
Echipa de fierar-betoniști și dulgheri condusă de Gheorghe Savin lucrea- ză la montarea armături lor metalice de la nivelul doi al blocului 17 BCD de pe șantierul construcțiilor din Vulcan. Foto: Ștefan NE-MECSEK
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Huilă în plus destinată cocsificăriiDe la începutul lnnii aprilie colectivele miniere din vestul bazinului se remarcă prin succese de prestigiu în întrecerea ce se desfășoară în întîmpina- rea apropiatelor zile sărbătorești: 1 Mai și aniversarea creării partidului. Pînă ieri dimineață, colectivele minelor Lupeni, Uricani și carierei Cîtnpu lui Neag au totalizat o producție suplimentară de 4797 tone cărbune cocsificabil. ' xUn rezultat merituos înscriu pe graficul întrecerii îndeosebi minerii din Lupeni care au realizat de la începutul lunii o producție suplimentară de' 1835 tone de cărbune cocsificabil, fiind urmați de mina Uricani și cariera Cîmpu lui Neag, care au livrat peste Plan 1729, respectiv 1232 tone cărbune. Mina Bărbăteni are sarcinile la zi realizate integral. Sînt dovezi elocvente ale hărniciei și iscusinței minerești, ale eforturilor colectivelor respective de a-și onora exemplar sarcinile în creșterea producției de cărbune cocsificabil atît de necesar industriei

Pe panoul II al stratului 15 din sectorul VII al I.M. Vulcan a fost dat în funcțiune al doilea a- bataj mecanizat al" minei, pregătit și preluat de brigada minerului llie Călugăreanu. Lungimea liniei de front a abată, jului urmează să se dubleze pînă la finele lunii, ceea ce va determina creșterea capacității de producție a sectorului cu 200 tone de cărbune pe zi, deci și a contribuia îndeplinirea de extracție aleției sale sarcinilor minei.

Colectivul de forestieri din Valea Jiului a încheiat primul trimestru onorin- du-și exemplar sarcinile prevăzute lâ producția pentru export. Planul da acest indicatei- a fost realizat în proporție de 103 la sută, livrîndu-se peste . prevederi .534 mc celuloză si 160 mc lemn pentru construcții rurale.Concomitent cu onorarea planului', la export, colectivul U.F.E.T. Petroșani a depășit în aceeași perioadă sarcinile de livrare la unele sortimente pentru

beneficiarii interni, fost livrate peste prevederi 1 599 mc bușteni de fag, 125 mc bușteni de diferite specii, 395 mc lemn construcții rurale si 122 mc cherestea.Cele mai bune rezultate le-a obtinut colectivul sectorului Cîtnpu lui Neag — care a livrat peste plan 2526 unc masă lemnoasă — din rîndul căruia s-au evidențiat maiștrii forestieri loan Borcan si Toader Un- guriei, precum și brigăzile conduse de Nicolac Viciun- ca, loan Ungureanu și Ni- colae Afetelor.

La început a fost o 
clădire veche intr-un 
colț de stradă, care pe 
lingă faptul că îngreu
na circulația rutieră, 
mai încurca și planu
rile edililor în strădani
ile de urbanizare și 
modernizare a orașului. 
Au apărut cîteva bul
dozere șl, după cum o- 
bișnuim să spunem, a 
apărut, ca peste noap
te, un minunat covor

Tablou 
citadin
t <■ *■

Productivități 
superioareIn prima linie a eforturilor de creștere a producției pe care le depun nimerii Lupemuiui pentru a-și înuepiîni exemplar angajamentele de întrecere se. află formațiile minerifor-tehnicieni ai.. aoa-ajde .mecamzate. Succesele cele mai mari le raportează minerii din sectorul III — Plus 1057 tone cărbune de la începutul lunii — rod al producției extrase suplimentar în brigăzile conduse de Grigore Costache și Matyus Laszlo, care lucrează efectiv cu randamente superioare celor planificate cu cîte 0,50 —1.50 tone pe post.Productivități înalte - - cîte 14 tone, față de 11,5 tone pe post planificat, și11.50 tone față de 10,50 tone/post planificat, obțin și brigăzile conduse de Victor Bolosin și Constantin Popa din a- ba ta jele mecanizate ale sectorului IV.

INSTITUTUL DE MINE
Brigada condusă de Constantin Sorescu din sectorul I al I.M. Uricani constituie una dintre formațiile cele mai omogene ale minei. Miner de un sfert de secol — în fruntea brigăzii de peste 15 ani — minerul C. Sorescu se remarcă prin strădaniile depuse pentru creșterea și stabilizarea noilor cadre de mineri, precum și prin buna gospodărire a abatajului pe care-1 conduce în stratul 18.

IN PAG. A 3-AIndeplinirea sarcinilor de plan impuneINTEGRARE FERMA ÎN EXIGENȚELE PROTECȚIEI MUNCII+ Baza de agrement a I etrilei — aproape punctul finalAsfaltarea drumului spre cabana Lunca FloriiO hotărîre-răspuns la o dorință mai veche și totuși nouă a minerilor de Ia Petrila și Loriea prinde contururi tot mai clare în aceste zile de frumoasă primăvară — baza de agrement. Amplasată la confluența dintre Jiul de Est și .'Jieț, în apropierea consiliului popular al orașului și a marelui cartier 8 Martie, noul obiectiv edilitar- gospodăresc cunoaște în prezent o efervescență deosebită. Se continuă nivelarea și amenajarea viitoarei incinte a bazei de agrement în jurul căreia s-au plantat plopi; se amenajează alei pietonale și spa-

țiul pe care a început și se desfășoară în ritm alert construcția unei mari estrade pentru spectacolele în aer liber. Pentru înlesnirea accesului la noua dotație edilitară destinată satisfacerii cerințelor petrecere într-un adecvat a timpuluial minerilor, a fost construit Și predat circulației un podeț peste Jiu. La o clădire .ce va fi integrată bazei de fac adaptări pentru a fi

de cadru liber

Tonta
agrement se și amenajări transformată
țâțârca

(Continuare in pag. b 2-ai
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de iarbă de culoarea 
smaragdului. Localnicii, 
trecătorii de ocazie s-au 
obișnuit cu noul peisaj 
cîn'd într-o zi cu soare 
darnic au apărut, tot 
ca peste noapte, o mul
țime de statui sculpta
te în trunchiuri de co
pac, coborîte din pădu
rile din împrejurimi. 
Ilinduite după o anumi
tă noimă pe covorul de 
iarbă devenit piedestal, 
sculpturile se întregesc 
într-un agreabil grup 
monumental.

In primele zile, unii 
priveau noul crîmpf'i 
din tabloul citadin cu o 
disimulată sfială. Alții 
aruncau pur și sițfiplu 
o privire numai în tre
iere. Cei mai mulți au 
zăbovit minute în șir în 
fața acestor gînduri o- 
menești cioplite în fi
bra dură, dar unduită 
a lemnului. Pentru căT. KARPAT1AN
(Cont. în pag. a 2-a)

Creația științifică și tehnică 
în sprijinul minerituluide care ac- stu- efi-

In viața Institutului mine sînt perioade concentrează întreaga tivitate de pregătire a denților, confirmîndciența educativă și formativă a integrării învăță- mîntului cu cercetarea, proiectarea și producția. O astfel de verificare a calității’ muncii o oferă apro-

piața sesiune științifică Studențească. manifestare in care este integrat însuși spiritul creator, științific și tehnic, al tinerilor care învață în amfiteatre și laboratoare, în ateliere și în practica în producție.— Sesiunea științifică a studenților de la sfîrșitul acestei săptăinîni — ne spu-
ca- ale ȘÎ ins-

Puțin, despre modestie
Ce pasăre lipsită de 

modestie este cucul. A- 
bia așteaptă să vină 
primăvara ca să poată 
cînta de dimineața pî- 
nă seara cu-cu, cu-cu... 
Pasărea aceasta, de alt
fel foarte simpatică, 
vrea ca toată pădurea 
să-i cunoască numele. 
Nu are calități deose
bite, mai degrabă de
fecte, dacă ne gîndlm 
că-și abandonează pro-

i

genitura încă în fază 
de ou, că-și perpetuea
ză specia grație bună
voinței altor păsări.

Aveam un prieten 
foarte modest, pe care 
nu-l chema Cuculescu, 
ci cu totul ii cu totul 
altfel. îmi spunea me
reu :

— Vezi, eu sînt un 
om foarte modest, dar 
eu am făcut lucrarea 
ceașta, eu am făcut de
senele acestea, eu, care 
am fost un student ex
celent, eu care am fost 
mereu premiant lâ 
școala generală. Capo
doperele acestea le-am 
făcut eu, cu mîinile me
le, eu care sînt cel mai 
modest om din lume...

Iată așadar omul-pa- 
săre, cu un cîntec nou, 
neobișnuit pe buze: 
EU-EU, EU-EU.
Valeriu BUTULESCU

ț
V

V

ț

nea tovarășa șef de lucrări ing. Persida Georgescu. este o manifestare tradițională în institutul nostru, dedicată în acest an aniversării a șase decenii de la crearea Partidului Comunist Român. In drul celor 7 secțiuni sesiunii (automatizări electronică; acționări,talații și măsurări electrice; mașini miniere; matematică, fizică, mecanică, rezistență; exploatări și tehnică minieră; științ ciale) pesțe lizate denții le dete direct de activitatea din mineritul Văii Jiului, sin- tetizînd spiritul și atitudinea creatoare care se manifestă în practica în producție, etapă, necesară în pregătirea . : Anțiloi pen.
T bTATABU

so. vor fi prezentate 130 de lucrări rea- de circa 250 de stu- din anii mari, teme- cercetare sînt lega-

(Continuare în pag. a 2 a)
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Organizația de sindicat | 
mobilizează intens colectivul 

la realizarea producției de cărbune!Expresie a lărgirii democratismului societății noastre socialiste, organizațiile de sindicat de la I.M. Uricani îndrumate și sprijinite de de partid, contribuie a*-’- tiv la. mobilizarea oamenilor muncii în vederea realizării planului de producție pe trimestrul II al anului. Acționind in lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul U.G.S.R., grupele . sindicale de ia mina noastră și-au propus să-și îmbunătățească întreaga activitate, să-șf aducă o contribuție mai însemnată la rentabilizarea întreprin-. derii. In acest scop ne preocupăm ca fiecare miner șă cunoască atît sarcinile ee-i revin cît și ale brigăzii, sectorului și întreprinderii. La începutul fiecărei luni se dezbate în adunările de grupă sindicală preliminarul. Tot în cadrul acestor a- dtmări se pun în discuție problemele ivite în luna respectivă și se stabilesc măsuri de îmbunătățire a activității. în analizele efectuate de organele de partid, se hotărăsc direcțiile în care membrii de sindicate trebuie să acționeze mai susținut în vederea sporirii producției de cărbune. Datorită acestui stil de
(Urmare dtn pag. I) 

lemnul, produsul copa
cului dobortl, își conți, 
nuă existența, grație 
miinilor plămăditoare 
ale omului făurar.

Astăzi, după aproape 
un an de la apariția a- 

cestui grup statuar, pei
sajul de pe strada prin, 
eipală a Petroșaniului aTablou citadin
devenit o prezență plă
cută. Timpul a pledat 
in favoarea statornicirii 
frumosului în viața u- ' 
nei urbe, in care, dat», 
rită trecutului de tristă 
amintire, monumentele 
de artă nu sint la tot 
pasul. Realizat intr-o 
manieră artistică speci
fică de reprezentanți ai 
cioplitului din mai mul
te județe ale țării, gru
pul statuar este un me
saj al prezentului către 
cei care ne vor urma. 
Este o realitate emoția, 
nantă care face parte 
din viața noastră de zi 
cu zi. Este un bun cul
tural al cetății care tre
buie — acum primăca. 
ra — îngrijit cu pieta
te pentru că vorbește 
despre noi și ni se a- 
dresează nouă.

muncă al organizației de sectorul III, rezolvată sindicat, întreprinderea prin constituirea unei noastră a înregistrat re- formații, cea condusă de zultate bune. T . ........ , in primul trimestru âl a- comitetul nuluj producția fizică de cărbune a fosț depășită cu 2783 tone, iar în a- ceastă lună. la zi, avem un plus de 500 tone. Au
De pildă, Gheorghe Mirșav, care se ocupă numai cu probleme de aprovizionare. Tot în spiritul mobilizării colectivelor la realizarea sarcinilor de plan s-a __ ________ _____ .____ _____ născut și inițiativa ’ „Să fost cazuri cînd datorită ne realizăm’ zilnic preliminarul",. din cadrul sectorului UI, sector care în , primul trimestru al anului a înregistrat rămîneri în urmă. Aici. în grupele sindicale s-ă anali- zat temeinic, eu responsabilitate activitatea productivă. s-a discutat cu fiecare brigadă în parte și s-au făcut propuneri care vizează depășirea la nivel de sector a sarcinilor de plan. Acționind în acest sens, minerii sectorului III au reușit să depășească, la zi, în această lună sarcinile de plan cu 300 tone cărbune.Iată doar cîteva exemple edificatoare care demonstrează, cu • puterea exemplului, că propune-. eu care au venit oamenii muncii în adunările de

în lumina orientări 
lor Congresului 

U.G.S.R.

spiritului de inițiativă și înaltei conștiințe dovedite de membri de sindicat s-au rezolvat cu operativitate și eficiență u- nele probleme de producție. De exemplu în adunarea generală a grupei sindicale 2 A, Gheorghe Scorpie a venit cu Propunerea să se monteze o bandă transportoare pentru evacuarea cărbunelui din abataj. Brigada con-„dusă de Ion Nicolae a rjje șj inițiativele propus să fie prelungită linia ferată din blocul I Sud, orizontul 500, în ve-derea eliminării golurilor grupă sindicală au găsit sprijin deîn aprovizionarea cu va- gonete goale. îmbunătățirea aprovizionării cu materiale a locurilor de muncă a fost o altă propunere făcută în adunarea grupei sindicale de la

In cadrul atelierului școală dc la unitatea nr. 71 croitorie din cartierul Aeroport, aparținind cooperativei „Unirea**" Petroșani, tinerele ucenice se inițiază în tainele meseriei sub îndrumarea maistrului instructor Constantin Iova. Foto: Ștefan NEMECSEK
Pe șantierele gospodarilor

(Urmare din pag. 1/ în restaurant cu bar și sală pentru festivități. Atît la această clădire, cit și ia celelalte amenajări pregătirile se desfășoară intr-un ritm susținut, în vederea terminării lucrărilor și punerii noii realizări gospo- dărești-edilitare la dispoziția minerilor în ziua de

£
I
i 
t 
.16receptivitate și din partea organului conducere colectivă.

Ioan STOI, 
președintele comitetului 
de sindicat, I.M. Uricani

1 Mai. O garanție că acest obiectiv va fi realizat îl constituie sprijinul pe care întreprinderile și oamenii muncii îl acordă zi de zi.Tot la Petrila a fost începută bordurarea și pietruirea drumului ce se bifurcă din strada Republicii spre cabana Lunca Florii, in vederea asfaltării. După cum ne-a informat

Instantaneu de muncă 
pe șantierul termoficăiii 
din Petroșani. Peste 15 
oameni ai muncii de la 
I.M. Dîlja, lucrează la 
săparea canalului de 
termoficare în zona 
complexului Hermes.

Răspundem cititorilor
SMEREK IOSIF, Uricani: In cazul dv. s-a procedat corect.
CAROL NAGY, Lupeni: Referitor la scrisoarea pe care o adresați redacției, vă comunicăm că-dn legătură cu situația dv. trebuie să vă adresați Oficiului pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale Petroșani.

ieri colaboratorul nostru Aron Matei, anul acesta se preconizează ' asfaltarea porțiunii, din acest drum, de la consiliul popular al orașului pînă la priza de captare a apei și stația de filtrare Taia. urmînd ca, în continuare, în anul viitor panglica de asfalt să ajungă pînă la cabana Lunca Florii.

Creația științifică și tehnică 
In sprijinul mineritului

(Urmare dtn pag. I) tru a pune în valoare gîn- direa lor tehnică.Activitatea de cercetare științifică de la Institutul de mine din Petroșani, organizată In colective în care studenții sînt îndrumați de cadre didactice cu experiență îndelungată, pornește de la necesitățile producției de cărbune, contribuind, prin idei și soluții tehnice, la dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, ia valorificarea complexă a rezervelor de substanțe minerale, Procesul de mecanizare și automatizare a mineritului din Valea Jiului a determinat orientarea creației științifice și tehnice din învățămîntui superior minier spre această latură. Potențialul științific și tehnic ce se află în institut se materializează în fiecare an, în invenții și inovații ; „Aparat pentru determina, rea defectelor de izolație fără ecran în cablurile e- lectrice". „Releu de protecție automat pentru locomotivele Diesel de mină". «Aparat de” clasare cu lavodune" au fost realizări apreciate cu premii la expoziția creației tehni. co-științifice din Valea Jiu
Locuri fruntașe ale sportiv nor 

de ia C. S. Jiul PetroșaniRecent, orașul Alba Iu- doi. In finala de ia Albalia a găzduit finala pe tară a campionatului republican de cros, juniori și seniori, la care au participat peste 1 000 de concu- renți din toate județele tarii. După cum este cunoscut reprezentanții clubului sportiv Jiul Petroșani au obținut dreptul de a participa la această competiție prin cîștigarea fazei de zonă de către Ilie Diaco- nu, la juniori mari, și Teodor Havriliuc la juniori

Jurnal
de vacanțăi0 Mîine, la ora 10, e- levii din Petrila vor lua parte Ia o acțiune educativă a cărei temă 

este „Partidul Comunist 
Român, forța conducă
toare a societății noas. 
tre socialiste", organizată de Casa pionierilor și șoimilor patriei în în- tîmpinarea glorioasei a- niversări de la 8 Mai.în aceste zile ale vacanței de primăvară sute de elevi din școlile Văii Jiului participă la 
excursii tematice în 
timpul cărora vizitează locuri istorice, muzee, obiective social-cultura- 
le. O astfel de excursie —• pentru 44 de elevi însoțiți de cadre didactice — organizează Școa
la generală nr. 2 Petrila, în aceste zile, la Alba Iulia.

lui, remarcîndu-se prin caracterul de aplicabilitate în activitatea economică. Pentru studenți această muncă are o. valoare de formare a atitudinii de cercetare, de stimulare a gîndirii tehnice.— Este o dimensiune indispensabilă a personalității specialistului în mineritul contemporan, ne spunea tovarășul conf. univ. dr. ing. Ionel Crăiescu, secretarul comitetului de partid din Institutul de mine. Activitatea de creație științifică și tehnică, componentă a învățămîntului superior minier, se află în mod continuu în atenția organizațiilorde partid. Pentru studenți acest proces are o valoare educativă, de însușire a tehnicii cercetării, acțiune care le îmbogățește gîndirea și se finalizează pe parcursul anilor de învățămînt în lucrări care conțin numeroase idei cu aplicabilitate practică. De remarcat este că în institutul nostru munca de creație științifică și tehnifcă se împletește permanent cu problematică mineritului din care se nasc temele și în care se răsfrîng rezultatele acestei componente a învățămîntului superior modern.

Iulia ambii sportivi au a- vut o comportare bună, I- lie Diaconu obținînd titlul de vicecampion al R.S.R., Teodor Havriliuc clasîn- du-se pe locul IV.Pentru comportarea bună dovedită cu acest prilej de cei doi sportivi, cît și de întregul Iot al atleți- lor din secție, merită felicitări atît sportivii cît și antrenorul lor. Ștefan Mihaly.
s. bAloi

I
I
I
I
I

localităților noastre. Pe 
cînd asemenea inițiative și 
din partea celorlalte uni
tăți industriale ?

0 PIATRA DE TEME
LIE. S-a pus piatră de temelie unui nou obiectiv e- dilitar-soeial de mare anvergură al orașului can; complexul de mentație publică. In cu o zi, aici a fostamplasamentul acestui biectiv care va fi în zona de locuințe și o- ’> biective sociale construite în

0 INIȚIATIVA lău
dabila. Minele Lonea 
și Petrila au achiziționat 
cîte 2000, iar I.C.M.M.
15 000 puîeți de pin 

pentru a-i planta pe haldele 
de _ steril din apropierea 
incintelor. O inițiativă lău
dabilă, atît sub aspect es
tetic, cît și ecologic, ea 
avînd drept scop stabiliza
rea terenurilor și extinde- jn uRintii ani în viitorul 
rea zonelor verzi în jurul centru civic al orașului.

Vul- ali- urmă trasat o- situat

0 CURSURI DE PER
FECȚIONARE. La Institu
tul de mine din Petroșani 
au început, luni, cursurile 
de perfecționare (pentru 
definitivat și grade didac
tice) a cadrelor didactice 
de specialitate din învă- 
țănuntul liceal industrial 
cu profil minier.

0 COMPETIȚII AMI
CALE. De curînd pensionarii din Lupeni au reîntors vizita întreprinsă în localitatea lor în urmă cu cîtva timp de pensionarii din Petroșani în cadrul u- nor competiții amicale de

șah și biliard, organizate de cele două case ale pensionarilor. La recenta întîl- nire au luat parte peste oO de pensionari. Cei mai buni jucători și-au disputat în- tîietatea la cele două discipline sportive. Jucătorilor li s-au înmînat diplome, iar înainte de despărțire participanții au luat parte la o masă tovărășească unde s-ău înmînat cadouri reciproce din partea celor două case ale pensionarilor.
0 SPECTACOL. Mîine, 

la ora 16, Teatrul de estra

dă din Deva prezintă la 
clubul sindicatelor din 
Lenea un spectacol cu fan
tezia muzical-umoristică 
„Visul lui Pândele*. (Mi
hai VACHOLD, coresp.)

0 CONTRACTARE La Uricani, s-a încheiat acțiunea de contractări pe 1981 la creșterea animalelor și. livrarea de produse animaliere la fondul centralizat. încheierea contractelor la porcine pentru 105 capete animale, față de 100 capete prevăzut prin plan, a marcat realizarea integrală a planului la

contractări pe acest an la toate speciile de animale și produse animaliere. Acum organele consiliului popular Uricani împreună cu deputății acționează în rin- I durile cetățenilor din sa- I tele aparținătoare zonei in I vederea onorării contrac- • telor. f
Rubrică redactată de 

Dan STEJARII
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îndeplinirea sarcinilor de plan impune _

INTEGRARE FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

1 Mina cea mai mare a Văii Jiului, IM. Lupeni, cuprinde 215 km lucrări miniere — puțuri, galerii, abataje — care se extind pe orizonturile cuprinse între cota 302 la suprafață și cota 260.Pentru a asigura aerisirea tuturor lucrărilor miniere, pentru a menține microclimatul necesar desfășurării optime a procesului de extracție, pentru diluarea concentrațiilor de metan care ar putea crea situații periculoase, debitul de aer care este introdus în mină reprezintă 15 200 mc/ minut, iar în același timp se evacuează din la suprafață prin ile de ventilatoare debit de 16100 mc/min.Un rol hotărîtor în realizarea aerajului minei îi revine stației centrale de degazare ale cărei pompe de vacuum sînt cuplate la o conductă magistrală, iar aceasta captează ’metanul din zăcămînt prin 560 găuri de sondă și 12 diguri pentru degazare prin care se drenează metanul din spațiul exploatat. Pentru a demonsțra e. ficiența stației centra
le, șeful sectorului de a- eraj al minei, tehnicianul 
Ioan Untea, ne-a oferit următorul exemplu : Cînd

trol (măsurători de ga- • ze), personalul din compartimentele de întreținere, rableu, fnnămoli- re și degazare — care ' urmăresc zi de zi res. pectarea prevederilor
s-a săpat galeria sub a- coperișul stratului 3, de Ia orizontul 440, debitul realizat în lucrările miniere a fost în medie de 700 mc/minut, cu toate acestea concentrația de .metan a fost de 1,5-1,8 N.D.P.M. în ceea ce pri- la sută în profit După vește aerajul general și
( t MW < «M» .< JB

Aerajul 
optim 

condiție a securității 
oamenilor și a 
zăcămîntuluimină station

parțial. împreună c» corpul de măsurători debite, cu maiștri principali de debite din sectoarele productive se măsoară zilnic atît cantitativ cit și calitativ debitul de aer din lucrările miniere, se- sizînd eventualele nereguli, abateri de Ia N.D.P.M., de la instrucțiunile de lucru. Mai mult, personalul de control ține legătura, din 2 în 2 ore, cu stația tele- grizumetrică pentru a se informa și a interveni ___ , .............  prompt acolo unde cele buiau să fie mult mai capete de detecție a metanului indică o concentrație peste limita admisă.Că această activitate se desfășoară eu competență și maximă conform N.D.P.M. denotă funcționarea treguluj angrenaj

punerea în funcțiune a Stației de degazare, la săparea aceleiași lucrări miniere» dar la orizontul 360, unde emanațiile tre-mari, la un debit de 250 mc/minut aer, concentrația de metan a fost doar de 0,5—0,6 la sută.Alături de eficiența incontestabilă a stației centrale de dcgazare, un rol hotărîtor în asigurarea aerajului minei, a microclimatului optim la fiecare loc de muncă și pe toată rețeaua lucrărilor miniere revin^ oamenilor sectorului — cuprinzînd maiștri minieri, corpul de con-

răspundere.
o în- . _ „ tehnologic al minei în perfectă ordine și siguranță. Dovadă că oamenii de la aerai își fac cu prisosință datoria.

Dan STEJARU

Creativitate, acțiuni de eficiență în 
Combaterea și lichidarea fenomenelor 

oe autoaprindere a cărbuneluizăcămîntului zonelor care conțin capacități de producție imobilizate cauza fenomenelor de toaprindere, jespectiv darea lor grabnică în cuitui prOauc.lv, au un rol deosebit in menținerea liniei de front active la nivelul sarcinilor, de plan la producția fizică de caroune. . i.a l.M. Vulcan, preocupările din ultimele iuni în acest domeniu s-au soldat cu citeva acțiuni reușite., cu care prilej s-au pus in valoare tehnici noi, eficiente de lichidare a imobilizărilor temporare de rezerve. Ca rezultat, au fost puse in funcțiune în ultima perioadă, la. sectorul I al minei, două numere de abataj a căror capacitate zilnica a condus la sporirea cu 20 la sută, respectiv circa 200 tone 1-6 zi, a realizărilor sectorului. In această lună, ia sectorul V al minei, în' stratul 3, a fost redeschisă de asemenea, o nouă capacitate reprezentîhd o creștere a producției fizice de cărbune de 150 tone pe zi. De consemnat că în noile condiții cele două sectoare ducție se situează curi fruntașe ale rii, cu plusuri substanțiale față de nivelele planificate.Un rol determinant reducerea duratelor repunere în funcțiune capacităților temporar imobilizate l-a deținut i. nițiativa creatoare, prin raționalizări sau concepții noi privind instalațiile și dispozitivele folosite pentru lichidarea zonelor afectate de fenomeie de autoaprindere a cărbune, lui. Astfel, în cazul zonei din blocul V, sectorul I. a fost utilizată o insta-

Protecția și lichidarea dm aure- cir-

®eate, de pro- pe lo- întrece-
in 
de 
a

. » .. -Y

Instantaneu la O oră de pregătire teoretică și practică iț salvatorilor de 
Ia I.M. Pctrila, șeful de brigadă Nica Vasilache definitivează tul exercițiu eu 
salvatorii Iosif Demeter și Albert Bacher. . Foto; Ioan BALOI

■ De ce considerați căLa prima vedere, acest — .titlu ar putea ocupa zilnic nuțpărul accidentelor » scă- un colț al ziarului. El ar putea oferi fapte, teme de larg interes mineresc. In orice caz, sub acest gene- derea numărului de accize, la IM. Paroșeni, are dente au contribuit mailoc’ zilnic un adevărat ce- mulți factori. Și este firescîn te acționează în direcția îmbunătățirii

zut ca armare a acestei ac
țiuni ?— Este adevărat, la scă-

laț.e de introducere a a- zo.uiui pentru inertizare, realizată in atelierele întreprinderii noastre, cu concursul muncitorilor și cadrelor teimico-ingine- rești de la mină și din M.m.i-'.G. Spre deosebire de instalația' fixă de a- cest gen ioiosită în Valea aiului, cea ue-a doua, reanzâia ia Vulcan, este mobilă și a funcționat cu un consum minim de e- îiergre. Așa cum s-a dovedit in practică, transferul de temperatura între aPă și conducta de a- zot a funcționat cu randament maxim. Contro- . Iul zonei izolate a dovedit o scădere bruscă a conținutului de oxigen pînă la limita în care arderea se oprește, mult mai rapid decît in cazul altor procedee.Pentru a asigura operativitate și scurtarea ratei intervențiilor in următoare —- cea de nârnolire a focarelor se acționează eficient creșterea numărului țiilor de înnămoliretreia .stație se află în e- xecuție —, ca și prin plasarea lor optimă criterii funcționale acolo unde există centrare maximă de predispuse la autoaprin. dere, în puncte ușor de a- llmentat cu cenușă, cu diferență de nivel corespunzătoare și unde se asigură, totodată, lungimea eficien. tă a coloanelor de rambleu.Pentru forarea găurilor de înnămolire, executate în evantai împrejurul focarelor, se află în curs de execuție tot în atelierele proprii, o foreză văzută să funcționeze parametri superiori, a fost concepută de drele noastre tehnice

muncitori din compartimentul de resort.încît să asigure o viteză mare de forăre cusum redus de energie, fiind comandată hidraulic, durabilă și cu siguranță în funcționare. Prin toate a- ceste preocupări s.a urmărit și s-a cîștigat o bogată experiență în combaterea și lichidarea fenomenelor de autoaprin- dere a cărbunelui, punerea mai rapidă în funcțiune a unor capacități de producție.Ing. Vasile VIȘINAR, sectorul aeraj-rambleu, I.M. Vulcan

astfelcon*

locviu profesional prin ca- să fii așa din moment ce re, înainte de intrarea în se acționează consecvent mină, pe fiecare schimb, cadrele tehnice, maiștri, ingineri și subingineri, țin momentul de protecția muncii.Dar ca să înțelegem mai bine rostul acestor colocvii l-am solicitat pe maistrul, principal Voicu Lebăda, din cadrul sectorului I, să explice modul de desfășurare a „momentului de protecția muncii" și rezultatele acestuia. Iată ce ne-a relatat 5— Dacă înainte, acest moment avea loc foarte rar, uneori întîmplător. a- cum el se ține zilnic, atît în sala de apei cît, mai a- les, în cabinetul de protecție a muncii, unde cu ajutorul unei aparaturi moderne, fiecare muncitor este testat în ceea ce privește însușirea cunoștințelor de securitate a muncii.— Care sînt rezultatele ?— Rezultatele sînt foarte bune, mă refer la schimbul pe care-1 conduc, în care în ultimii 2 anL numărul accidentelor a scăzut la jumătate.

■Hiiiiniiiiiiiiiuiiiiiii

muncii
condițiilor de muncă în subteran. Dar apreciez că factorul hotărîtor ră- mîne tot Omul, adică atitudinea pe care o adoptă a- cesta față de obligațiile ce-i decurg din N.D.P.M, Or, în această privință „momentul de protecția muncii" aduce o contribuție importaptă.Reamintirea zilnică / a anumitor prevederi din normele de protecția muncii ce trebuie respectate, determină muncitorul ca în timpul executării operațiilor tehnologice să fie mai atent, aflîndu-se me-

>

reu sub impresia momentului de protecție a muncii ținut la intrarea in schimb. Apoi știe că, prin sondaj. Ia intrarea în schimb, va fi examinat la cabinetul de protecția muncii, ceea ce îl determină să-și perfecționeze în continuu cunoștințele profesionale. de N.D.P.M.Că un exemplu în acest sens vă pot spune să în marea majoritate a. cazurilor, atunci eînd se iese din cabinet Si pînă la locurile de muncă, minerii discută pe teme de securitate , a muncii. De ce ? Pentru că întotdeauna întrebările și răspunsurile produc inevitabil interes și comentarii în rîndul celor implicați, unele din răspunsuri fiind detaliate prin discuții și exemplificări.In acest fel întregul colectiv este în cîștig. Deci, efectul „momentului t de protecția muncii" ține pînă la locurile de muncă și influența sa pozitivă are bătaie chiar mai lungă, în sensul întăririi disciplinei, a răspunderii față-de respectarea normelor de protecție a muncii, parte integrantă a procesului de producție.Sing Gh SPÎNU, I.M. Paroșeni
I Pagină realizată la 
I cererea C.M.V.J.
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Improvizație 

care costăPentru transportul unei combine s-a dispus de conducerea sectorului VI al I.M. Lonea degajarea galeriei de utilajele existente. In ziua respectivă maistrul mecanic Ioan Grencea a repartizat o e- chipă de lăcătuși pentru transportul stației de acționare a unui transportor TR 3 în galeria principală pentru a face loc transportării combinei. In acest sens lăcătușii Stoica Voicu și Petru Nicolae au folosit un troliu de 15 fcW care se afla la îndemînă. Contrar Nor- melor Departamentale de » Protecția Muncii pentru | tragerea stației de acțio- 
J nare, s-a utilizat funia » troliului, iar troliul a fostfixat provizoriu cu un 
I lemn. In timp ce lăcătu- | șui Stoica trăgea cu tro- 
j liul, funia acestuia a

frecat lemnul, care s-a rupt și l-a lovit pe lăcătușul Petru Nicolae. care se afla în apropierea lui, accidentîndu-1. Această improvizație în fixarea troliului a fost cauza accidentării lăcătușului Petru Nicolae. care putea fi i evitată dacă erau respec-

YA.P.M., Nicolae Dumitru, cu cite 500 lei.
Dacă circuli pe unde 

este interzis_ _____ _____ _ La terminarea schimbu- tate instrucțiunile pentru lui după predarea organizarea lucrului în locului de muncă, șeful
î VIZORformație, prevederile art. 10 și 261 din N.D.P.N., ne- efectîndu-se o instruire corespunzătoare a personalului însărcinat cu transportul utilajelor. Pentru aceste încălcări ale N.D.P.M., organele de anchetă au dispus sancționarea maistrului mecanic loan Grencea cu 1000 lei amendă, a șefului de sector ing. Martin Bor- șa, a adjunctului său, ing. Vasile Simon, și a ing. cu

•>

prelucrat eu toți muncitorii interzicerea circulației pe acest suitor. Dar... Ilie Iscru, contrar dispoziției, coboară pe suitor, pune piciorul pe cea de a doua treaptă a scării, se prinde cu mîna de prima treaptă, care se rupe si cade pe suitor, acciden- tîndu-se. Această scurtare a drumului, pentru a cîștiga 5-10 minute, i-a prelungit timpul de... ședere. A fost internat în spital, fiind și în prezent în concediu medical.Pentru n eres pe. tarea- ______ ________ _____),Ilie Iscru a fost sancționat cu 10 la iută din retribuția pe luna martie. Neglijența lui Ilie putea fi plătită mai scump, cu consecințe mai grave pentru el și familia sa. Noroc că a scăpat numai cu atît ' Iată sar să fie tru totul privitoare personalului în subteran.

de schimb Ilie Iscru care Pentru —......— lucrează în abatajul iron- Legii nr. 1/197o7avt.”*13" tal 34, sectorul IV al I.M. Lonea, în loc să meargă spre unde terii, teva altă cale de circulație — suitorul de legătură intre orizonturile 440—400.Acest suitor nu era a- menajat pentru circulația muncitorilor, fapt pentru care din ordinul conducerii sectorului IV s-a

puțul orb nr. 9. pe circulă toți munci- a vrut să cîștige cî- minute. alegînd o
de ce e neee- respectate în- instrucțiunile la circulația
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De la Direcția 
drumurilor

4'

Vizita oficială a primului ministru 
a! României în Marea Britanic 

încheierea convorbirilor oficiale

Vizita în Turcia a ministrului 
afacerilor externe 

al RomânieiLONDRA .14 (Agerpres). asemenea, — Corespondență de la loan Erhan. In salonul guvernamental de la Palatul Westminster, sediul Parlamentului, primul ministru al Guvernului Republicii,. Socialiste România, Ilie Verdeț, a avut o întâlnire de concluzii, pe marginea convorbirilor oficiale, cu primul ministru britanic. Margaret Thatcher. Cu a- cest prilej a continuat, de

examinarea u- rior probleme internaționale de stringentă actualitate.Cei .doi premieri și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei și ale convorbirilor, care vor contribui la dezvoltarea multi- laterală și adîncirea în continuare a colaborării româno-britanice.La încheierea întrevederii, în numele președintelui Nieolae Ceaușescu și

al guvernului român, tovarășul Iile Verdeț a adresat . premierului britanic, Margaret Thatcher, invitația de a face o vizită oficială în Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.La rîndul său, premierul britanic a rugat pe premierul român să transmită cele mai bune urări președintelui Nieolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.
Protocol de colaborare în domeniul 

extracției cărbunelui 
între România și BulgariaDin partea tovarășului Nieolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise, cu acest prilej, tovarășului Todor Jivkov un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate, iar poporului prieten bulgar urări de noi succese în construcția socialistă.Mulțumind pentrusajul ce i-a fost adresat.

SOITA 14 (Agerpres). — Tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgăr, președintele Consiliului de Stat al R.P, Bulgaria, a primit, marți la Sofia, pe tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, ministrul minelor, petrolului și geologiei, care efectuează o vizită în R.P. Bulgaria.
III Al HIA AL m.6.rBERLIN 14 — (Trimisul Agerpres, Vasile Crișu, transmite :La Palatul Republicii din capitala R.D Germane au continuat, marți, lucrările, celui de-al X-lea Congres al P.S.U.G,In cursul dimineții au luat sfîrșit dezbaterile în centrul cărora s-a aflat Raportul Comitetului Central, prezentat de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.

In continuarea lucrărilor, tovarășul Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.SU.G., președintele Consiliului dc Miniștri al R.D Germane, a prezentat Directivele celui de-al X-lea Congres al P.S.U.G. cu privire la Planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a R.D.G. în anii 1981—1985.

tovarășul Todor Jivkov a transmis tovarășului Nieolae Ceaușescu un salut prietenesc și cele mai cordiale urări de sănătate, iar poporului român urări de noi succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.In cursul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția relațiilor dintre cele două țări, me- pentru extinderea și diversificarea colaborării și cooperării în producție;Cu prilejul vizitei, a fost semnat un protocol de colaborare tehnico-științifică în domeniul extracției cărbunelui între ministerele dc resort din cele două țări.

ANKARA 14 (Agerpres). —- Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Andrei, a avut, în cursul zilei de 14 aprilie, convorbiri oficiale cu ministrul afacerilor externe al Turciei, liter Turkmen, In cursul discuțiilor dintre cei doi miniștri de externe a fost exprimată satisfacția pentru evoluția ascendentă a raporturilor romuno-turce pe plan politic, economic și în alte sectoare, subliniiudu-se dorința celor două guverne de a dezvolta în continuare aceste raporturi, îndeosebi prin sporirea schimburilor comerciale și realizarea Unor acțiuni importante de cooperare în producție, cît și în alte domenii de interes reciproc. De asemenea, a fost menționată e- voluția pozitivă a relațiilor în domeniul cultural, științific, consular.Cu. prilejul vizitei a fost semnat programul guvernamental de schimburi culturale și științifice pe anii 1981—1982 și s-a efectuat un schimb de scrisori privind extinderea Circumscripțiilor consulare ale celor două consulate generale de la Constanța și Istanbul, -De asemenea, a avut loc semnarea unui protocol de colaborare între Radiotelevizîuneaî română și Societatea turcă

de radiodifuziune și televiziune,,. Aspectele concrete alo problematicii. economice au făcut obiectul discuțiilor pe care ministrul român de externe le-a avut cu alți membri ai guvernului . turc : Turgut Ozal,. Vice- prim-mihistru al guvernului și ministru de stat, ' Kemal Canturk, ‘ministrul comerțului, președintele părții turce în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică româ. no.-j.ur că. Serbulent Bin- gol, ministrul energiei și resurselor naturale.

Comunicat comuniugoslavo-tanzanianDAR ES SALAAM 14 (Agerpres). — în comunicatul comun iugoslavo-tan- zănian, dat publicității la încheierea vizitei lui Țvie- tin Miatovici, președintele1 Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, la Dar Es Salaam, se subliniază că agravarea situației politice și econorai-

ce în lume necesită angajarea energică a țărilor nealiniate și a întregii comunități internaționale, precum și măsuri concrete pentru relansarea și consolidarea politicii de destindere în toate regiunile lumii.

Noi atacuri israeiiene 
asupra LipanuluiNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Din însărcinarea lui Yasser Arafat, președiptele Comitetului Executiv > al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), reprezentantul permanent al O.E.P. la Națiunile Unite a adresat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare re- levînd intensificarea agresiunii ban, atît rientul și pacea și securitatea internațională. în acest sens, în scrisoare se arată că, în noaptea de 10 aprilie, forțe armate israeiiene au atacat în repetate rânduri zone populate din sudul

israeiiene în Licăre periclitează stabilitatea in O- Mijlociu. cît

Libanului, utilizînd aviația, elicoptere de desant, artileria și nave maritime militare. Totodată, se men. ționează că, la 11 aprilie, șase avioane israeiiene au bombardat regiunea Delk. hanii din Liban. ’ <BEIRUT 14— In capitala s-au înregistrat ruri de mortiere, obuziere și focuri de arme auto- inate, informează agențiile France Pres.se și A.P. Un. obuz a explodat, rănind două persoane, chiar în curtea parlamentului libanez, unde avea loc o reuniune a comisiilor apărării naționale și afacerilor externe.

(Agerpres).Libanului ; marți ti.

Direcția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor comunică':Datorită intensificării lucrărilor de construcție pentru devierea drumului național nr. 7 Rm. Vîlcea — Sibiu, între localitățile Călimănești — Brezoi in' perioada 15 aprilie — 30,; iunie 1981 circulația auto-- vehiculelor de orice cate, gorie se închide zilnic in-, tre orele 1L30 și 19,30, cu excepția zilelor de simbă- tă și duminică.

FILME

ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută presei. ministrul portughez însărcinat cu problemele relațiilor cu Piața comună, Alvaro Barreto, a relevat că la negocierile menite să pregătească aderarea Portugaliei la C.E.E. la începutul a- nului 1984 partea portugheză va insista pentru obținerea de garanții că sumele cu care va trebui să contribuie la bugetele comunitare nu vor depăși limitele rezonabile.IN CADRUL unei vâste operațiuni autiteroriste, poliția italiană a arestat săptăniina trecută 38 de persoane, acuzate de crime și alte acțiuni ilegale, re. levă un raport oficial dat publicității luni la Roma. Cu prilejul perchezițiilor făcute la domiciliile celor arestați, poliția a confiscat numeroase arme de foc, o cantitate de muniție, precum și. o Presă pentru tipărirea de permise de circulație false și de ai te documente de identitate.S-A ÎNCHEIAT o lună de cind se află pe orbită cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Vik- ,,țor Savinîh la bordul complexului spațial „Saiiut-6“ — „Soiuz T-4“, Marți, în prima jumătate a zilei cosmonauții au pregătit â- paratelp pentru un nou ciclu de experiențe geofizi- . ce in vederea obținerii de informații necesare diferitelor ramuri ale economiei naționale a U.R.S.S.
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Desfășurată în capitala Tunisiei, conferința internațională cu tema „Energia în anul 2 000“ a reunit reprezentanți ai diferitelor organizații internaționale neguvernamentale din domeniul dezvoltării, mediului înconjurător și energiei, precum și ai agențiilor specializate ale O.N.U. Participanții la reuniune au dezbătut probleme ca utilizarea unor surse de energie, elaborarea de programe socio-economice pentru protejarea mediului ambiant, necesitatea u- nei mai strînse cooperări internaționale în domeniul energiei. Temele abordate se referă la impactul noilor surse de energie asupra locuitorilor și a dezvoltării capacităților științifice și tehnologice ale țărilor în curs de dezvoltare în folosirea acestora. S-a ară- -tat că noile forme nergie pot contribui tisfacerea nevoilor nergie domes!'.- si misirea -inc: ■: : ienergii'i.

Documentele adoptate de conferință, împreună, cu cele ale reuniunii de anul trecut de la Ciudad de Mexico, organizată sub auspiciile Comisiei Economice O.N.IJ. pentru America Latină (CEPAL) și ale Organizației Latino-Ameri- cane pentru Energie

generabile. Aceasta, deoa- țările industrializate oc- rece, potrivit unui recent cidentale folosește în- medie de 14 ori mai multă e- nergie electrică decît ■ unul din țările în voltare.In vederea la Nairobi au
studiu al Națiunilor Unite, la un ritm lent de creștere a consumului de 1,5 la sută pe an este probabil ca resursele de petrol să se epuizeze in 64 de ahi.Specialiștii din întreaga lume string laolaltă ulti

curs de dez-reuniunii de fost'stabilite grupuri de studiu pentru diferite tipuri de energie
„Energia în anul 2000'ltsu-Con-U- de e- NOTĂ

de e- i la sade e- econo- părt' a

(OLADE) vor fi puse dezbaterilor ferinței Națiunilor nite pentru sursenergie noi și regenerabile, programată să aibă loc la Nairobi (Kenya), în perioada 10—21 august 1981. Reuniunea , are ca obiectiv realizarea in privire la pc pectivă vizînd unei treceri treptate de la actuala economie energetică mondială, dominată de petrol, la una î Iul determinant surșe de energia

mui acord cu lolitica de pers- realizarea
care ro-s&.-l aibă

mele cunoștințe disponibile asupra celor mai promițătoare surse de energie noi și regenerabile de care să se folosească toate statele lumii, bogate sau sărace. Un indiciu edificator asupra viitoarei cereri posibile de energie îl reprezintă actualul decala] în ce privește folosirea energiei dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. In prezent, un locuitor din
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în diferite state care stifhuleze dezbaterile nivel național asupra politicii în domeniul înlocuitorilor energetici, Pentru pregătirea reuniunii de la Nairobi; la Națiunile Unite a fost creat un comitet alcătuit din toate statele membre ale O.NU.In concepția țării noastre — .arăta reprezentantul român, în cadrul lucrărilor comitetului pregătitor de la Geneva *r-, conferința de la Nairobi va trebui să examineze ches-

să la 10,0510,30
13,0015.0016,1516,2516,40

dere
de fată ; Testul pi-
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noi și regenerabile, cum sînt nisipurile, și șisturile tiuni vitale vizînd corela- bituminoase, lemnul pentru foc și cărbunii, ‘energia geotermică, hidraulică, solară, a oceanelor. Grupurile de studiu care se ocupă de aceste surse de energie acordă o atenție specială nevoilor țărilor în curs de dezvoltare. Una dintre sarcinile lor este a- ceea de a elabora estimări asupra rolului tuturor a- cestor surse de energie în economia mondială plnă în anul 2 000. Este încurajată instituirea unor centre

rea dintre sursele clasice și cele noi și regenerabile, măsuri pentru satisfacerea necesităților economiilor naționale, o strategie specială pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare în utilizarea acestor surse de energie, accesul deplin al tuturor statelor, în primul rînd al celor în curs de dezvoltare, la noile tehnologii de producere a e- nergiei.
C. OPRICA
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