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în ziarul de azi ;
♦ Programul turului Campionatului diviziei 

„A“ — ediția 1983—1981
♦ Vă informăm

In pag. a 2-a

Realizarea sarcinilor la extracția de cărbu
ne impune :
INTEGRAREA FERMA ÎN EXIGENTELE 
PROTECȚIEI MUNCII

♦ Evitarea acumulărilor de metan — sarcină 
permanentă, de mare răspundere pentru 
fiecare om al muncii

♦ Compartimentele de aeraj și protecție a î 
muncii, mai eficiente în acțiunile între- > 
prinse

In pag. a 3-a

Directorul angajează întregul colectiv 
CUViNTUL DAT TREBUIE RESPECTAT I

Planul, realizat exemplar !
__ î .___________ ;______ —i__________;_____________ ■ •  _____ ;  

Ancheta noastră Conducătorii întreprinderilor miniere A
răspund întrebărilor :

1. Ce măsuri ați întreprins pentru realizarea planului lunii au
gust și trimestrului III ?

2. Care sînt perspectivele recuperării restanțelor?
Azi, ing. CAROL SCHRETER, directorul minei Uricani :

„Singurul neajuns cu care 
ne confruntăm — tectonica 
deosebit de accentuată!44

Fructuos 
dialog de lu
cru intre tî- 
nărul maistru 
Nicolae Gea- 
mănu și mun
citorul spe
cialist Adal
bert Svoboda 
de la I.U.M. 
Petroșani cu 
privire la fi
nalizarea unui 
braț de com
bină CA-1.

1. Măsurile care le-a 
luat colectivul minei noas
tre, organul colectiv de 
conducere, sub îndruma
rea comitetului de partid 

. sînt numeroase și nu aș 
dori să le enumăr pe toa
te. Vreau doar să preci
zez că avem create toa
te condițiile pentru reali- 

l zarea prevederilor de 
! plan, pentru a crește pro- 
: ducția de cărbune ex

tras la nivelul sarcinilor. 
Linie de front avem su
ficientă, efective de ase- 

i menea avem, iar despre 
j dotarea tehnică de care 

dispunem, ce să spun — 
J nu cred că sînt multe 
, mine care se pot lăuda 
! cu o asemenea dotare.

Singura problemă cu ca
re ne confruntăm este 
tectonica stratelor, con
dițiile grele de zăcămînt. 
Din nefericire parcă pen
tru a fi și mai greu, tec
tonica deosebit de accen
tuată se manifestă cu 
preponderență la cele do
uă abataje de mare ca
pacitate dotate cu com
plexe de mare producti
vitate. Ponderea lor în 
producția extrasă ar tre
bui să fie de 60 la sută. 
Acoperișul imediat fria
bil, foarte friăbil, nu ne 
dă posibilitatea să reali
zăm vitezele de avansare 
necesare. In unele cazuri, 
acolo unde a fost posi
bil, am adoptat tehnolo
giile cele mai adecvate

condițiilor de zăcămînt. 
Revenind la condițiile 
grele de tectonică aș dori 
să evidențiez sprijinul 
deosebit pe care l-am pri
mit din partea Combina
tului minier Valea Jiului, 
atît prin soluțiile care ni 
le-au dat cît și prin a- 
sistența tehnică acordată 
și care a venit și a între
git măsurile întreprinse 
de noi. Uneori, și asta 
numai din dorința de a 
depăși această zonă tec
tonică dificilă, am mărit 
plasarea în aceste abata
je, unde de altfel trebuie 
să executăm un mare nu-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii

notărîreâ minerilor de la Peirila
Să mențină realizările 

la cote superioare
Bilanț rodnic pe semestrul I : • -j- 19139 tone 

de cărbune ; • -|- 541,6 ml la pregătiri și 355 ml la 
lucrările de investiții ; • 46 din cele 49 brigăzi și-au 
realizat și depășit sarcinile de plan : o Productivi
tatea muncii în cărbune a fost mai mare cu 573 
kg/post decît sarcina planificată ; ® Costurile de 
producție pe tona de cărbune au fost reduse cu 
16,23 lei ; • S-a realizat un beneficiu de 22 milioa
ne de lei, cu un milion peste prevederi ; • Au fost
calificați 97 muncitori.

De la acest bilanț rod
nic, forul suprem al con
ducerii colective, al au- 
toconducerii muncitorești, 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la întreprin
derea minieră Petrila a 
pornit la analiza exigen
tă, în spirit muncitoresc, 
a realizărilor obținute 
stabilind și ce trebuie fă
cut în perioada următoa
re pentru menținerea și 
majorarea plusului la 
producția de cărbune, ast
fel ca la finele anului 
mineri; Petri lei să se a- 
fle printre fruntașii Văii 
Jiului.

In lumina hotărîrii re
centei plenare a partidu
lui, a autoconducerii mun
citorești, pârtiei panții la 
dezbateri — marea ior 
majoritate au fost șefi 
de brigadă și conducătorii 
direcți ai producției, cei 
care cunosc cel mai bine 
problemele din abataje — 
au făcut' propuneri care, 
materializate de către 
c.o.m . de conducerile sec
toarelor vor asigura creș
terea producției de căr
bune. Gheorghe Domni-

Teodor RISC

(Continuale iu pag a 2 a>

Economii de energie
Economiile de energie e- 

lectrică realizate în prime
le șapte luni la I.M. Vul
can se cifrează la aproape 
215 000 kWh. Aceste însem
nate economii au fost ob
ținute prin diminuarea 
normei de consum specific 
pe tona de cărbune cu 0,3 
kWh, ca urmare a evitării 
mersului în gol al utilaje
lor, înlocuirii instalațiilor 
mari consumatoare de e- 
nergie electrică și revizuirii 
conductelor de aer com
primat. (G. V.)
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I
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In ultima vreme, la u- 
nele întreprinderi minie
re, apare tot mai frecvent 
un fenomen negativ cu 
implicații serioase in men
ținerea stării disciplinare 
la un nivel calitativ ridi
cat. Concret, concis, la obi
ect . totalizind numărul 
absențelor nemotivate în
registrate zilnic și con- 
fruntindu-1 cu situația sta
tistică de la sfîrșitul lunii 
constatăm poate o reduce
re simțitoare a acestoia 
Fără a intra in amănun
te, mecanismul este foar
te simplu — nemotivatele

Âsa nu creste* >

sînt motivate retroactiv." 
De ce și de către cine ? 
O pot afla fără prea mul
te eforturi cei care au a- 
ceastă sarcină și care tre
buie să o facă neintîrziat. 
Altfel celelalte acțiuni de 
stăvilire a absentomaniei 
nu mai au nici o valoare 
practică Or, in această 
situație ni s-a părut des
tul de curioasă ca să nu 
o numim altfel, inițiativa 
unui director de mină ca
re a hotărît să preia per
sonal controlul nemotiva
telor pentru că sectoarele, 
conducerile sectoarelor

în întîmpinarea 
marii sărbători

a Eliberării patriei
Cariera Cîmpu Iui Neag

2248 tone de cărbune 
extras suplimentar planului
Colectivul de mineri și mecanizatori de la carie

ra Cîmpu lui Neag înscrie noi fapte de hărnicie la 
panoul muncii, fapte pe care acest colectiv de mun
că le dedică marii sărbători naționale a poporului 
român — 23 August.

Cele 384 tone de cărbune extrase suplimentar sar
cinilor de plan aferente zilei de 8 august constituie 
o dovadă elocventă în acest sens. Ele se adaugă ce
lorlalte însemnate cantități de cărbune pe care colec
tivul carierei le-a raportat peste sarcinile de plan ale 
perioadei scurse din această lună, astfel încît, la zi, 
cariera Cîmpu lui Neag se mîndrește cu o depășire 
a planului ce se cifrează la 2 248 tone de cărbune 
cocsificabil. (G. O.)

Stația C.F.R. Petroșani

în fruntea întrecerii socialiste
Acționînd pentru a în- 

tîmpina marea sărbătoare 
de la 23 August pe măsura 
renumelui de care se bu
cură, stația C.F.R. Petroșani 
închină rezultatele dobîn- 
dite în primele șapte luni 
ale anului — concretizate 
în ocuparea locului I în în-

trecerea socialistă — ma
rii sărbători. Iată-le : un 
plus de 26 124 tone la in
dicatorul „tone expediatei1, 
depășirea încărcăturii sta
tice a vagoanelor, cu 7 la 
sută și reducerea staționă
rii vagoanelor la încărcare- 
descărcate cu 48 minu- 
te/vagon. (T.A.)

Brigada de pregăti
re, condusă de experi
mentatul Geza Kalman, 
din sectorul II al minei 
Păroși ni (în centrul i- 
maginii).

A IlI-a ediție a
Tîrgului cooperației 

meșteșugărești
Intrată în tradiție, prin 

succesele repurtate în e- 
dițiile anterioare. Tirgul

răspunderea ! !
„mi sini în stare" să o | 

facă, sau pentru că n 1 
lipsește încrederea în co- li 
laboratory săi direcți. A- J 
șa crește oare responsabi- J 
Itatea funcțiilor? Direc- I 
torul respectiv nu mai are * 
alte probleme de rezolvat, I 
alte sarcini de îndeplinit? I 
Problema nemotivatelor I 
nu este de neglijat, dar I 
pentru ce sînt plătiți o 
bună parte din oamenii 
sectoarelor, dacă directo- • 
rul minei trebuie să le | 
preia o parte din atribu- ■ 
ții ? I

G. DORIN

cooperației meșteșugărești 
organizat de cooperativa 
„Straja" din Lupeni, în co
laborare cu Consiliul popu
lar orășenesc, își desfășoa
ră, sîmbătă și duminică, 13 
și 14 august, cea de-a lll-a 
ediție.

La această interesantă 
acțiune, reunind cei mai 
buni meșteșugari de la co
operativele din oralele Lu
peni, Petroșani, Deva, Hu
nedoara. Călan, Orăștie, 
Hațeg și Brad vor fi expu
se produse reprezentative 

care au dus demult faima 
meșteșugarilor hunedoreni 
nu numai în țară dar și 
peste hotare. Cea de-a IlI-a 
ediție se va desfășura (ca 
și precedenta) la baza de 
a rement Brăița din Lu
peni. (A.T.)



2. Steagul roșn MIERCURI, 10 AUGUST 1983

Electroniștii Lucia Șerban și Mihacla Șimon <1c la l.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
la lucru. Ele efectuează o operațiune de mare răspundere la standul de verifica
re a codificatoarelor și a capetelor de detecție de la stațiile telegrizumetrice 
miniere.

j Hotărîrea minerilor de la Petrila — j 
să mențină realizările la cote superioare i

(Urmare din pag. 1)

șoru, Ion. Dobrița, Cons
tantin Ene, Gheorghe Co
jocarii, Ion C. Radu, An
ton Șteț, de la cele șase I sectoare de producție,
Constantin Borș și Luca 

■ Costache, de la investiții 
și transport, ceilalți vor
bitori au insistat pe în
tărirea disciplinei muncii, 
o mai bună aprovizionare 
a fronturilor cu materia- 

> le și piese de schimb, a- 
■ sigurarea minei cu covor 
* de cauciuc, finalizarea de 
1 către I.C.M.M. a lucrări- 1 lor la atelierul minei — 

care se află de mai mulți 
ani în execuție — cit și 
aspecte ce privesc folo
sirea plăcută și utilă a 
timpului liber al omului, 
suplimentarea numărului 
de apartamente — pro
bleme care, cu sprijinul 
C.M.V.J. și îndeosebi u- 
nirea eforturilor întregu
lui colectiv vor conduce 
cu siguranță la realiza
rea și depășirea sarcini
lor la producția de căr
bune.

In cadrul dezbaterilor, 
din cuprinzătorul program 
de măsuri s-a desprins 

hotărîrea colectivelor de I 
a acționa pentru întărirea 
disciplinei tehnologice și 
a muncii, îmbunătățirea 
calității producției, creș
terea numărului de pos
turi direct productive, a ■ 
capacităților de produc- | 
tie, extinderea exploatării I 
cu tavan artificial de re- I 
zistență, folosirea eficien
tă a forței de muncă și 
timpul de lucru — căi ca
re, aplicate cu fermitate, 
vor asigura menținerea și I 
majorarea ritmului bun 
la producția de cărbune I 
pe intregul an.

„Singurul neajuns cu care 
ne confruntăm — tectonica 

deosebit de accentuată 1“
(Urmare din pag. I)

măr de operațiuni. Și a- 
cesta este un motiv pen
tru care nu am obținut 
productivități mai mari. 
Din momentul in care 
vom lăsa în urmă aceas
tă zonă și complexele 
vor produce la capacita
tea lor, ne vom îndeplini 
prevederile de plan. O- 
ricum în trimestrul UI 
va trebui să trecem la 
recuperarea minusului.

2. Perspectivele recupe
rării restanțelor sînt le
gate, așa cum spuneam 
mai înainte,, de trecerea 
peste această zonă tecto

CONTRASTE
LINIȘTEA TREBUIE 

RESPECTATĂ!

i Cine nu înțelege bine 
I acest lucru are soarta Iu! 
i Doroftei Mihai și Dorof- 
i tei Petru. Au fost condam- 
; nați conform Decretului 
i 153/1970 Ia cîte patru 
i luni închisoare fiecare cu 

executarea in penitenciar, 
: iar Căprar Iosif și Geor- 
i gescu Ion, tot din Petri- 
; la, la cîte cinci luni în- 
j chisoare, cu executarea la 
= locul de muncă. Pe toți 
i „îi leagă" un singur nu- 
i mitor comun : cauza con- 
1 damnării — tulburarea li- 
î niștii publice.

OPT DEODATĂ

I Cînd credeau că lc mer- 
\ ge mai bine în acest 

nică. Cînd va fi ? Cînd 
\a avea loc acest moment 
pe care-1 așteptăm cu 
nerăbdare și pentru care 
depunem eforturi susținu
te, este foarte greu de 
spus. Speranțele pe care 
le avem în unele zile sînt 
spulberate în zilele ur
mătoare cînd reapare a- 
ceeași zonă uneori mai 
accentuată decît era îna
inte.

NOTA REDACȚIEI.
In 9 august mina Uri- 

cani acumulase un mi
nus, la zi, pe luna aceas
ta de 7 006 tone de căr
bune.

miez de vară, o acțiune 
de rutină a miliției a tras 
vălul minciunii de pe fața 
a opt paraziți dintr-o da
tă. Se numesc Mureșan 
Aurel — de 42 de ani, 
Volonci Petru, de 27 de 
ani, Nagy Elisabeta de 
43 de ani, Kovacs luliu 
de 37 de ani, Zoltan Eu
genia de 33 de ani, Cu- 
relar Petru de 36 de ani, 
Curelar Constantina de 33 
de ani, toți din Petroșani, 
și Radu Ionel de 26 de 
ani din Uricani, toți con
damnați conform Decre
tului 153/1970 pe mai 
multe luni închisoare co- 
recțională cu executarea 
în penitenciar. Să nu se 
plictisească.

Rubrică realizată cu 
sprijinul organelor dc 

miliție

I 
I 
i
i
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I
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DIALOG JURIDIC. La 
Căminul I.C.M.M. din Pe
troșani are loc in această 
seară (la ora 20) un dialog 
juridic pe marginea unor 
filme cu caracter etic. A- 
ceastă manifestare este or
ganizată de Casa de cul
tură în colaborare cu Pro
curatura locală. (T.S.)

PLANTE MEDICINALE. 
Un grup de elevi de la 
Școala generală nr. 2 Pe
trila, împreună cu profe
sorul de biologie Iosif Ila- 
vliuc au întreprins în aceas
tă vacanță mai multe ac
țiuni de colectare a plante
lor medicinale (sunătoare, 
coada șoricelului, frunze de 
mesteacăn etc.). Ele au fost 
puse la uscat în laboratorul 
de specialitate, urmînd ca 
acțiunile să continue. (D.C.)

SCH1LIFT. A fost termi
nată o nouă instalație schi- 
lift pe pîrtiă B din Paring. 
S-au făcut și probele de 
funcționare, instalația avînd 
o lungime de 1 120 m și 
dispunînd de 110 aparate 
de prindere. Schiliftul, 
cu o capacitate de 180 per
soane pe oră, a fost exe
cuta' de I.C.M.M. Petro
șani, cu sprijinul întreprin
derii de tracțiune pe cablu 
din Brasov. (I. D.)

IN TABĂRA. De dumi
nică, 100 de pionieri din 
Valea Jiului se află în ta- 
băia de odihnă la Voinești 
— Argeș, unde își vor pe
trece o parte din vacanță 
într-o atmosferă reconfor
tantă si recreativă. (T.S.)

IN CADRUL LUCRĂRI
LOR DESTINATE extinde
rii termoficării, la Livezeni 
(Dănuțoni) a fost terminat 
primul punct termic, reali
zat în regie proprie de 
I.G.C.L. Lucrarea, executa
tă de o echipă de munci
tori condusă de Heis Ti- 
beriu, va deservi unitățila 
economice din zonă. (I.D.)

Rubrică realizată de
Tiberiu SPÂTARU

1 FOTBAL, EDIȚIA 1983 1984

Programul turului campionatului diviziei „
ETAPA 1 (sîmbătă, 27 august)

Rapid — F.C. Olt
Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea
Dunărea C.S.U. Galați — Poli, lași 
F.C. Argeș — Petrolul Ploiești
F.C. Baia Mare — F.C. Bihor
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petroșani
S.C. Bacău — Universitatea Craiova 
Corvinul — Sportul studențesc
C.S. Tîrgoviște — Steaua

A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul Ploiești 
Chimia Hm. Vîlcea — Rapid 
Sportul stud. — Univ. Craiova
E.C. Bihor — Jiul Petroșani 
Dunărea C.S.U. Galați — Dinamo
S.C. Bacău — C.S. Tîrgoviște
E.C. Olt — F.C. Argeș

Dinamo — Steaua
F.C. Baia Mare — A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Bihor — F.C. Argeș
Sportul studențesc — Rapid
F.C. Olt — Corvinul Hunedoara

E.C.

Chimia Rm. Vîlcea — Sportul stud.
Jiul Petroșani — C.S. Tîrgoviște

ETAPA A XlV-a (sîmbătă, 19 noiembrie)

ETAPA a Vi-a (sîmbătă, 24 septembrie)

ETAPA a X-a (sîmbătă, 22 
și duminică, 23 octombrie)

ETAPA A II a (sîmbătă, 3 septembrie)

Universitatea Craiova — F.C. Baia Mare
Petrolul Ploiești — Rapid
F.C. Olt — C.S. Tîrgoviște
Sportul stud. — Dunărea C.S.U. Galați
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș
F.C. Bihor — Corvinul Hunedoara
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș
Politehnica Iași — Dinamo
Jiul Petroșani — S.C. Bacău

C.S. Tîrgoviște — Dunărea C.S.U. Galați
Dinamo — F.C. Baia Mare
Univ. Craiova — Steaua
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt
Rapid — F.C. Bihor
Politehnica Iași — Corvinul
F.C. Argeș — S.C. Bacău
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vîlcea
Petrolul Ploiești — Sportul stud.

F.C. Argeș — Dinamo
Politehnica Iași — Chimia Rm. Vîlcea
Steaua — Jiul Petroșani
Dunărea C.S.U. Galați — F.C. Baia M.
Corvinul — C.S. Tîrgoviște
Univ. Craiova — Petrolul Ploiești
Sportul studențesc — F.C. Olt
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bihor
S.C. Bacău — Rapid

F.C. Olt — Univ. Craiova
F.C. Bihor — Chimia Rm.
Sportul stud. — Dinamo 
Politehnica Iași — Jiul Petroșani 
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul
C.S. Tîrgoviște — Petrolul Ploiești 
Rapid — Steaua
F.C. Baia Mare — F.C. Argeș
Dunărea C.S.U. Galați — S.C. Bacău

Vîlcea

ETAPA A XV-a (duminică, 4 decembrie)

ETAPA A IlI-a (sîmbătă, 10 septembrie)

F.C. Argeș — Steaua
Jiul Petroșani — Dunărea C.SlU. Galați
F.C. Bihor — Sportul studențesc
F.C. Baia Mare — F.C. Olt
Rapid — Corvinul Hunedoara
A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova
S.C. Bacău — Politehnica Iași
C.S. Tîrgoviște — Chimia Rm. Vîlcea 
Dinamo — Petrolul Ploiești

ETAPA A IV-a (sîmbătă, 17
și duminică, 18 septembrie)

Politehnica Iași — F.C. Bihor
C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș
Rapid — Dinamo
Corvinul Hunedoara — Jiul Petroșani
Petrolul Ploiești — S.C. Bacău
Sportul studențesc — Steaua 
Universitatea Craiova — F.C. Argeș
Dunărea C-S.U. Galați — F.C. Olt 
F.C. Baia Mare — Chimia Rm Vîlcea

ETAPA a V-a (miercuri, 21 septembrie)

Corvinul Hunedoara — F.C. Baia Mare
Steaua — Politehnica Iași

ETAPA A VH-a (sîmbătă, 1 
și duminică, 2 octombrie)

Sportul studențesc — F.C. Argeș
Chimia Rm. Vîlcea — Corvinul
Dunărea C.S.U. Galați — A.S.A. Tg.
Steaua — S.C. Bacău
F.C.
Jiul
F.C.
F.C.
Univ.

Baia Mare —C.S. Tîrgoviște
Petroșani — Rapid
Bihor — Petrolul Ploiești
Olt — Dinamo

Craiova — Politehnica Iași

M.

ETAPA A VUI a (sîmbătă, 8 octombrie)

Petrolul Ploiești — F.C. Olt
Politehnica Iași — Sportul stud.
S.C. Bacău — F.C. Baia Mare
Dinamo — Universitatea Craiova
ASA Tg Mures — Chimia Rm. Vîlcea
Dunărea C.S.U. Galați — F.C. Bihor
Rapid — C.S. Tîrgoviște
Corvinul Hunedoara — Steaua
F.C. Argeș — Jiul Petroșani

ETAPA A IX-a (sîmbătă, 15 
și duminică, 16 octombrie)

Chimia Rm. Vîlcea — S.C. Bacău 
Jiul Petroșani — Univ. Craiova 
Petrolul — Dunărea C.S.U. Galați 
C.S. Tîrgoviște — Politehnica Iași

ETAPA A Xl-a (sîmbătă, 29 octombrie)

Poli. Iași — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Baia Mare — Sportul stud. 
Rapid — Dunărea C.S.U. Galați 
Chimia Rin. Vîlcea — Univ. Craiova 
Petrolul Ploiești — Jiul Petroșani 
Dinamo — Corvinul Hunedoara
C.S. Tîrgoviște — F.C. Argeș
F.C. Olt — S.C. Bacău
F.C. Bihor — Steaua

ETAPA A XII a (sîmbătă, 5 noiembrie)

Jiul Petroșani — F.C. Olt
Univ. Craiova — F.C. Bihor 
Sportul stud. —
A.S.A. Tg. Mureș

S.C, Bacău
______ _ = . ____ , — Rapid
F.C. Baia Mare — Politehnică Iași 
Steaua — Chimia Rm. Vîlcea
C.S. Tîrgoviște — Dinamo
Corvinul — Petrolul Ploiești
F.C. Argeș — Dunărea C.S.U. Galați

ETAPA A XIII a (miercuri, 16 noiembrie)

S.C Bacău — F.C. Bihor
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș
Corvinul Hunedoara — F.C. Argeș 
F.C. Olt
Dunărea
Rapid — Politehnica lași
Petrolul Ploiești - F.C. Baia V ire

— Steaua
C.S.U. Galați — Univ. Craiova

Jiul Petroșani 
Steaua — F.C.
S.C. Bacău — 
Univ. Craiova

— Dinamo
Baia Mare

A.S.A. Tg. Mureș
— Rapid

Chimia Rm. Vîlcea — Petrolul Ploiești
Corvinul — Dunărea C.S.U. Galați 
F.C. Argeș — Politehnica Iași
Sportul stud. — C.S. Tîrgoviște
F.C. Bihor — F.C. Olt

ETAPA A XVI-a (sîmbătă, 10 decembrie)

S.C. BacăuCorvinul Hunedoara
Rapid — F.C. Argeș
Jiul Petroșani — F.C. Baia Mare 
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul stud.
C.S. Tîrgoviște — Univ._Craiova 
Dinamo — F.C. Bihor
F.C. Olt — Chimia Rm. Vîlcea 
Dunărea C.S.U. Galați — Steaua 
Petrolul Ploiești — Politehnica Iași

I
J 
I
I1
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*
*
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I
I
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ETAPA A XVII-a (sîmbătă, 17 decembrie) ț

Politehnica Iași — F.C. Olt 
Chimia — Dunărea C.S.U. Galați 
Steaua — Petrolul Ploiești 
F.C. Bihor — C.S. Tîrgoviște 
F.C. Baia Mare — Rapid 
F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul stud — Jiul Petroșani 
S.C. Bacău — Dinamo
Univ Craiova — Corvinul Hunedoara
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I Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune

; INTEGRAREA FERMA
I IN EXIGENTELE PROIECȚIEI MUNCII
' 9 9I

I

1

1

/

Evitarea acumulări hr de metan — 
sarcină permanentă, de mare răspundere

A

I

l

pentru
Grija față de om, de 

minerul care scoate din 
adîncul pămîntului lumi
na și forța necesare dez
voltării economiei noastre 
naționale a constituit în
totdeauna una dintre ce
le mai importante preo
cupări ale partidului și 
statului nostru. Acestui 

domeniu de activitate i-au 
fost alocate fonduri im
portante pentru 
rea cărora — în
pentru care au fost 
tinate — nu s-au 
niciodată restricții, 
fost achiziționate, 
iectate și realizate
rate de măsură și control 
din ce in ce mai eficien
te.

Un punct central spre 
care sînt orientate o bu
nă parte din acțiunile în
treprinse pe linia asigu
rării unui grad ridicat de 
securitate a muncii în 
subteran îl constituie e-

cheltui-
scopul 

des
făcut 

Au 
pro- 
apa-

fiecare om al
vitarea acumulărilor de 
metan. Cu toate acestea, 
deși la întreprinderile 
miniere sînt în stare de 
funcționare stații telegri- 
zumetrice și de degazare, 
cu toate că nu lipsește 
nici personalul de îndru
mare și control, apar a- 
cumulări de metan, u- 
neori chiar peste limite
le admise. In urma unei 
statistici recent întocmite 
se poate constata că pes
te 33 la sută din acumu
lările de metan puteau 

fi evitate dacă personalul 
cu 
re 
eu 
te 
de 
mai multă preocupare și 
o mai mare exigență pen
tru prevenirea creării u- 
nor asemenea situații, li
nele acumulări de metan 
— 29 la sută din cazuri 

statistică —

atribuții de îndruma
și control, inclusiv cel 
responsabilități direc- 

în realizarea sarcinilor 
plan, ar fi manifestat

după aceeași

energiei pen-• ivanalizarea distribuției
tru instalațiile de aeraj parțial in vede
rea asigurării alimentării separate a 
ventilatoarelor; • perfecționarea siste
melor de semnalizare a poziției ușilor 
de aeraj ; • eliminarea deficiențelor pri
vind montarea instalațiilor de aeraj 
parțial ; • interzicerea intercalării tubu
rilor flexibile între tuburile metalice din 
coloanele de aeraj : • reinstruirea, e- 
xaminarea și reautorizarea tuturor ma- 
nipulanților de la stațiile trafo din sub
teran si de la suprafață : • menținerea 
galeriilor de aeraj și a celorlalte cons-

muncii

aer 
acu-

sînt generate de nefunc- 
ționarea instalațiilor de 
aeraj parțial datorită în
treruperilor în alimenta
rea cu energie electrică, 
procent care se ridică la 
40 la sută, dacă se cu
mulează și cele generate 
de întreruperea de 
comprimat. Aceste
mulări au la bază cauze 
de ordin subiectiv — ne- 
asigurarea cu energie (e- 
lectrică sau pneumatică) 
datorită unor deficiențe 
privind întreținerea insta
lațiilor de distribuire a 
energiei sau dimensiona
rea necorespunzătoare a 
acestora, întreruperile în 
alimentarea cu energie e- 
lectrică provocate de fur
nizor — I.R.E.H. — fiind 
într-un număr redus.

Față de această stare 
de lucruri se impune a- 
doptarea măsurilor sta
bilite de organele de în
drumare și 'control, mă
suri care se referă la :

trucții miniere la secțiuni corespunză
toare prin intensificarea lucrărilor de 
întreținere și descongestionarea acesto
ra prin evacuarea materialelor depozi
tate ; • efectuarea unor analize deta
liate la fiecare întreprindere minieră, 
ori de cite ori este necesar, asupra cau
zelor acumulărilor de metan, iar con
cluziile acestor analize și măsurile luate 
să fie dezbătute cu inginerii șefi cu se
curitatea minieră, la ședințele lunare 
ce se organizează la combinat cu prile
jul analizării stării de securitate a mi
nelor.

Reglementările in domeniul 
electrosecuritătii 

să fie respectate întocmai I
Mecanizarea intensă a 

principalelor lucrări din 
subteran a condus în mod 
firesc la introducerea unui 
număr tot mai mare de a- 
parate și instalații electri
ce. Verificarea lor și a 
modului de funcționare, 
măsurile de electrosecurita- 
te sînt stipulate în regle
mentările existente la fie
care întreprindere minieră. 
Cu toate acestea la con
troalele efectuate s-au cons
tatat la majoritatea unită
ților miniere deficiențe și 
abateri de la aceste regle
mentări și le amintim pen-

se lua măsurile, ne- 
reinedierii și, mai 

ales, prevenirii lor. Dintre 
cele mai frecvente defi
ciențe și abateri amintim: 
• instalații și aparate elec
trice nelegate la rețeaua 

de împămîntare ; • conduc- 
neco-
niai 

sîrmă, 
lucră-

tru a 
cesare

tori electrici pozați 
respunzător, legați 
mulți la un loc, cu 
sau așezați pe vatra 
iilor miniere ; • aparate e- 
lectrice neinscripționate;
• scheme monofilare 
complete sau neafișate 
nișele care adăpostesc 
paratele electrice.

in- 
în
a-

să 
u-

MECANICI 
ot 

LOCOMOT9VC 
DIESEL

Compartimentele de aeraj și protecție a muncit, 
mai eficiente în acțiunile întreprinse

Create pentru a veni în 
sprijinul activității din 
subteran, pentru a contri-" 
bui cît mai mult la crește
rea gradului de securitate 
a muncii din subteran com
partimentele de aeraj și 

' protecție a muncii trebuie 
să fie mai eficiente în ac
țiunile întreprinse. Menți
nerea încă la unele în
treprinderi miniere a unui 
număr ridicat de deficien
țe și abateri, cum a reieșit 
din ultimele controale e- 
fectuate de organele spe
cializate, demonstrează că 
nu peste tot aceste com-

partimente au reușit 
determine imprimarea 
nui spirit de responsabili
tate corespunzător față de 
problemele de securitate a 
muncii, la toate niveluri
le, astfel ca munca în a- 
cest domeniu să aibă un 
profund caracter preven

tiv. Este necesar, cum este

cazul minei Bărbăteni să 
se îmbunătățească în mod 
substanțial componența a- 
cestor compartimente. La 
I.M. Bărbăteni comparti
mentul de protecție a mun
cii are posturi vacante, iar 
sectorul de aeraj este în
cadrat cu un singur ingi
ner minier.

în loc de
concluzii

Cîteia constatări de la unele întreprinderi miniere 
privind praful esploriv de cărbune

Redăm succint, fără co
mentarii constatările orga
nelor de control : ® între
prinderile miniere Bărbă- 
teni și Uricani nu au încă 
stabilite limitele minime 
de explozivitate a prafului 
de cărbune ; • la între
prinderea minieră Paroșenî, 
în trei zone, este depășită 
limita minimă de explozi
vitate a prafului de căr
bune stabilită de C.C.S.M., 
iar la Bărbăteni în 25 de 
cazuri este depășită limi
ta de explozivitate prevă
zută de normele de pro
tecție a muncii in vigoare; 
® baraje cu praf inert de
teriorate sau cu cantități

de praf insuficiente ; • zo
nele de șistificare nu sînt 
întreținute sau datorită e- 
xecutării manuale a ope
rației de șistificare nu se 
realizează densitatea nece
sară a stratului de praf 
inert pe elementele de 
susținere; o șefii de sec
toare și inginerii cu sarcini 
în domeniul aerajului și 
protecției muncii de la 
sectoare nu efectuează con
trolul calorimetric asupra 
gradului de prăfuire din 
zonele cu' depuneri dc praf 
de cărbune ; o nu se ana
lizează trimestrial, la nive
lul conducerilor unităților, 
pe baza rezultatelor de la

borator, gradul de prăfui
re și eficiența măsurilor 
stabilite în scopul preveni
rii unor acumulări pericu
loase de praf de cărbune ; 
• la întreprinderea minie
ră Bărbăteni se execută 
lucrări de împușcare la 
locul dc muncă fără insta
lații de umectare.

Față de o asemenea si
tuație, așa cum mai spu
neam, comentariile sînt 
de prisos. Sînt necesare 
măsuri energice, eficiente 
pentru înlăturarea acestor 
deficiențe ținînd seama de 
potențialul pericol pe ca- 
re-1 reprezintă explozivita- 
tea prafului de cărbune.

Respectarea prevederilor 
I reglementărilor în vigoare 
I în legătură cu securitatea 

minieră, cu siguranța mun
cii omului din subteran 
trebuie să fie urmărită de 
foarte mulți fac
tori, de numeroși spe- 

| cialiști deseori organizați 
• în brigăzi sau ecliipe com- 
' plexe. Se fac numeroase 

constatări, sînt depistate 
deficiențe și abateri, se 
iau măsuri, de cele mai 
multe ori operativ, de în
lăturarea acestora, se dau 
sancțiuni aspre, se aplică 
amenzi usturătoare, se sta
bilesc planuri de măsuri a- 
mănunțite cu termene și 
responsabilități. Dar toate 
aceste acțiuni au în final 
o eficiență care nu se ri
dică la nivelul dorit dacă 
ele nu sînt prelucrate CU 
întregul personal, dacă a- 
plicarea lor — a măsuri
lor stabilite — nu se face 
cu promptitudine și totul 
rămîne cuprins în dosarele 
compartimentelor de spe*-j| 
cialitate. Oricît de cont*».' 
plex ar fi controlul și cRt 
riguroase măsurile, dacă 
popularizarea lor lasă deț 
dorit atunci și eficiența vă; 
fi pe măsura preocupări- 5 
lor. Repetăm, partidul șfr 
statul nostru au alocat a- I 
cestui domeniu de activi- i 
tate deosebit de important-' 
fonduri din care o bună j 
parte revin propagandei 
de protecție a muncii. Ga- > 
zeta de perete, cabinetul 
de protecția muncii, stația 
de amplificare 
permanență la 
celor ce trebuie să realize
ze o propagandă de protec
ție a muncii eficientă, su
gestivă. S-a procurat apa- * 
ratură din ce în ce mai 
complexă și mai completă 
pentru realizarea acestui 
scop, dar toate acestea tre
buie folosite intens. A 
menține mereu vie în me
moria 
parca 
muncii
mare 
actuală pentru toți lucră
torii din acest domeniu de ' 
activitate.

stau în
dispoziția

oamenilor preocu- 
pentru protecția 

este o sarcină de | 
importanță și mereu 1

Pagină realizată la
cererea C.M.V.J. I

1
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Manifestări peste liotare 

consacrate 
zilei de 23 August

Peste hotare continuă manifestările consacrate 
apropiatei marcări a celei de-a XXXIX-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din august 1944.

Comemorarea victimelor 
homhardamentiilor atomice 

de la Hiroshima și Nagasaki

VARȘOVIA 9 — Trimișii 
Agerpres, Constantin Ben
ga și Ștefan Nicolae, trans
mit La galeriile „Zahenta" 
cl’n Varșovia s-a deschis o 
expoziție de pictură ro
mânească. Organizată sub 
auspiciile 'Ministerului po
lonez al Culturii și Știin
ței și ale ambasadei țării 
noastre la Varșovia, expo
ziția reunește lucrări ale 
artiștilor plastici George 
Filipescu, Viorel Grimalski, 
Ovidiu Pastina, Gheorghe 
Șaru. Eugen Tăutu și alții.

TOKIO 9 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Asociației 
..International Cultural 
School'' și ale ambasadei 
române din Japonia, la 
Tokio a fost organizată o 
zi dedicată țării noastre. 
Ii alocuțiunile rostite de 
secretarul general al Aso
ciației de prietenie Japo- 
nia-România și atașatul 
cultural al Ambasadei ro
mâne au fost evocate sem
nificația evenimentului săr
bătorit și realizările popo
rului român în anii cons

trucției socialiste, în spe
cial în ultimii 18 ani, de 
cînd la conducerea parti
dului și statului nostru se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A fost organizată o ex
poziție cuprinzînd lucrări 
din gîndirea social-politică, 
filozofică și economică a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și di
verse volume despre Româ
nia.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 9 (Agerpres). — La 
Muzeul satului „Dueppel" 
din Berlinul Occidental a 
fost deschisă o expoziție de 
ceramică românească. Nu
meroasele exponate, din 
toate zonele țării, măiestria 
execuției, coloritul și va
rietatea pieselor au trezit 
un interes deosebit în rîn- 
dul publicului.

ROMA 9 (Agerpres). — 
Televiziunea italiană a 
prezentat filmul artistic ro
mânesc „Prin cenușa im
periului", de Andrei Blaier.

Prezente românești» -»

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Zeci de mii de locuitori al 
Marii Britanii iau parte în 
aceste zile la variate ma
nifestări organizate pentru 
comemorarea victimelor 
bombardamentelor nucleare 
din august 1945 de la Hi
roshima și Nagasaki. La 
mitingurile care au avut 
loc cu acest prilej vorbito
rii au scos în relief perico
lele pe care le prezintă ac
tuala cursă a înarmărilor 
și necesitatea intensificării 
eforturilor pentru adopta
rea unor măsuri care să 
ducă la o dezarmare reală 
șl la întărirea păcii.

ir
MOSCOVA 9 (Agerpres).

— La Uzinele de mașini 
grele din Kramatorsk 
(Donbas) a avut loc un mi
ting al partizanilor păcii 
în memoria victimelor bom
bardamentelor atomice de 
la Hiroshima și Nagasaki. 
Pârtiei panții au adoptat o 
rezoluție prin care cheamă 
pe toți cei care iubesc pa
cea să ia parte activă la 
campania mondială pentru 
dezarmare.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres).

— In cadrul acțiunilor 
consacrate comemorării a

38 de ani de la bombarda
mentele atomice asupra o- 
rașelor japoneze Hiroshi
ma și Nagasaki, la Kiev a 
avut loc un miting inter
național la care au partici
pat reprezentanți ai tine
retului din Japonia, Fran
ța, U.R.S.S. și alte țări. 
Participanții au subliniat 
necesitatea ca tragediile de 
la Hiroshima și Nagasaki 
să nu se mai repete nicio
dată, energia atomică să 
fie pusă doar în slujba o- 
mului.

•4r
ATENA 9 (Agerpres). — 

Lansînd un apel la destin
dere și dezarmare, aproa
pe 10 000 de participant la 
acțiunile pentru pace or
ganizate la Atena au for
mat luni seara un uriaș 
lanț viu în jurul Acropolei 
pentru a marca a 38-a a- 
niversare a exploziilor pri
melor bombe atomice asu
pra orașelor Hiroshima și 
Nagasaki, anunță agenția 
France Presse.

Ulterior, manifestanții, 
scandînd lozinci împotriva 
cursei aberante a înarmări
lor, s-au îndreptat spre 
sediul Parlamentului unde 
au depus o petiție în fa
voarea păcii, destinderii și 
dezarmării.

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie : B.D. intră în- 
| acțiune ; Unirea : Mar

garete pentru castelană.

PETRILA : Omul Pu
ma.

LONEA : Răzbunarea.
| ANINOASA : Domnul 
I miliard.

VULCAN — Luceafărul: 
I Mephisto, I-II,

LUPENI — Cultural : 
| Al 6-lea.
| URICANI : Insula Hor-
1 tița.
I
I TV
f 16,00 Telex.

16,05 Ecran de vacanță : 
Maimuța de piatră. 
Episodul 4.

16,30 Cărți și idei.
16,50 Tragerea pronoex- 

pres.
| 17,00 Viața culturală.

! 17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

I 20,20 Actualitatea econo
mică.

I 20,35 Program de cîntece 
patriotice.

20,45 Tradiții eroice. Do
cumentar.

21,00 Film artistic : „în
toarcerea lui Magel
lan". Producție a 
Casei de filme Trei.

22,30 Telejurnal.

RADIO
6,00 Radioprogramul di

mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 u 
Buletin de știri. 9,05 Răs- ! 
pundem ascultătorilor. * 
10,00 Buletin de știri. 10,0Ș_ | 
Muzică populară. 10,30 ,
Din țările socialiste. 10,45 1 
Coruri muncitorești Iau- , 
reate în Festivalul na- ; 
țional „Cîntarea Roma- ii
niei". 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Teatru serial 
pentru copii. 11,35 Publi
citate. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Știința secolu- 
lului XX. 12,25 Din co
moara folclorului. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul invitaților. Serbă
rile „Scînteii tineretului". 
16,00 Buletin de știri. 16,05 
Dragi mi-s cîntecul și 
jocul. 16,20 Sfatul medi
cului. 16,25 Cîntece pa- 
tiotice și revoluționare.

16,40 Coordonate economi
ce. 17,00 Buletin de știri. 
17,05 Cu patria în gînd 
și în faptă. 17,40 Odă lim
bii române. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Radiojurnal 
22,00 O zi într-o oră. 23,00 
Fragmente din opera „O- 
vidiu" de Constantin C
Nottara. 23,30—5,00 Nou
stop muzical.

memenlo
BERNA 9 (Agerpres). — 

La ediția din acest an a 
tradiționalului festival „Săr
bătorile Genevei" a fost 
invitat ansamblul folcloric 
românesc „Călușul", din 
Scornicești, care a susținut 
un număr de spectacole în 
fata publicului elvețian.

Președintele Comitetu
lui de organizare al festi
valului, Jean Jerome Gini, 
a caracterizat spectacolele 
ansamblului românesc drept 
„apoteoza sărbătorilor Ge
nevei din acest an" și a 
e .idențiat „vigoarea, dina
mismul și frumusețea me
reu vie a cîntecului și jo
cului popular din Româ
nia".

Atît la spectacolul de 
gală, cît și la celelalte re
prezentații susținute în 
diverse săli și pe scene în 
aer liber, amenajate pe 
malurile lacului Leman, au

participat Pierre Wellhau- 
ser, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii și 
Cantonului Geneva, Guy-O- 
livier Segond, primarul o- 
rașului Geneva, reprezen
tanți ai guvernului federal 
de la Berna, ziariști, un 
numeros public.

ROMA 9 (Agerpres). — 
La Ciffoni di Valle Piana 
(Salerno) s-a încheiat cea 
de-a XIII-a ediție a Festi
valului internațional al 
filmului pentru copii și ti
neret organizat sub înaltul 
patronaj al președintelui 
Republicii Italiene, Alessan
dro Pertini.

De un deosebit succes s-a 
bucurat filmul „Saltimban
cii" al regizoarei Elisabeta 
Bostan, care a fost distins 
cu „Medalia de aur" acor
dată de Organizația pro
vincială de turism din Sa
lerno.

După lovitura de stat din Guatemala
CIUDAD DE GUATEMA

LA 9 (Agerpres). — In me
sajul adresat națiunii după 
desemnarea sa de către 
Consiliul Militar Național 
în funcție de șef al statu
lui, generalul Oscar Hum
berto Mejia Victores — 
care a preluat, luni, pute
rea în Guatemala — s-a 
pronunțat pentru combate
rea fermă a corupției din 
Administrația de Stat, a 
terorismului și subversiunii 
interne și pentru continua
rea procesului de transfor
mări democratice „în scopul 
garantării unei mai drepte 
redistribuiri a avuției na
ționale" — transmit agen
țiile E.F.E., Prensa Latina 
și France Presse.

Menționînd că noul re
gim — în care au fost

menținuți în funcție toți 
miniștri din vechiul gu
vern — se bucură de spri
jinul tuturor sectoarelor 
din armată, noul șef al 
statului a precizat că „vor 
fi luate măsuri pentru a- 
șezarea bazelor unei con
viețuiri pașnice a tuturor 
cetățenilor" și, în acest 
sens, s-a hotărît suspenda
rea, încă din ziua preluă
rii puterii de către noile 
autorități, a stării de alar
mă decretate la 29 iunie 
și desființarea tribunalelor 
speciale care judecau de
lictele de „subversiune".

In domeniul politicii ex
terne, el a precizat că țara 
sa va respecta toate acor
durile și angajamentele in
ternaționale luate pe plan 
bi sau multilateral.
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Este puțin probabil să 
se poată explica, printr-o 
simplă coincidență, fap
tul că cheltuielile militare 
ale S.U.A. (240 miliarde 
de dolari — n.r.) și defici
tul bugetului de stat (210 
miliarde de dolari) sînt, 
în acest an, aproximativ 
egale. Concluzia este evi
dentă — programul ame
rican de reînarmare se 
finanțează pe seama a- 
cestui deficit.

Unul dintre adevărurile 
îndeobște 
acela că 
dăunător, 
condițiile 
de mare al bugetului 
S.U.A., cota dolarului a- 
merican este mai ridica
tă decît oricînd și nu 
numai in raport cu fran
cul francez, ci și în 
port cu valute 
ternice, cum ar fi, de pil
dă, marca vest-germană?

Luînd, recent, cuvîntul 
la Institutul francez pen
tru relații internaționale, 
de la Paris, Martin Feld
stein, președintele Con
siliului Consilierilor E- 
conomici de pe lîngă pre
ședintele Reagan, ne-a

lorii dolarului. Importul 
se ieftinește și, în felul 
acesta, inflația se reduce 
Dar în aceste condiții se 
scumpesc mărfurile ame
ricane de export, ele se 
vînd mai greu și aceasta 
atrage după sine crește-

Din presa străină
(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE")

cunoscute este 
deficitul este 
De ce atunci, în 
unui deficit atît 

al

mai
ra- 
pu-

spus ceea ce noi am dorit 
întotdeauna să aflăm des
pre dolar, dar nu am în
drăznit să întrebăm. Iată 
cum stau lucrurile, a ară
tat el : deficitele planifi
cate ale bugetului S.U.A. 
creează condiții 
dobînzi ridicate 
ditele bancare,
este atractiv pentru in
vestitorii străini. Aceasta 
contribuie la creșterea va-

pentru 
la cre- 
ceea ce

balanțeideficitului
iale.

• scurt — a
■ deficitele

după ele deficitele
ori,

rea i
come

„Pe 
el — 
atrag 
balanței comerciale, 
în asemenea condiții, es
te necesară o rată ridi
cată de schimb a dolaru
lui".

Intr-o cuvîntare recen
tă, la Paris, Albert Wa- 
nilower, economist princi-

explicat 
bugetare

pal al „First Boston Co.“, 
a fost și mai Sincer. „A- 
vem nevoie de un defi
cit al balanței comerciale 
pentru a asigura afluxul 
de capital în S.U.A.". El 
a declarat că Statele U- 
nite subvenționează, pe 
btza surselor financiare 
străine, cheltuielile pen
tru creșterea forței lor 
militare.

In acest fel, actualul 
sistem valutaro-financiar 
al Occidentului s-a trans
format, în practică, în- 
tr-un mecanism care ser
vește Washingtonului pen
tru repartizarea poverii 
cheltuielilor militare. Ță
rile mai bogate membre 
ale NATO (și țările mem
bre ale OPEC) cumpără 
hîrtii de valoare din 
S.U.A. și, în acest fel, a- 
jută la finanțarea progra
mului de reînarmare al 
S.U.A.

(Agerpres).
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Cineaștii italieni au ho
tărît să turneze un serial 
pentru televiziune, pri
mul „Made in Italy", dar 
care merge pe urmele cu
noscutului „Dallas" ameri
can sau ale numeroaselor 
„novelas" braziliene. Filmă
rile vor dura 24 de săptă- 
mîni, numărul actorilor im
plicați va fi de 50 — prin
tre ci figurează Virna Lisi, 
Philippe Leroy, Sylva 
Koscina —, acțiunea se va 
petrece în 150 de locuri di
ferite, iar camerele de luat 
vederi vor filma în Italia, 
Franța și R.F.G. Titlul fil
mului : „Viața continuă". 
Realizatorul acestei prime 
„Saga" în întregime italia
nă este Dino Roși.

Filmul este povestea vie
ții unei familii din regiu
nea Lombardia, o familie 
burgheză oarecare prinsă 
în obiectiv la sfîrșitul ce
lui de-al doilea război 
mondial și adusă pînă în 
zilele noastre.

■ir
Circulația la o încruci

șare principală de drumuri 
din localitatea Danjoutin 
(estul Franței) a fost per
turbată timp de o săptămî- 
nă întreagă de o familie 
de... melci, care și-au ales 
drept locuință sistemul de 
comandă al semaforului. 
Venită din vreo grădină 
aflată în apropiere, unde 
temperatura i s-a părut to
ridă, familia de gasteropo
de a găsit locul răcoros și 
foarte confortabil, așa in- 
cît a stat în cutia de co
mandă a semaforului pînă 
cînd, în cele din urmă, a 
fost descoperită.

♦
Un raport dat publicită

ții la Washington de o co
misie specială formată din 
medici și cercetători elec- 
troniști a ajuns la conclu
zia că ecranele computere
lor asemănătoare celor ale 
televizoarelor nu le pot

provoca celor care le util - 
zează tulburări vizuale. Ba
zat pe cercetări care au 
durat doi ani, raportul a- 
rată că nu există nici o 
dovadă valabilă din pune, 
de vedere științific poli 
vit căreia folosirea vidvo- 
terminalelor la locul de 
muncă ar provoca riscur. 
de îmbolnăvire a ochilor, 
sau alte ■ situații anormal;- 
inclusiv cataracta. „Nive
lul de iradiere necesar pen
tru a produce cataracta es
te de milioane de ori ma 
ridicat decît cel emis de 
videoterminale", precizează 
raportul.

★
Mare a fost uimirea u- 

nor țărani dintr-un sat 
malian din vestul țării 
cînd, încercînd să scoată 
apă dintr-o fîntînă adîncă. 
aproape secată, pe fundul 
găleții au descoperit un 
bulgăre puțin obișnuit. Du
pă ce l-au curățat de nisip 
și noroi, ei au constatat că 
sînt deținătorii unui dia
mant neobișnuit de mare. 
După cum menționează 
ziarul malian „L’Essor", 

valoarea acestei pietre pre
țioase este estimată la 
300 000 de dolari. Specia
liștii apreciază că descope
rirea diamantului vine să 
confirme ipotezele că zona 
Caneba din Mali este bo
gată în pietre prețioase și 
aur.

★
O tentativă de furt la un 

hotel din Avignon (sudul 
Franței) a luat o întorsă
tură dramatică, soldindu-se 
cu uciderea a 7 persoane 
După cum informează a- 
genția France Presse, doi 
răufăcători au intrat în ho
telul „Sofitel — La Ba
lance" și. sub amenințarea 
armelor, au cerut persona
lului cheile de la încăpe
rea cu seifuri, dar nepri- 
mindu-le au luat cinci os
tatici. Din motive incă ne
elucidate, bandiții și-au 
pierdut cumpătul și au u- 
cis toate cele cinci persoa
ne și alți doi turiști. Pen
tru moment poliția nu a 
reușit să rețină decît pe u- 
nul dintre asasini.
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