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Organ al Comitetului orășenesc Р.МЛ. Petroșani ș’ al Sfatului popular orășenesc

REALIZĂRI
din industria

locală
Colectivul întreprinderii orășenești 

de industrie locală din. Petroșani se 
străduiește să satisfacă cît mai bine 
cerințele mereu sporite ale beneficia
rilor.

Un nou produs
In aceste zile, în magazinele din 

Valea Jiului au fost puse în vînzare 
20 garnituri de mobilă produse în 
secțiile întreprinderii de industrie 
locală. Mobila pentru cameră com
binată tip Bușteni este un nou pro
dus al lecției de tîmplărie a I.O.I.L. 
Petroșani. Noul tip de mobilă are 
linie modernă și este lucrată cu fur
nir de nuc. Mobila este compusă 
dîntr-o canapea pe colț, cu fadă pen
tru .lenjerie, masă alonjabilă pentru 
12 persoane, dulap cu două uși, o- 
.glindă și bibliotecă cu vitrină și un 
dulăpîor — tot pe colț — cu ușă 
rotundă încadrată în șipci de sticlă. 
La recepționarea celor 20 garnituri 
de mobilă, reprezentantul întreprin
derii beneficiare, I.C.R.M. Petroșani 
■n-a avut decît cuvinte .de laudă Ia 
adresa membrilor brigăzii Me <ta- 
plari a lui Biro Alexandru pentru 
calitatea ireproșabilă a mobilei exe
cutate.

Curs de calificare
- Conducerea întreprinderii de in
dustrie locală dovedește preocupare 
pentru calificarea și ridicarea califi
cării muncitorilor săi. Nu de mult 
s-a -încheiat un asemenea curs. A- 
cum se fac pregătirile pentru deschi
derea cursurilor de calificare pentru 
meseriile de tîmplar de mobilă fină, 
tîmplărie de binale și de finisare. 
Conducerile secțiilor respective au 
propus ca să urmeze cursurile de ca
lificare muncitorii Colcea loan, Popa 
Iustin, Glonț Ștefan, Siliște Maria, 
Dragomir Lucreția și alții. Pînă în 
prezent au fost înscriși 16 tineri 
muncitori dornici de a se califica.

Un schimb al brigăzii fruntașe 
de la mina Aninoasa condusă de 
minerul Hoțea loan.
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Brigada de sondori- a lui Gevală. 
Grigore se îndreaptă spre locul de, 
muncă — locația nr. 5580.

Actualitatea
© La biblioteca clubului munci

toresc din Aninoasa se organizea
ză cu regularitate diferite acțiuni 
de popularizare a cărții. Ieri, spre 
exemplu, în sala de lectură a bi
bliotecii s-a prezentat recenzia la 
romanul „Orașul cu 1000 de bles
teme" de Nicolae Țic. Miercuri, 7 
aprilie, in aceeași sală va avea loc 
o seară de „ghicitori literare" cu 
spicuiri din operele lui Mihail Sa- 
doveanu, Mihaț. Eminescu și Geor
ge Coșbuc.

© La librăria „Ion Creangă" 
din Petroșani a sosit azi un nou 
stoc de cărți ieșite de curînd de 
sub tipar. Printre acestea se nu
mără „Opinia publică îșî spune 
cuvîntul" de V. Bîrlădeanu (apă
rută în Editura politică), lucrările 
beletristice „Crima lui Martin", „In 
prag" de V. Bahmetiev, „Babbitt" 
de Sinclair Lewis și „Cupa gladia
torului" de Lev Kassil.

© Azi după-amiază, la ora 16, 
stadionul Hui din Petroșani găz
duiește îniîlnirea restanță din ca
drul campionatului regional de 
fotbal dintre Știința Petroșani și 
Minerul Aninoasa. Partida are o 
importanță deosebită pentru ambele 
echipe și in special pentru Știința 
Petroșani candidată la șefia cla
samentului.

Anul XVII
XXII Nr. 4811

Miercuri
7 aprilie 

1965

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

a Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Populare Romîne

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Republi
cii Ropulare Romîne transmit cele 
mai sincere mulțumiri tuturor per
soanelor din țară și de peste hotare,

însemnări de reporter

cilzi, lh Munții Q)oiana Шиісеиі
Nu departe de Hunedoara se înal

ță, pierzlndu-se in zare, munții Po
iana Ruscăi. Munții aceștia găzduiesc 
In adtncurile lor cele mai mări și 
mai vechi mine de fier din țară — 
exploatările Teliuc și Ghelar, azi a- 
devărate uzine subterane. ■ De aici 
pornesc pe liniile ferate trenuri în
cărcate cu minereu spre furnalele 
Hunedoarei și Călcatului. In munții 
Poiana Ruscăi își au originea sute 
și sute de tractoare care brăzdează 
ogoarele patriei, zeci, și zeci de lo
comotive care aleargă pe drumurile 
de fier ale țării, instalațiile care ser
vesc la extragerea și prelucrarea ți
țeiului...

Pe primul plan al preocupărilor:
RITMICITATEA

După primul trimestru din acest 
an, minerii Lupenlului au ‘înscris pe 
graficul de întrecere o depășire de 
873 tone cărbune cocsificabil.

Important de relevat e însă faptul 
că întregul colectiv al E. M. Lupeni 
a pășit pragul celui de-al 11-lea tri
mestru cu optimism, cu hotărire de 
a ridica pe o treaptă superioară ac
tivitatea minei. Această hotărire are 
Ia bază o seamă de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să creeze condi
ții pentru realizarea ritmică a sar
cinilor de plan.- Despre aceste mă
suri ne-au vorbit mai multe cadre 
cu funcții de răspundere din cadrul 
minei. Iată doar cîteva dintre aces
tea, despre care am aflat la condu
cerea exploatării

In trimestrul II mina Lupeni va 
dispune de o linie activă de front de 
1 550 ml, deci suficientă pentru a asi
gura realizarea ritmică a planului de 
producție. In această perioadă se va 
plasa din plin frontalul din stratul 5, 
blocul II/A, se va da în exploatare 
un nou abataj în stratul 3 blocul I. 
Noi frontale vor intra în funcțiune 
în stratul 13/VI, iar două, frontale 
de mare capacitate în stratul 15. Fie
care sector va avea deci condiții op
time pentru a lucra ritmic, pentru a 
extrage producția prevăzută pe acest 
trimestru.

In - cadrul pregătirilor pentru tri
mestrul II, o deosebită atenție a fost 
acordată de * către conducerea minei 
îmbunătățirii aprovizionării tocurilor 
de muncă. In acest domeniu a exis
tat preocupare mai ales pentru pu
nerea la punct a liniilor ferate; a în

organelor'și organizațiilor de partid, 
instituțiilor și organizațiilor obștești 
pentru coadoteanțele exprimate în 
urma încetării din viață a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

...Un schimb nou de mineri se pre
gătește pentru asaltul din subteran. 
La porțile adincurilor, . oamenii so
sesc punctuali, disciplinați, ca adecă- 
rați oșteni.

Mă alătur schimbului cu obișnui
tul salut „noroc bun" și cobor îm
preună cu minerii la. sute de metri 
adîncime, într-una din eele mai mari 
zone ale Ghețarului, in. „Mina cen
trală". Proaspeții sosiți preiau lu
crul din mers, pentru a nu se irosi 
timpul. Perforatoarele pneumatice se 
încleștează cu minereul pe care îl 
destramă din pereții tari. Tehnica 
nouă, metodele avansate ■ de . lucru 
constituie și aici în adîncuri cheia 
succeselor. Consecvenți în aplicarea 
acestor procedee de lucru de mare 
productivitate, punînd în primul plan 
dezideratul obținerii unui minereu 
de burtă calitate, echipele de mineri, 
printre care acelea conduse de Du
mitru Ungureanu, Emilian Stanomir 
și Petru Toma-Perjuc, trimit zilnic la 
suprafață cantități însemnate de mi
nereu peste plan, cu conținut bogat 
de metal. Producția nunelor de fier 
Ghelar este acum de aproape 11 ori 
mai mare decît in 1938.

In cealaltă parte a zonei miniere 
din masivul Poiana Ruscăi, la Teliuc, 
unde cea mai mare parte din pro
ducția de minereu se extrage din 
carieră, stîrnesc mult interes mași
nile de încărcat in subteran cu siloz 
propriu, locomotivele electrice, fore- 
zele verticale percutante de la su
prafață, excavatoarele, autobasculan
tele, care lucrează necontenit. Ele au 
luat locul uneltelor arhaice: sfrede- 
lul, tîrnăcopul, lopata, trocul și roa
ba. care constituiau în trecut singu
rele mijloace de muncă.

In abatajele de la suprafață, ca și 
tn cele subterane, clocotul muncii 
este același. Minerii, oameni cu tem
peramente diferite, au totuși o tră
sătură comună, împrumutată parcă 

ceput revizuirea și repararea liniei 
ferate în galeria de transport spre 
puțul Ileana, unde în trimestrul I 
s-au produs dese stagnări ale tran
sportului din cauza caramboalelor. A 
început, de asemenea, curățirea canale
lor din galeria dintre puțurile Ștefan 
și nr. 11. A început o acțiune largă 
de reparare a vagonetelor. In luna 
martie au fost reparate 1 500 vago™- 
te. Dacă mina va fi asigurată cu rul
menți în cantitate suficientă, va pulea 
asigura în scurt timp repunerea în 
funcție a întregului parc de vagonete 
al minei.

Despre hotărîrea de a păși în tri
mestrul II spre noi succese ne-au 
vorbit și numeroși ingineri și tehni
cieni din cadrul sectoarelor.

„In vederea obținerii unor realizări 
mai mari în trimestrul II ne preo
cupă, îndeosebi, extinderea noului, or
ganizarea mai rațională a producției 
— ne-a declarat inginerul Meiuș Du- 

(Continuare în pag. 3-a)

Aspect cotidian de pe șantierele 
Văii Jiului: se descarcă materiale 
pentru construcția blocurilor glisante.

din tăria fierului — hotărirea vie de 
a dărui țării minereu mai mult și 
mai bun. Ortacii din brigăzile lui 
Zamfir Văduva, Aron Sperios, Victor 
Marinescu, Eugen Băieșu, Gheorghe 
Popa, ca și alte zeci de echipe au îm
brățișat inițiativa „Nici un văgonet 
de minereu rebutat", care a luai naș
tere aici in abatajele lor. Valoarea 
acestei inițiative este mult apreciată 
îndeosebi de jurnaliștii de la Hune
doara și Călan, căci prin îmbunătă
țirea calității minereului, cei de' ta 
Teliuc și Ghelar au livrat în plus 
jurnaliștilor, de la începutul, anului, 
o cantitate de fier în minereu: din 
care se pot produce mai mult de 3 000 
de tone de fontă.

La Teliuc, unde producția. de mi
nereu a anului 1938 se extrage acum 
In mai puțin de 18 zile, multe aba
taje au devenit o adevărată școală 
pentru cei .tineri. In ele a căpătat 
timp larg de aplicare și. generali- 
гаге acțiunea inițiată cu cîțiva . ani 
în -urmă de comunistul Ion Inășcău, 
șeful unei brigăzi fruntașe, privind 
ajutorarea brigăzilor și minerilor cu 
mai puțină experiență și ridicarea 
lor,1a .nivelul celor cu rezultate mai 
bune în producție. ,

De la Ghelar. de la Teliuc, din ini
ma .munților Poiana Ruscăi pornește 
azi un șuvoi nesfîrșit al ■ izvoarelor 
de metal. El crește continuu, în - pas 
cu dezvoltarea imenselor uzine sub
terane, care au transformat străve
chile mine în moderne întreprinderi. 
La Ghelar și la Teliuc se deschid 
noi timpuri miniere; alte moșiră vin 
să ajute, să facă mai spornică mun
ca omului. Munții îșî înscriu acum 
numele pe harta patriei cu literele 
de foc ale noilor furnale.

A ZAHARIE 
corespondentul Agerpres • 
îa regiunea Hunedoara ;
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Probleme de medicină minieră
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Pentru a-și cîș- 
tiga existența, o- 
mnl a fost nevoit 
sS muncească din 
cele mai vechi timpuri. Prin muncă, 
fiecare are posibilitatea să-și dezvol
te calitățile fizice și psihice, să 
realizeze aspirațiile colective și per
sonale, să progreseze în toate direc
țiile.

In cele ce urmează vom face o 
privire medicală asupra modificări
lor care au avut loc în corpul omu
lui în procesul muncii. Mai întîi să 
examinăm un muncitor sănătos to 
stare de repaus, în „condițiile me
tabolismului de bază" Ce vom ob
serva ? Respiră de 12—16 ori pe mi
nut, ventilînd 6—8 litri de aer din 
care extrage 0,8 litri de oxigen. Ini
ma sa bate de 70 ori pe minut, pu- 
nînd în circulație 3—5 litri de sin
ge. Tensiunea arterială se menține 
în limita normală de 7—14 cm. Nu 
se semnalează nici o senzație deo
sebită.

Să urmărim muncitorul nostru în 
timpul lucrului în subteran unde în
carcă cîteva vagonete de cărbuni și 
ajută la armarea abatajului. Pentru 
realizarea acestor operațiuni el își 
mărește numărul contracțiilor muscu
lare, depune un efort care se exterio
rizează printr-o accelerare a respi
rației, a bătăilor inimii, „se încăl
zește", transpiră etc.

Care este explicația acestor feno
mene 7 De ce are nevoie de mai mult 
aer ? De ce inima bate mai des ? Iată 
explicația: Mușchii care îndeplinesc 
„efortul industrial" au nevoie de o- 
xigen și substanțe nutritive în can
tități sporite, proporționale cu inten
sitatea efortului. Pentru a se asigu
ra acest substrat energetic al con
tracției musculare, este nevoie de un 
aport sporit de sînge, de aceea ini
ma trebuie să pompeze mai mult 
sînge prin vase spre mușchi. Cum 
realizează acest lucru ? Mărind nu
mărul bătăilor la 140—180, punînd 
în circulație un „minut volum" de 
30—35 litri. Mobilizînd sîngele din 
rezervoarele corpului, tensiunea ar
terială crește la 17—20 cm.

Concomitent, aparatul respirator 
trebuie să procure mai mult oxigen 
dublînd sau triplînd numărul respi
rațiilor, față de perioada de repaus, 
mărîndu-se astfel și cantitatea de aer 
inhalată cu fiecare respirație.

Toate operațiile si funcțiile corpu
lui se adaptează la noile condiții. 
Posibilitățile de aprovizionare depind 
'de starea aparatului respirator și 
circulator. Organismul are însă o 
capacitate limitată de aprovizionare 
eu acest combustibil esențial — cu

Munca, onoscala și odihna (I)
oxigen — și dacă „plafonul oxige
nului" este depășit, organismul lu
crează în „datorie de oxigen".

Pentru cei ce organizează și con
duc procesul muncii este important 
de cunoscut acest amănunt, pentru 
ca să nu pretindă de la un muncitor 
eforturi care depășesc capacitatea a- 
cestor două aparate. Lucrul în dato
rie de oxigen nu este recomandabil 
din punct de vedere medical. Dacă 
inginerii și tehnicienii nu folosesc 
în producție o mașină înainte de a-î 
cunoaște caracteristicile, randamen
tul etc., iot așa este indicat să cu
noască posibilitățile muncitorului îna
inte de a-i pretinde anumite eforturi. 
Despre o bună organizare a muncii 
se poate vorbi atunci cînd se res
pectă principiul: „omul potrivit, la 
locul de muncă potrivit aptitudini
lor sale".

După consumul energetic de calo
rii, profesiunile se împart în catego
rii ușoare și foarte grele, iar după 
Intensitatea efortului, munca este de 
intensitate medie, mare și extremă. 
După cercetările efectuate de Insti
tutul de igienă și protecția muncii 
din București, consumul de energie 
în 24 ore la minerii din cărbune este 
4213—5200 calorii mari, iar la mi
nerii în steril de 3347—4224 calorii 
mari.

Să examinăm acum un lot mai 
mare de mineri după terminarea Șu
tului. Deși toți au lucrat aproape în 
aceleași condiții, vom constata că 
nu toți s-au adaptat la fel, dimpo
trivă au reacționat diferit unul față 
de altul. La unii numărul bătăilor 
inimii nu a depășit 140 pe minut. 
La alții, mai nou angajați, bătăile 
s-au ridicat la 180, și ne mărturi
sesc că la un moment dat inima Ie-a 
bătut așa de tare încît au avut sen
zația că le sparge pieptul. La fel 
s-a întîmplat și cu cei care au venit 
mai obosiți la lucru. Aceleași dife
rențe le-am găsit și la aparatul res
pirator. Unii își asigură cantitatea 
de oxigșn respirînd mai profund și 
mai rar, iar alții mai superficial și 
mai dgs. Ne punem întrebarea: de 
ce la unîî muncitori aceste aparate 
lucrează într-un regim mai economi
cos și la alții nu ? Unde-I secretul ? 
Se zice că aceștia sînt mai deprinși 
cu munca și sînt antrenați, Cum au 
cîștigat aceste calități ? Cînd înce
pem o muncă nouă, sîntem obligați 
să facem o serie de mișcări. Deoare
ce Ie facem pentru prima dată, ne 

îndreptăm atenția asupra fiecărei 
mișcări spre a nu greși. Ne gîndim 
la fiecare amănunt al mișcării. Par
ticipăm cu fiecare din simțurile 
noastre. Mîna, piciorul, care execută 
mișcarea sînt încordate. Repetînd însă 
de mai multe ori aceeași mișcare ne 
formăm reflexul. Mișcările devin mai 
automate; nu e nevoie de prea ma
re încordare a atenției, iar mușchii 
sînt mai puțin încordați. Prin con
tinuarea exercițiilor, mișcările se 
perfecționează și se obține o creștere 
a capacității de muncă. Continuînd, 
câștigăm o stare fiziologică specială, 
numită antrenament. Un organism 
antrenat lucrează într-un regim eco
nomicos. degajat, fără mari sforțări. 
Cel neantrenat și neîndemînatic lu
crează cu tot corpul contractat, chiar 
dacă musculatura nu participă direct 
la mișcări, adoptă poziții greșite în 
executarea mișcărilor (Fig. 1).

Rezultă de aici, că însușirea șl 
executarea corectă a profesiei cît și 
starea de antrenament trebuie cîști- 
gate de fiecare muncitor. Proporțio
nal cu creșterea capacității de mun
că crește productivitatea muncii. Un 
muncitor care nu și-a însușit corect 
profesia lucrează cu risipă de ener
gie, neeconomicos trecînd repede în 
stare de oboseală, fapt despre care 
vom vorbi în unul din numerele vi
itoare. Le revine ca sarcină celor ca
re supraveghează muncitorii să le a- 
jute să-și însușească și sâ practice 
corect meseria și să le corecteze po
zițiile greșite din timpul lucrului.
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Fig. 1: Efortul crește la muncitorul neantrenat (experiență făcută de 
Institutul de igienă in Valea Jiului).

MINERI, 
confrolafi-vă sănătatea!

Starea de sănătate este un lucru 
de mare preț. Un om sănătos eete 
vioi, bine dispus, dornic de a munci 
cu spor. Condițiile igienice de mun
că fac organismul rezistent. Munca 
în sine nu este un izvor de boală, 
dimpotrivă, printr-o muncă dusă ra
țional organismul se antrenează, de
vine rezistent la boli și capabil de 
eforturi mari. Condițiile igienice de 
muncă, viața cumpătată elimină cau
zele de boală și călesc corpul.

Dimpotrivă munca dusă nerațional 
uzează înainte de Vreme organismul 
la fel ca și viața necumpățată.

Starea de boală de cele mai multe 
ori vine treptat. Fiecare dintre noi 
trebuie să ne analizăm, să ne obser 
văm și să acordăm importanța cuve
nită oricărui deranjament. Mulți din
tre noi se neglijează, trecînd nepă
sători în fața durerii; alții, dimpo
trivă, exagerează cel mai neînsemnat 
semn. Acolo unde semnele neplăcute

Simpozion medical
pe tema silicozei

Zilele trecute, la spitalul din Lu
peni a aout loc un simpozion medi
cal cu tema „Silicoza".

Simpozionul a aout in program 
următoarele referate: DR. ȘTEFA- 
NESCU MIHAI: ETIOPATOGENIA 

persistă și unde nu cunoaștem cauza 
lor este bine să ne adresăm medi
cului.

Controlul medical periodic este 
obligator pentru muncitorii care lu
crează în condiții grele. Astfel, mi
nerii care lucrează în piatră sînt 
obligați să treacă de două ori pe an 
la aceste controale. Scopul acestor 
examene medicale este de a surprinde 
îmbolnăvirea într-o fază inițială, pen
tru că orice boală se vindecă mai 
ușor Ia început, chiar și silicoza des
coperită în faza I devine vindecabilă. 
Este însă mult mai bine să preve
nim instalarea oricărei boli luînd mă
surile de protecție necesare.

Credem că vom găsi înțelegerea 
cuvenită din partea fiecărui miner, 
ca în interesul sănătății sale să se 
prezinte la control atunci cînd va fi 
chemat.

Tovarăși mineri, prezenfâi-vă la 
control la data programată I

ȘI DIAGNOSTICUL IN SILICOZĂ. 
Expunerea a fost urmată de prezen
tări de filme din eolecție personală. 
DR. FILIP MIHAI: CLINICA SILI
COZEI; DR. BORNEMISZA PAUL: 
MODIFICĂRI ALE APARATULUI 
CARDIOVASCULAR IN SILICOZĂ; 
DR. DTRLEA GEORGE: EXPLO
RĂRI FUNCȚIONALE ALE APARA
TULUI RESPIRATOR. DEMON
STRAȚII LA EXPIROGRAFUL GO- 
DART.

In continuare s-a prezentat o in
formare asupra consfătuirii ce a a- 
tui loc nu de mult la Baia Mare cu 
tema „Diagnosticul și profilaxia si
licozei". S-au discutat probleme or
ganizatorice privind stabilirea diag
nosticului de silicoză in Valea Jiului. 
S-A HOTARIT CU ACEASTĂ OCA
ZIE CA UNICUL ORGAN MEDICAL 
AUTORIZAT. CARE POATE^STA
BILI DIAGNOSTICUL DE SILICO
ZĂ, SĂ FIE SPITALUL I.UPENl.

La simpozion au participat cadre 
medicale cu experiență, precum și 
medici tineri de la exploatările mi
niere din Valea Jiului. Simpozionul 
a constituit un prilej de perfecționa
re profesională pentru toți partici
pant».
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Față de anul 1963, în anul trecut 
s-a înregistrat în unitățile miniere ale 
C.G.V.J. o scădere a numărului de 
accidente și a zilelor acordate pentru 
incapacitate. Dar, cu toate acestea, 
cifrele se mențin la un nivel ridi
cat. trebuie subliniat că, scăderea 
accidentelor s-a făcut pe seama celor 
ușoare și mijlocii și nu pe seama ce
lor grave. Din acest motiv durata 
medie de incapacitate pe cap de ac
cidentat este încă nesatisfăcătoare.

La uhele exploatări ale căror co
lective, în frunte cu conducerile teh
nice, ац pus pe primul plan al preo
cupărilor lor prevenirea accidentelor, 
asigurînd o mal bună securitate mun
citorilor în procesul muncii, s-au 
obținut rezultate pozitive, La E. M. 
Aninoasa, numărul accidentelor a scă
zut cu 12 la sută față de anul 1963. 
Rezultate bune a obținut în domeniul 
protecției muncii și E. M. Lonea.

In opoziție cu aceste exploatări, la 
E. M. Lupeni, E. M. Petrîla etc. nu
mărul cazurilor noi de accidente de 
muncă a crescut. Cauzele care au 
determinat accidentele în subteran 
sînt în primul rînd, căderile de roci. 
Acestea se produc datorită căptușirli 
superficiale a frontului de lucru, ne- 
respectării monografiilor de susținere, 
banda jare și podire determinînd cele 
mai multe și mai grave accidente. 
Exploatările cunosc multe exemple de 
acest fel. Reamintim accidentul de la 
sectorul V (stratul 15, blocul VII) de 
la E. M. Lupeni, care s-a produs 
din cauză că minerul șef de schimb 
și maistrul miner au controlat au-

Mal multă răspundere, mai multă perseverentă 
In prevenirea accidentelor
perficial abatajul la începutul schim
bului, nu au sesizat schimbarea gro 
simii și înclinării stratului din por
țiunea superioară a abatajului. La 
E. M. Aninoasa, într-un abataj din 
Sectorul III, blocul Ii al stratului 8 
nu s-au luat măsuri de completare a 
susținerii tavanului, nu s-a respectat 
monografia de armare, fapt care a 
dus Ia accidentarea vagonetarului Szel- 
les Ion.

Conducerile sectoarelor citate și ale 
altora care au avut accidente au fost 
și sînț conștiente de faptul că au 
obligația de a asigura condiții opti
me de muncă și de protecție munci
torilor de la fiecare loc de muncă. 
Rău e însă faptul că această răs
pundere nu ș-a imprimat pînă jos, 
întregului personal de supraveghere. 
Din ancheta accidentelor reiese că 
deficiențele care le-au generat nu 
sînt mari. Sînt lucruri mărunte, ne
glijențe mici, care puteau fi evitate. 
Grav este însă faptul că se tolerează.

Unde este intervenția celor care sînt 
puși să controleze locurile de mun
că și să supravegheze pe muncitori în 
procesul muncit ? Lipsa de suprave
ghere duce la scăderea disciplinei. 
Pentru a ilustra lipsa de suprave
ghere cităm cazul de la Vulcan — 
sectorul rambleu suprafață — petre
cut anul trecut. Muncitorul Bărbo- 
su Barbu l-a trîntit cu spatele de 
linia ferată pe ortacul lui, Barabaș 

losif, (rambleator, 57 de ani și căsă
torit, avînd cinci copii) accidentîndu-1 
cu diagnosticul fractura coloanei 
vertebrale.

Este adevărat că față de abaterile 
de la N.T.S. și regulile de protecția 
muncii încă nu s-a creat o opinie de 
masă. De aceea trebuie să insistăm 
mai mult și să muncim mai organi-

Pe tema 
protecției muncii

zat, cu mai multă perseverență și 
răspundere. Planul de producție tre
buie îndeplinit; dar nu se poate rea
liza decit cu oameni sănătoși! De 
aceea, problemele de plan și cele 
de protecție a muncii trebuie privite 
cu aceeaș răspundere.

La transportul manual și mecanic 
pe căi orizontale și înclinate numă
rul accidentelor este încă, de aseme
nea, ridicat. Cele mai multe acciden
te de acest gen se datorase stării ne
corespunzătoare a liniilor ferate și a 
gabaritelor necorespunzătoare ale unor 
galerii, nerespectării normelor de teh
nica securității și a instrucțiunilor de 
transport, cuplarea vagonetelor făctn- 
du-se din mers etc. E rău și faptul 
că manipularea acestor mijloace de 

transport se face, în multe cazuri, 
de către personal neinstruit

Să luăm în discuție și problema 
îmbolnăvirilor profesionale. Printr-o 
depistare mai organizată cu caravana 
radiofotografie medicală s-a reușit sâ 
se obțină o imagine de ansamblu 
asupra piămînilor muncitorilor din 
subteran. Muncitorii au devenit mai 
stabili, volumul lucrărilor în steril 
este mai mare, iar numărul cazurilor 
de silicoză este mai ridicat. Cu toate 
acestea, sîntem departe de generali
zarea metodelor de desprăfuire in 
toate etapele procesului tehnologic 
Chiar și la E.M. Petrila, unde s-au în
registrat unele rezultate, preocuparea 
a slăbit față de perforajul umed. 
Unde s-a împotmolit problema ? La 
lămurirea muncitorilor asupra avanta
jelor unei atmosfere fără praf. Este 
adevărat că tehnica nu a dat soluția 
ideală de desprăfuire. Dar trebuie să 
manifestăm mai multă încredere față 
de ceea ce ne pune tehnica astăzi la 
dispoziție în folosul sănătății noastre.

Pentru reducerea accidentelor și a 
îmbolnăvirilor profesionale se impun 
următoarele sarcini în viitor: Condu
cerile exploatărilor să nu transfere 
răspunderea protecției muncii asupra 
unei singure persoane, ci fiecărui sa
lariat, transformînd-d într-o preocu
pare colectivă, astfel încît fiecare to
varăș care are în subordinea sa la 
locul de muncă chiar doi salariați. să 

înțeleagă că o dată cu realizarea sar
cinilor de plan trebuie să se îngri
jească de viața și sănătatea acestora. 
Să se asigure efectiv supravegherea 
și controlul tehnic al procesului de 
producție și respectarea normelor de 
tehnica securității, în special în 
schimburile П și III, cu precădere 
la locurile de muncă grele și pericu
loase.

Este necesar de asemenea să se a- 
nalizeze cum este organizat procesul 
de producție, cum este asigurată a- 
provizionarea tehnico-materială a uni
tăților productive și să se ia mă
suri corespunzătoare în vederea des
fășurării normale și ritmice a proce
sului de producție, pentru a elimina 
munca în salturi.

Realizări mai bune se pot obține 
îh domeniu! protecției muncii și prin 
ridicarea nivelului tehnico-profesiona! 
al muncitorilor, ridicarea nivelului 
cunoștințelor de protecție s muncii 
a șefilor de brigadă și echipă, prin 
îmbunătățirea instructajului de teh
nica securității la angajare și. perio
dic. la locul de muncă.

Să se creeze o opinie largă de 
masă în rîndul celor ce organizează 
și conduc procesul de producție ,ca 
grija față de oamenii muncii și ac
tivitatea de prevenire și eliminare a 
accidentelor de muncă și a îmbolnă
virilor profesionale să fie considerată 
ca o datorie de onoare.

Pagină redactată de 
colectioul secției sănătate 

a Sfatului popular Petroșani
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Vești din țările socialiste

Pe teme din comerț

Activitatea unităților alimentare 
mai bine organizată

Dezvoltarea continuă a localităților 
noastre, creșterea populației Văii 
Jiului au impus în decursul anilor 
ca alături de vechile unități alimen
tare existente să fie înființate în locali
tățile miniere o seamă de unități noi. 
In Valea Jiului există în prezent 35 
diferite unități alimentare noi înființate, 
dintre care 30 aparțin O.C.L. Alimen
tara (magazine alimentare, măcelării, 
unități de desfacere a plinii, laptelui). 
Toate acestea s-au făcut pentru buna 
aprovizionare a oamenilor muncii.

Aceluiaș scop servesc măsurile lua 
te de conducerea O.C.L. Alimentara 
pentru organizarea activității Unități
lor alimentare în condiții optime, în
treținerea localurilor în perfectă stare 
de curățenie, servirea cumpărătorilor 
operativ și civilizat. O serie de ma
gazine au fost renovate, altele do
tate cu mobilier nou, în localitățile 
cu populație mai numeroasă au fost 
introduse două schimburi de lucru la 
unele magazine îneît acestea sînt 
deschise' de dimineață pînă seara tîr- 
ziu.

Strădaniile depuse în această direc
ție sînt reflectate de altfel și de vo
lumul mare de vînzări realizat an 
de an. Numai anul trecut de pildă 
vînzărîle realizate de O.C.L. Alimen
tara s-au cifrat la 266 000 000 lei, iar 
anul acesta ele vor crește cu încă 
46 000 000 lei.

Rezultatele obținute în desfacerea 
mărfurilor alimentare către popu
lație ar putea îi și mai frumoase, 
dacă în activitatea unităților O.C.L. 
Alimentara din bazinul nostru S-ar 
lichida unele deficiențe care mai 
persistă. In primul rînd este vorba 
de aprovizionarea neritmică a maga
zinelor : odată lipsește sarea, altăda
tă uleiul la sticle, uneori nu se pot 
găsi conserve de fasole și mazăre 
verde, bulion la sticlă, apă minerală, 
zahăr cubic, săpun de rufe, drojdie 
de bere, conserve de legume (tocană 
de legume, ghiveci în ulei) și alte a- 
semenea produse mult căutate de 
cumpărători.

Noutăți editoriale
Din istoria contemporană a Ramî- 

niei. Culegere de studii care anali
zează momente de seamă din isto
ria ultimelor decenii. Editura științi
fică. 428 pag., 28 lei (volum legat).

GALL ERNO — Intelectualitatea 
în viața socială. Monografie consa
crată locului și rolului intelectuali
tății în diferite formațiuni social- 
economice. Editura științifică. 367 
pag., 10,50 lei.

ADAM SMITH — Avuția națiuni
lor, vol. II. Cuprinde cărțile a patra 
(sistemele de economie politică) și 
a cincea (finanțele), notele tradu
cătorului, un studiu asupra autoru
lui și operei sale. Traducere de AL 
Hallunga. Editura Academiei, colec
ția „Texte din istoria gîndirii eco
nomice". 474 pag., 29 leL

O.G.L. Alimentara are numeroși 
merceologi care au sarcina să se 
ocupe îndeaproape de îmbunătățirea 
activității unităților. Care este încă 
rezultatul activității lor, dacă nu 
asigură buna aprovizionare cu mar
fă a unităților ?

Din această stare de lucruri se 
desprinde lipsa unui control exigent 
și perseverent. De mult timp secția 
comercială a sfatului popular orășe
nesc, inspecția comercială de stat, 
echipele de control obștesc, nu au ini
țiat acțiuni largi de control în uni
tățile alimentare pentru lichidarea de
ficiențelor de aprovizionare, respecta
rea întocmai a sortimentului minimal 
obligatoriu, La asemenea controale 
s-ar putea depista și alte deficiențe 
ca: transformarea magazinelor în 
depozit de marfă și ambalaje încit 
cumpărătorul își rupe șî murdărește 
îmbrăcămintea agățînd-o de lăzi; s-ar 
vedea că în unele unități curățenia 
nu este în atenția personalului, că 
unele centre de pîine în orele de 
seară nu mai au produse de panifi
cație, că nu toate agregatele și vi
trinele frigorifice sînt puse Ia punct 
în vederea sezonului călduros — șî 
cîte alte asemenea aspecte nu s-ar 
putea depista, luîndu-se pe loc mă
suri pentru lichidarea deficiențelor 
constatate.

Activitatea unităților O.C.L. Alimen
tara poate fi încă simțitor îmbunătățită. 
Este necesar în acest scop ca toți 
lucrătorii din comerț să depună efor
turi în această direcție, organizînd 
mai bine aprovizionarea și deservirea 
oamenilor muncii.

Orchestra simfonică din Petroșani
și-а deschis stagiunea

O dată cu procesul revoluției cultu
rale din țara noastră, cultura muzi
cală a ieșit din acel cerc îngust de 
auditori luind aspectul unei acțiuni 
de educare a maselor de oameni ai 
muncii, de ridicare și atragere a a- 
cestora către arta care exprimă prin 
sunete o vastă diversitate de idei, 
fenomene, acțiuni, sentimente și stări 
sufletești. Ea a devenit un bun al 
tuturor.

In numeroase orașe și centre mun
citorești. ale țării au luat naștere 
formații artistice de teatru, orchestre 
populare, semisimfonice și simfonice 
de stat, sau de amatori, expresie a 
grijii partidului pentru dezvoltarea 
culturală a oamenilor muncii.

înscrisă pe frontispiciul succeselor 
și realizărilor culiural-artistice obți
nute de minerii Văii Jiului, orchestra 
simfonică a clubului muncitoresc al 
sindicatelor din Petroșani, și-a deschis 
stagiunea 
pe scena

Fiecare
cearcă o

1964—1965 la 4 aprilie a.c. 
clubului C.C.V.J.
membru al orchestrei in- 
clipâ de emoție, verificln-

Maistrul șef de 
turbine Drăgan La- 
zăr este un bun 
cunoscător al pro
cesului tehnologia 
din centrala elec
trică Vulcan. In
tervențiile sale sînt 
întotdeauna bine
venite pentru burta 
funcționare a agre
gatelor energetice, 
in clișeu: Comu
nistul Drăgan l.a- 
zăr în exercițiul 
funcțiunii.

Pe primul plan 
al preocupărilor:

RITMICITATEA
(Urmare din pag. l-a)

mitru șeful sectorului V, Astfel, sus
ținerea metalică a galeriilor cu ar
mături Т.Н. va fi extinsă la direcțio
nalul -spre stratul 13, la pregătirile 
din stratul 18, la galeria de cap din 
stratul 15. De asemenea, la toate a- 
batajele cameră vom extinde armarea 
mixtă. Pentru concentrarea încărcării 
producției, vom trece încărcarea la 
un singur punct, de la orizontul 802 
la 750".

Urdă Ioan, maistru miner la sec
torul I A ne-a relatat: „In revirul 
meu, se află și abatajul frontal'. 

,5 II care are o pondere însemnată în 
producția sectorului Pentru ca bri
gada de aici (Condusă de minerul le- 
Ier Ilie) să-și realizeze ritmic planul, 
mă va preocupa mai ales asigurarea 
în permanență de stocuri de mate
riale în apropierea abatajului și voi 
urmări cu insistență ca rambleierea 
în abataj să se execute la timp". Tov. 
Miirescu Pompiliu, maistru miner în 
același sector, a spus: „In cursul 
lunii aprilie, în revirul meu vor in
tra în producție două abataje came
ră. Mă voi strădui să asigur ca bri
găzile din noile abataje să fie apro
vizionate ritmic cu materiale și să 
se bucure de o îndrumare tehnică op
timă spre a realiza viteze 
sare mereu sporite".

Asemenea preocupări de 
înainte, de a valorifica pe 
periența și rezervele interne am gă
sit în numeroase brigăzi și sectoare. 
Ele sînt o garanție că în trimestrul 
II colectivul minei Lupeni va păși 
spre noi succese în sporirea produc- 

unor indicatori 

de avan-

a merge 
larg ex-

ției, în realizarea 
înalți.

sau tre-
Apatiția

aplauze. Urmează 
impresionantă. La 

precis, al dirijorului, 
Simfonia V in si mi-

du-și cu atenție instrumentul 
cînd vizual pește partituri, 
dirijorului L Horacek pe podium e 
salutată cu vii 
apoi o tăcere 
gestul calm Și 
orchestra atacă 
nor, neterminată, de Frantz Schubert. 
Melodia curge cînd lin, cînd zgomo
tos, asemeni pîriiașelor zglobii.

Cu mult meșteșug și sensibilitate 
artistică maistrul Horacek dezvăluie 
frumusețea și gingășia — pătrunse 
de un adine lirism — a stilului Schu- 
bertian.

A urmat apoi „Prâligs ervache" de 
Sirobl căreia profesorul Koznaș i-a 

dat o minunată interpretare. Violon
celul, acest rival al viorii, a cucerit 
inimile ascultătorilor.

Uvertura „Maritana" de Wallace 
a fost interpretată cu mult gust o- 
ferind iubitorilor de muzică momen
te de supremă satisfacție sufletească.

Ceea ce a impresionat și a plăcut

Prima navă frigorifică 
de pescuit

Pe șantierele navale din portul 
Burgas a început construirea pri
mei nave frigorifice de pescuit 
bulgare. Construcția se efectuează 
pe baza documentației întocmite 
de Institutul de cercetări științi
fice și de proiectări pentru con
strucțiile rtavale din Varna. Noua 
navă va fi destinată pescuitului în 
Marea Nordului și Marea Baltică. 
Ea face parte dîntr-o serie de 120 
de nave frigorifice de pescuit desti
nate Uniunii Sovietice.

Dezvoltarea 
urbanistică a Moscovei

Planurile de perspectivă pentru 
dezvoltarea urbanistică a Moscovei 
prevăd, la Ioc de frunte, construc
ția de noi hoteluri. Astfel, la sfîr- 
șitul anului viitor, va fi inaugurat 
hotelul „Rossia". cu o capacitate 
de 6000 de locuri. In regiunea de 
sud-vest a Moscovei se construiește 
un hotel cu 15 etaje, avlnd 390 de 
camere pentru 600 de persoane. Un

Elevii asociației sportive școlare 
Straja Lupeni, cît a fost iarna de 
lungă, s-au antrenat cu seriozitate, 
au participat la întrecerile de hand
bal în 7 și alte competiții. O dată 
cu venirea primăverii sportivii aso
ciației și-au intensificat antrenamente
le. Acum, concursurile din sălile de 
sport alternează cu cele în aer liber.

In cadrul asociației, un accent deo
sebit se pune pe trecerea normelor 
pentru cucerirea Insignei de polispor-

Minerul Vulcan campioană 
a Văii Jiului ia popice

Ultima etapă din cadrul campiona
tului de popice, a programat una din
tre cele mai importante dispute. Se 
întîlneau două echipe cu o bună pre
gătire.

Astfel, în ultima etapă în campio
natul Văii Jiului rezervat echipelor 
de categoria 1-a, urmau să se desfă
șoare 2 întîlniri: Viscoza Lupeni — 
Utilajul Petroșani și, respectiv, Mine
rul Vulcan — Parîngul Lonea. Este 
foarte regretabil că meciul de fa Lu
peni nu s-a desfășurat deoarece or
ganizatorii nu s-au prezentat nici pe 
teren propriu.

Revenind Ia meciul susținut pe are
na din Vulcan, 
ambele echipe 
tă dîrză. Acest 
de faptul că, 
campionatul Văii Jiului, 10 din 12 
concurenți au depășit graniță celor 
800 popice doborîte, iar rezulta- 

trebuie să arătăm că 
au desfășurat o lup- 
lucru este ilustrat și 
pentru prima dată în

cu trilurile 
ciocîrliei șl liniștea

mult a fost Rapsodia It-а tn re major 
de G. Enescu. Melodiile ei ne-au 
dat prilejul să ne amintim de trecu
tul de luptă glorios al poporalul 
nostru,' au reușit să ne pună in si
tuația de a ne imagina seara de oară 
a păminiutuî romînesc 
săltărețe ale 
aceea care te îmbie la odihnă după 
o zi de sapă, seceră sau coasă.

Concertul in re major, compus de 
too. profesor luliu Horacek, a fost, 
de asemenea, interpretat la un ni
vel tehnic superior, cu mult rafina
ment și înaltă concepție artistică. 
Lucrarea, privită sub aspect compo
nistic, este de factură clasică. Ar
tistul, în cazul nostru compozitorul, 
a dovedit că poate creia lucrări de 
înaltă coloare artistică tn 
redea imaginea vremurilor 
le trăim, lupta victorioasă 
structurilor socialismului, 
inepuizabilă pentru orice artist.

care să 
pe care 
a con-

— sursă

MARIIN MOLDOVAN 
activist cultural 

hotel asemănător se construiește 
pe prospectul Vernațki.

Chiar în centrul Moscovei se 
pregătește terenul pentru noua clă
dire a hotelului „Național" cu 23 
de etaje și o capacitate de 1 100 
de persoane.

In zilele următoare începe con
strucția a două hoteluri cu cite 20 
do etaje in Piața Smolensk.

orașului 
în pre- 
Weitnâr-

Noul orășel socialist 
Weimar-Nord

La periferia nordică a 
Weimar se construiește, 
zent, noul oraș socialist
Nord, unde se vor muta 10 000 de 
locuitori. In anii viitori, aici vor 
fi construite 22 mari complexe de 
locuințe, blocuri cu cîte 10 etaje, 
o școală, o casă de cultură, insti
tuții culturale, un centru de con
sum și de prestații ia domiciliu. 
La marginea noii așezări este pre
văzută construirea unor garaje. 
Primele 180 de locuințe vor fi date 
îri folosință încă în cursul anului 
acesta.

competiții
tiv. Mulți dintre elevi au trecut 
deja majoritatea normelor pentru cu
cerirea insignei. Printre elevii antre
nați în cursurile pentru trecerea nor
melor spre a obține Insigna de poli
sportiv și în competițiile școlare or
ganizate se numără Brădiceanu Va
leria, Șandru Victor, Luca Emanue- 
la, Hristea Nicolae, Reif Felicia, 
Ivancu Marius, Stelescu Alexandru și 
alții.

COANDRAȘ VALER1U
corespondent

tul final 4 998 p.d. obținut de echi
pa gazdă îmbunătățește recordul 
Văii Jiului și cel regional, cu 21 p.d. 
Printre sportivii care s-au evidențiat 
cu prilejul acestei aprige dispute ci
tăm pe Tunsoiu Manea 879 p.d., Ba
log Iosif și Тогбк Mihai cu 848 p.d., 
Micloș Ludovic 819 și Vîlceanu loan 
cu 829 p.d. de la învingători, iar de 
la lonenî Bălărie Dumitru cu 855 
p.d., Schiopulescu cu 835 p.d., Torăk 
Aurel cu 845 p.d., Haidu și Cîmpea-

Dumitru cu cîte 809 p.d.
S. BALOI

tehnician C.S.O. Petroșani

PR06RAM DE RADIO
8 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre
sei, 8,55 „Săptămîna culturii ungare", 
10,15 Versuri în lectura unor actori 
de la Teatrul de stat din Reșița,
10.30 Melodii populare, 12,30 Lecturi 
literare Ia cererea ascultătorilor, 13,05 
Muzică populară, 14,10 Revista me
lodiilor de muzică ușoară, 16,30 
Prietena noastră cartea, 17,15 Cu 
microfonul prin regiunea Cluj, 18,00 
Seară pentru tineret, 19,00 Cînfă, 
dansează tinerețe, 20,00 Radiogazeta 
de seară, 20,30 Varietăți muzicale,
21.30 Muzică de dans 22,20 Ritmul 
meu preferat. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică din opere, 9,03 Muzică popu
lară, 9,30 Vreau să știu (Reluarea e- 
mîșiunii din 5 aprilie), 11,45 Muzi
că ușoară, 13,40 Concert de prînz, 
16,00 Cîntece și jocuri populare, 16,20 
Dialog cu ascultătorii, 19,05 Album 
de romanțe, 19,50 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Ra
diatei eviziunii.

Cinematografe
8 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
ІѵаЫо; REPUBLICA: Mofturi 1900; 
PETRILA : Sub ploaia atomică; LO- 
NEA: Nevasta nr. 13; ANINOASAi 
La strada; LUPEN1 — MUNCITO
RESC : Calabuch.
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PREZENTE ROMINEȘTI
ATENA

Expoziția de fotografii
„Romînia în plin progres"

ATENA 6. Corespondentul Ager- 
pres, C. Alexandroaie, transmite:

In sala căminului de arte și litere 
din Atena s-a deschis Expoziția de 
fotografii „Romînia în plin progres", 
organizată de 'ambasada R. P. Ro- 
mîne cu concursul Ministerului Edu
cației al Greciei și al conducerii că
minului de arte și litere.

Expoziția a fost inaugurată de 
Mircea Bălănescu, ambasadorul R.P.

LONDRA

închiderea expoziției închinată memoriei 
lui George Enescu

LONDRA 6. Corespondentul Ager- 
pres, L. Rodescu, transmite:

La Londra s-a închis Expoziția 
documentară închinată memoriei lui 
George Enescu, organizată de Co
mitetul de stat pentru cultură și artă 
din R, P. Romînă în colaborare cu 
Uniunea Compozitorilor și muzeul 
„George Enesțu" din București. Timp

GENEVA

Conferința Organizației 
țărilor exportatoare de petrol

GENEVA 6 (Agerpres).
Luni după-amiază a început la 

Geneva o reuniune extraordinară a 
Conferinței Organizației țărilor ex
portatoare de petrol. Ea s-a întrunit 
pentru a studia o serie de măsuri 
de combatere a scăderii continue, în 
ultimii ani a prețurilor produselor 
petroliere brute și prelucrate.

Participă miniștrii petrolului ai 
celor 8 țări membre ale O.P.E.C. — 
Indonezia, Irak, Libia, Arabia Sau-

Minele de fier din R. F. G. 
își încetează rînd pe rînd activitatea

BONN 6 (Agerpres).
Citind surse autorizate, corespon

dentul din Bonn al agenției France 
Presse relatează că minele de fier 
din R. F. Germană sînt amenințate 
să dispară. Potrivit corespondentu
lui, . bazinul minier de pe rîul Sieg 
și-a încetat activitatea săptămîna 
trecută, punînd astfel capăt extrac
ției de minereu renan.

In ci
SOFIA. Luni dimineața a deco

lat de pe aeroportul din Sofia un 
avion de pasageri al întreprinderii 
aeriene de transport din Bulgaria 
„T.A.B.S.O", cu destinația Londra. 
Cu acest prim zbor a fost inaugu
rată linia aeriană internațională pe 
ruta Sofia — Londra cu escale la 
Viena și Paris.

NEW YORK. După cum a anun
țat Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
căpitanul Walter Shirra și maio
rul Thomas Stafford au fost de
semnați să piloteze o navă cosmi
că de tipul „Gemini" care va e- 
fectua o joncțiune în spațiu cu o 
altă cabină spațială, fără echipaj 
uman.

ANKARA. Intr-o declarație fă
cută in fața Comisiei bugetare a 
Adunării Naționale a Turciei, mi
nistrul apărării, Hasan Dincer, a 
subliniat că guvernul turc nu in
tenționează, pentru moment, să-și 
retragă contingentele sale militare 
puse la dispoziția N.A.T.O. în dife- 

Romîne la Atena. După ce a făcut 
o scurtă prezentare a realizărilor 
obținute de poporul romîn în timpul 
celor 20 de ani de la eliberarea sa, 
ei și-a exprimat speranța că expo
ziția va aduce o nouă contribuție 1* 
cunoașterea reciprocă a celor două 
popoare.

Fotografiile prezintă aspecte din 
industrie, agricultură, din domeniul 
cultural-științific.

de trei săptămînî ea a fost vizitată 
de public. In sala de expoziții a marii 
săli de concerte Royal Festival Hali 
miile de iubitori ai muzicii prezenți 
seară de seară la concerte au avut 
prilejul să cunoască aspecte din ac
tivitatea complexă și multilaterală a 
marelui muzician romîn cît și remar
cabila sa personalitate.

dită, Iran, Kuweit, Qatar și Vene
zuela. încă din 1960, unul din obiec
tivele esențiale ale organizației a‘ 
devenit acela al stabilizării prețuri
lor marilor companii petroliere care 
exploatează și prelucrează petrolul a- 
cestor țări. Au fost luate în discuție, 
de asemenea, recomandările pe a- 
ceeași temă prezentate de un comi
tet special desemnat de cea dfe-a 7-a 
conferință a O.P.E.C., întrunită în 
luna septembrie 1964 la Djakarta.

In continuare, în corespondență se 
arată că între anii 1961 și 1964 în 
R.F.G. au fost închise 24 de mine, 
iar alte 10 și-au restrîns activitatea 
de producție. Producția de minereu 
de fier a R.F.G. a scăzut de aceea 
în 1964 cu 7,4 milioane tone față de 
producția anului 1961. Din această 
cauză, siderurgia vest-germană folo
sește din ce în ce mai mult minereu 
de fier importat.

t e v а г î
rite țări și nici să reducă durata 
serviciului militar înainte de 1970.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anun
țat că, luni la centrul pentru ex
periențe nucleare din Nevada, a 
avut loc o explozie nucleară sub
terană de intensitate medie. A- 
ceasta este a șaptea explozie nu. 
cleară subterană efectuată de Sta
tele Unite de la începutul anului.

LEOPOLDVILLE. La Leopold
ville s-a anunțat că un detașament 
al trupelor guvernamentale con
goleze, însoțit de mercenari albi, 
a căzut intr-o ambuscadă a forțe
lor răsculaților din provincia Ka
tanga de nord. Potrivit primelor 
rapoarte primite prin radio, patru 
mercenari și patru militari congo
lezi au fost uciși.

PHENIAN. După cum anunță 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, Statele Unite au livrat au
torităților sud-coreene avioane de 
luptă cu reacție supersonice tip 
„F-5-A“, violînd astfel acordul de 
armistițiu.

Ж (оиіійоііі 0. N. II. dcdIiii definirea 
noliooii de

NEW YORK 6 (Agerpres).
La New York a avut loc prima 

ședință a celei de-a treia sesiuni a 
Comitetului Organizației Națiunilor 
Unite pentru definirea noțiunii de a- 
gresiune. Alvarez Vidaurre, reprezen
tantul permanent la O.N.U. al Sal
vadorului, a fost desemnat președin
te al comitetului, iar reprezentantul 
Ciprului, Roesides, vicepreședinte.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, N. T. Fe
dorenko, care a arătat că, astăzi, 
sarcina definirii noțiunii de agresiune 
capătă o importanță tot mai mare

Declarația Federației Mondiale a oamenilor de știință 
co privire la acțiunile agresive ale S. II. A. in Vietnam

LONDRA 6 (Agerpres).
Federația Mondială a oamenilor 

de știință, organizație din care fac 
parted peste 300 000 de savanți și 
cercetători științifici din peste 30 de 
țări a dat publicității la Londra o 
declarație în care subliniază că „o 
încercare de a impune o formă de 
guvernămînt poporului din Vietnam 
prin intermediul terorii militare poa
te duce la catastrofă". In declarație 
se arată că membrii federației sînt 
.profund neliniștiți de intensificarea 
de către forțele S.U.A. a acțiunilor

Ziua de acțiune pentru pace în Vietnam
PARIS 6. Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite :
Marți, la chemarea Mișcării națio

nale pentru pace, în întreaga Fran
ță ș-a desfășurat Ziua de acțiune 
pentru pace în Vietnam. Au avut loc 
adunări în întreprinderi, în fața pri
măriilor, au fost adresate rezoluții 
ambasadei americane și consulatelor 
din provincie în care se cere înceta
rea bombardamentelor americane și 
restabilirea păcii în Vietnam.

La Paris, sute de feroviari s-au a- 
dunat în fața monumentului morților

Poziția guvernului Canadei 
în principalele probleme 

de politică externă
OTTAWA 6 (Agerpres).
Guvernatorul general al Canadei, 

Georges Vanîer, a inaugurat luni 
lucrările celei de-a treia sesiuni a 
parlamentului canadian. Cu acest 
prilej, el a dat citire mesajului tro
nului, care expune poziția guvernu-

n d u r i
LIMA. Studenții din Lima au 

organizat luni demonstrații de pro
test' împotriva sporirii tarifelor la 
transporturile urbane. Poliția a in
tervenit cu grenade cu gaze lacri
mogene pentru a împrăștia pe de
monstranți.

FRANKFURT. Curtea cu juri 
din Frankfurt, care judecă pe 
foștii gardieni ai lagărului de la 
Auschwitz, a hotărît să trimită o 
nouă comisie în R. P. Polonă pen
tru a asista la audierea de către 
judecătorii polonezi a 24 de mar
tori care nu s-au putut deplasa la 
Frankfurt.

CAIRO. Conferința conducători
lor forțelor răsculate, din Congo 
care trebuia să se deschidă luni la 
Cairo, a fost amînaiă la o dată 
ulterioară din cauza absenței lui 
Christophe Gbenye, șeful guvernu
lui de la Stanleyville. Christophe 
Gbenye, menționează agențiile de 
presă, a fost reținut in Congo din 
cauza unui atac lansat de forțele 
guvernamentale împotriva forțelor 

. patriotice.

agiES.UBe
în lumina acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite în Asia de sud-est. 
Delegația sovietică, a spus el, este 
de părere că Comitetul trebuie să 
recomande secretarului general al 
O.N.U. înscrierea pe agenda preli
minară a celei de-a 20-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. proble
ma pregătirii și adoptării unei defi
niții a noțiunii de agresiune.

Reprezentantul Statelor Unite, 
Francis Plimpton, care a luat apoi 
cuvîntul, a încercat să justifice ac
țiunile americane împotriva R. D. 
Vietnam, expunînd poziția america
nă în această problemă.

de război împotriva Vietnamului de 
nord" și de „amenințările de gene
ralizare a conflictului vietnamez". 
Totodată este criticată atitudinea 
S.U.A. „care și-au arogat dreptul de 
a ataca un alt stat, în ciuda princi
piilor fundamentale ale dreptului in
ternațional", Documentul subliniază 
că „este de o importanță imediată 
și urgentă să se pună capăt actua
lului război și să se permită poporu
lui vietnamez să se bucure în mod 
liber de dreptul de a-și hotărî pro
priul destin".

din gara Saint Nazaire într-un mi
ting. In cursul zilei,’ muncitori de la 
Uzinele Renault au participat la mi
tinguri și au adoptat rezoluții în ca
re se pronunță pentru încetarea a- 
gresiunii în Vietnam.

La marele miting organizat la Bur
sa Muncii din Paris oratori, printre 
care Eugene Henaff, secretar gene
ral al. Uniunii departamentale C.G.T. 
și Jacques Chatagner, secretar al 
Mișcării pentru pace, au chemat 
populația pariziană să-și intensifice 
acțiunile în favoarea păcii în Viet
nam.

lui în principalele probleme de po
litică internă și externă.

In domeniul politicii externe, gu
vernul a subliniat că „situația in
ternațională oferă motive de îngri
jorare. Stabilitatea în Asia de sud- 
est este amenințată de o criză tot 
mai acută". In mesaj se arată că gu
vernul canadian își va aduce întrea
ga contribuție la reducerea încordă
rii internaționale și va acorda ajutor 
practic țărilor în curs de dezvoltare. 
Totodată, Canada va sprijini întări
rea O.N.U. și va continua să se pro
nunțe pentru realizarea dezarmării 
generale sub un control internațio
nal efectiv. Pe de altă parte, subli
niază mesajul, guvernul va continua 
să favorizeze o colaborare strînsă 
cu țările membre ale N.A.T.O. și a- 
cordă o mare importanță relațiilor 
de prietenie cu Statele Unite.

ȘTIRI SPORTIVE
BELGRAD 6 (Agerpres).
Cu două runde înainte de termina

rea turneului internațional de șah 
de la Sarajevo, trei jucători; Polu- 
gaevski, Matulovici și Suetin își îm
part primul loc avînd fiecare cîte 9 
puncte. Ei sînt urmați de Forintos 
și Tringov, cu cîte 8 puncte.

☆
La sfîrșitul acestei săptămîni țara 

noastră găzduiește ediția jubiliară a 
Crosului Balcanic. întrecerile celei 
de-a 10-a ediții la care participă 
sportivi din R. P. Bulgaria. Grecia,

Ciu En-lai 
și«a încheiat vizita 

în Birmania
RANGOON 6 (Agerpres).
După cum anunță agenția China 

Nouă, Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și-a 
încheiat vizita pe care a întreprins-o 
în Birmania. In cursul vizitei, pre
mierul Ciu En-lai a avut convor
biri cu generalul Ne Win, președin
tele Consiliului revoluționar al Uniu
nii Birmane.

☆

Premierul Ciu En-lai și persoa
nele care îl însoțesc au sosit la 6 
aprilie la Pekin, după încheierea vi
zitelor pe care le-au făcut în străină
tate.

Acțiuni ale răsculaților 
din Federația 

Arab iei de suțl
CAIRO 6 (Agerpres). 3
„In ciuda măsurilor represive în

treprinse de guvernul britanic împo
triva răsculaților din Federația A- 
rabiei de sud, lupta de eliberare na
țională din această regiune capătă 
un caracter tot mai acut", se arată 
într-un comunicat dat publicității la 
Cairo de Frontul Național de Elibe
rare din Arabia de sud. Forțele ar
mate ale răsculaților au lansat re
cent un puternic atac împotriva gar
nizoanei britanice din regiunea Sha- 
hiry, omorînd și rănind numeroși 
soldați. Totodată, partizanii din re
giunea Lahej au atacat reședință 
consilierului britanic din localitatea 
Al Houta.

Salisbury
Prelungirea stării excepționale 
în cartierele locuite de africani

SALISBURY 6 (Agerpres).
„Cu numai patru săptămîni înain. 

te de alegerile anunțate pentru 7, 
mai, guvernul sud-rhodesian a anun
țat că starea excepțională instituită 
în cartierele din Salisbury .locuite 
de africani va fi prelungită", anunță 
agenția Associated Press. Starea ex
cepțională а fost introdusă în luna 
august anul trecut. Guvernul Smith, 
menționează agenția, a luat măsuri 
ca nici un african din Salisbury, bă
nuit de „veleități egalitariste" să nu 
fie lăsat în afara supravegherii poli
țienești. Totodată, gărzile care pă
zesc locul de deportare al liderului 
african Joshua Nkomo au fost în
tărite.

Congresul specialiștilor 
în lingvistică 

din Africa apuseană
ACCRA 6 (Agerpres).
La Accra a început luni cel de-al 

V-lea Congres al specialiștilor în 
lingvistică din Africa apuseană. La 
congres, care se desfășoară sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O., iau parte 
lingviști din mai multe țări ale Afri
cii, Europei și Americii. Pe ordinea 
de zi figurează probleme ale învă- 
țămîntului, dezvoltarea științelor is
torice și a culturii țărilor africane.

Lucrările congresului vor lua sfîr- 
șit la 10 aprilie.

Iugoslavia, Turcia și R. P. Romînă, 
se vor desfășura duminică dimineața 
pe un traseu special amenajat între 
Casa Scînteii și cartierul Pajura din 
Capitală.

☆

In cadrul campionatului republi
can de baschet, sala Giulești va găz
dui duminică de la ora 8 următoa
rele 4 întîlniri feminine: Progresul— 
Voința Brașov; Unirea — Știința 
Cluj; Rapid — Mureșul și Voința — 
Știința București.

(Agerpres)
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