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DIN DECADĂ ÎN DECADĂ

VIZITELE CANCELARULUI 
FEDERAL AL AUSTRIEI

nistrului industriei construcțiilor 
de mașini și de colectivul de con
ducere al uzinei. Directorul tehnic, 
Vasile Sechel, a făcut. un scurt is
torie al uzinei, prezentînd unele 
caracteristici tehnicej. ale celor 18 
tipuri de’tractoare realizate p,înă 
acum în. întreprindere. (

Vizitînd diferite secții ale urinei, 
caspeții. au apreciat nivelul tehnic) 
ridicat al utilajelor, calitatea , celor 
5 tjpuri de tractoare, aflate în pre
zent în fabricație de serie. Cance
larul Josef Klaus s-a întreținut cu 
numeroși muncitori,, cu studenți 

, aflați, în practică, interestadu-se de 
procesul tehnologic de fabricație, 
de. .calificarea lucrătorilor, după 
care- a asistat la o demonstrație a 
modului de funcționare a tractoa
relor UniversaI-850, pe. pneuri și 
pe șenile. ț t

După vizită, cancelarul federal 
al. Austriei a. semnat următoarele 
în,cartea de aur a uzinei : "Harni
cilor ș.i inteligenților directori, 
muncitori, ingineri și celorlalți sa- 
lariați ai renumitei întreprinderi de 
tractoare din Brașov le exprim a- 
precierea mea și dorința sinceră 
pentru noi și mari succese. Fami
liilor, în special, mamelor, vîrstni- 
cilor și tinerilor, Ie doresc feri
cire și sănătate.

Sțrăbătînd în continuare princi
palele artere ale Brașovului, oas
peții au vizitat cartiere noi de lo
cuințe și renumitul, monument al 
orașului — Biserica Neagră.

Populația Brașovului a salutat 
cu căldură .pe oaspeții austrieci.

După-amiază oaspeții au plecat 
cu mașinile prin valea Oituzulul 
spre orașul pet rochi mi șt ilar — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej..

La intrarea în regiunea Bacău, 
cancelarul Austriei și persoanele 
care îl însoțesc au fost îritîmpinațl 
de reprezentanți ai orăsului Gheor
ghe,, Gheorghiu-Dej.
.,-ipupă a,trecere prin tîțiățul oraș 
ftl fp#tijx2tiirpiștllor oaspeții au vi- 
Zițat Gombinatul de cauciuc, sin-

$1

A- 
gerpres — Nicolae Ionescu și Mir
cea Ipnescu transmit : •

Cancelarul federal al Austriei, 
dr. Josef Klaus, împreuna cu.per
soanele oficiale care îl însoțesc în 
vizita în. țara noastră,-au sosit marți 
dimineața cu , un tren special la 
Erașov.

înaltul oaspete este însoțit de 
Gh. Gașton Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Sandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe/ Gh.' Pele, amba
sadorul României* ia Viena, dr. 
Johann Manz; ambasadorul Aus
triei la București.

Pe peronul gării Brașov, unde 
erau arborate drapelele Ide stat ale 
celor două țări, oaspeții au fost sa
lutați de Ion Mărcuș, președintele 
Sfatului popular ■ regional, Gheor- 
ghe Dumitrescu, președintele Sfa
tului popular orășenesc, și deralți 
reprezentanți ai organelor locale 
de stat.

Cancelarul federal al Austriei a 
făcut apoi o vizită protocolară pre
ședintelui Comitetului executiv al 
Sfatului popular ai regiunii Bra
șov. Cu acest prilej, gazdele au în
fățișat oaspeților realizările eco
nomice și social-culturale ale aces
tui important ■ centru industrial al 
țării și perspectivele sale de dez
voltare.

Oaspeții austrieci s-au întreținut 
cu deputății sfaturilor populare 
regional și orășenesc despre activi
tatea administrației locale.

A fost vizitată în continuare uzina 
de tractoare din localițate, unde 
cancelarul austriac a fost salutat 
de Gheorghe Oprea, adjunct al mi-

BRAȘOV. — Trimișii speciali

l
pe prima decadă a lunii

PE EXPLOATAM CA 
/O

E. M. Paroșeni 106,6
E. M. Lupeni 105,5
E. M. Vulcan 105

PE SECTOARE
Sectorul VI Vulcan 116
Sectorul II Vulcan 113
Sectorul VIII Lupeni 112

• Doar trei exploatări 
miniere peste plan

f S-a încheiat o nouă decidă de muncă la exploată
rile miniere din Valea Jiului. Bilanțul 
că la majoritatea minelor Văii Jiului, 
în mod ritmic, că „minusul" persistă 
altfel situația pe prima decadă a lunii 
Lupeni, Vulcan și Paroșeni au depășiri 
și, .

arată din nou 
nu s-a lucrat 
încă. Iată de 
iulie : Minele 

de 2 298, 1 468 
și, respectiv, 143 tone de cărbune, iar toate cele
lalte au rămas sub plan. Cele mai mari „minusuri" 
le-au înregistrat exploatările Petrila (2 402 tone), Lu
nea (1 515 tone) și Dîlja (977 tone).

După cum se vede, situația producției pe G.C.V.J. 
iulie este nesatisfăcătoare.

• Și calitatea lasă de dorit
cârbunel-ui brut a fost din 

exploatări-
f. Indicatorul de calitate al 
nou neglijat de către marea majoritate a 
lor miniere din bazin. După; cum ni s-a comunicat de 
la biroul C.T.C. al Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, minele Petrila și Paroșeni sînt sub procen
tul admis de cenușă pe prițna decadă a lunii iulie. 
Celelalte exploatări din bazin nu s-au încadrat îi 
cenușa admisă avînd depășiri mari": 
puncte, Uricaniul 2,5 puncte, Aninoasa 
Dîlja 1,1 puncte și Lupeniul 0,6 puncte., 
combinat s-a înregistrat o depășire de 
Deci nici în privința calității cărbunelui 

Le deloc... roză.

Vulcanul
2,2 puncte. 
Pe întregul 
1,4 puncte, 
situația

Schimbul condus 
de minerul 
păru loan 
sectorul 1 al 
Lupeni se 
dreaptă din 
spre locul 
muncă. Succesele 
obținute pină a- 
cum i-au adus 
titlul de > eviden- 

4- -țtat tună de lună 
în întrecerea so

cialistă

Stu- 
din 

E.M.
în- 

nou 
de

nu Foto :
N. Moldoveanu

La investifii, un minus de
f Din păcate și sectoarele de in
vestiții au pornit cu... stîngul în a- 
ceasta lună. Din datele centraliza
te la G.C.V.J. reiese că în prima 
decadă s-a totalizat un „minus" de 

161 m 1 la lucrări miniere. Cele 
mai mari „minusuri" provin de la

61 ml
Lupeni: 22,8 și, respec-Paroșeni și

tiv, 20 m 1 pe prima decadă. Nu
mai minele Uricani și Petrila au 
reușit în această perioadă să rea
lizeze depășiri la lucrări miniere 
de 10,4 și, respectiv, 2,6 m 1.

C. M.
A

op.n.. AUTENTICUL 
IN TRAVESTI

f Există in vorbirea 
românească o expresie 
uzitată curent în 
prejurări similare 
către toți oamenii, 
tunci cînd primesc 
Zita unui prieten 
a unui cunoscut, 
tru ca acesta
simtă.în largul său, să 
nu i se pară că este 
inoportun ori observat 
pe 
de 
să 
se
cașă".

Cu toții 
că atunci 
îndemnat
se simtă „ca la ei aca
să", aceștia, de regulă, 

o 
pe 
Si

î în
de
a-

vi- 
sau

Pen
să se

ascuns, este invitat 
fiecare dintre noi, 
se considere și să 
poarte „ca la el a-

am observat 
cînd ne-am 

vizitatorii să

continuau să aibă 
poziție decentă 
scaun ori fotoliu, 
chiar dacă uneori, se a-
șezau mai comod, ges
turile, imbrăcămintea, 
vorbirea nu li se mo
dificau. Rămîneau, în 
continuare, la fel de po
liticos!, de amabili 
și înainte de a fi 
demnati de noi să 
Simtă bine. Deci, nu

ca 
in
se 
se

Ca să aflăth 
acesta, ar 
pătrundem 

nepoftiți 
prietenului 
într-adevăr 
stînienește 
simte bine, 

că 
vi- 

ușa

t

geslle, prețioasele Cunoștințe 
de la orele de curs. Este acum 
și perioada lecturilor. Auzi pe 
o bancă, într-u» parc, doi e- 
levî disrutînd despre ultimele 
lor lecturi. Vacanța le oferă 

, acum timp din belșug pentru 
lecturi bogate — ocupație ce 
tezaurizează în conștiința ele
vului noi descoperiri de folos. 
Chiar în excursii, cartea nu 
trebuie uitată. In rucsacul dru
meției cartea e prietenul' 
despărțit. In apropiere, la 
bana Rusu, la Peștera Boli 
Surduc, în Cheile Tăii și 
Faring în aceste zile sute
elevi își petrec alături de pro
fesori o parte a timpului liber. 
Turiști pasionați, pictori sau 
pescari amatori, „sportivi" a- 
devărați — tineretul școlar se 
simte ca... in vacanță. Bronzați, 
vioi, veseli, frumoși se plim
bă, se distrează, știu să aibă 
mereu zimbetiil pe buze, reu-. 
șese oricînd să preia cîntecul 
inceput timid de o voce cris
talină și să-l amplifice, să-l în- 
gine cu ecoul văilor și pădu
rilor.

Zile de vacanță. Minunate 
zile ale vacanței de vară 1

Zile de vacanță. Zile nilnu- 
nate, frumoase, însorite. Zile 
în care elevii noștri, în tabere 
la munte său lâ mare, în ex
cursii și drumeții, in vizite la 
muzee și întreprinderi se in
struiesc, își petrec plăcut tim
pul liber, se bucură din plin 
de comorile spirituale și mate
riale ce le-au fost puse, cu 
generozitate, la dispoziție.

Să ne referim — în cîteva cu
vinte — doar la modul în care-șl 
petrec elevii școlilor din Pe
troșani aceste zile îrt locali
tăți, în împrejurimile pitorești 
ale Văii Jiului, în regiune sau 
înafara ei. 
neraiă au 
excursii.

. excursiile 
utile. In 1 
telor săli 
Alba Iulia, ascultînd cu aten
ție explicațiile ghizilor, printre 
vestigiile trecutului de glorie 
al patriei de la Sarmizegetusa 
sau Tismana, în mijlocul noi
lor construcții ale socialismului 
sau înfrățiți cu frumusețile de 
basm ale naturii, peste tot se 
rememorează si se întăresc, 
prin variatele motive de su-

In fiecare școală ge- 
i Ioc în aceste zile

Indiferent de scop, 
— se știe — sînt 

liniștea impresionan- 
ale muzeului din

ne- 
ca- 

sau 
pe 
de

I

tetic și produșe petrochimice 
Combinatul chimic Borzești, .

Gheorghe Garanții, adjunct 
ministrului industriei chimice 
cadre de conducere din cele două 
combinate au prezentat principa
lele produse realizate aici. Oaspe
ții s-au interesat de nivelul de me
canizare și automatizare al proce
selor tehnologice, de perspectivele 
de dezvoltare ale acestor impor
tante unități ale industriei noas
tre chimice.

Seara, cancelarul federal al Aus
triei, -Josef Klaus și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc, s-au în
dreptat cu un tren special spre 
Constanța.

ăl 
și

Un .grup de 34 salariați de la 
E. M.’, Luper.i fac o nouă excursie 
gratyjtă cu autocarul — răsplată 
meritată a hărniciei fruntașilor în 
producție. Excursia va dura tiei Zile 
și va avea următorul itinerar: 
Lupeni — Sîmeria — Alba lulia — 
Sibiu — Brașov — Sinaia —- Pre
deal— Valea Prahovei — Valea 
Oltului... Lupeni.

tizat și prețuit de prie
teni pentru buna sa 
dispoziție, pentru prin
cipialitatea și modestia 
lui ? Parcă acum eștc 
„în travesti" ! Nu-1 mai 
putem recunoaște 
noua înfățișare, 
hainele poate nu-i 
în dezordine ș.i 
este... neras sau 
pieptănat, îl auzim 
pezindu-și soția, 
bind cu înfumurare sau 
tăcind morocănos. Qe 
ce această schimba
re? — ne întrebăm. 
Sunăm. Apare. Dar, 
deși-i spunem că 
nu-1 deranjăm decît cu 
o întrebare, constatăm 
o metamorfoză. Devine 
din nou acela pe care-I 
știam din lumea dina
fară. Ca și cînd din 
magazie ar apare în.. 
vitrină. Poate pare bi
zar să existe aceste 
schimbări. De multe ori 
nu le înțelegem. Ne vine

sub
Deși

Noua albie a Jiului de vest pe porțiunea Iscroni — Șurduc se 
conturează cu flecare zi. Lotul șantierului de construcții hidroteh
nice care lucrează aici dispune de excavatoare puternice și de o 
numeroasă coloănă de mașini de la autobaza T. A. Petroșani. A- 
ceastă dotare trebuie insă folosită din plin pentru a grăbi termi
narea lucrării.

simțeau „ca la ei aca
să". Nu puteau sau nu 
voiau ? Care să fie mo
tivul că mulți ascultă 
totuși de acele con- 
strîngeri etice, care-i 
împresoară de cum ies 
dincolo de zidurile o- 
blăduitoare ale locuin
ței lor ? 
răspunsul
trebui să 
indișcreți și 
în locuința 
acolo unde 
nu-1 mai 
nimic și se ; 
Să ne închipuim 
putem privi prin... 
zorul instalat în 
apartamentului lui. Să-l 
privim și să-l ascultăm 
tocmai atunci cînd el 
se crede la adăpost de 
orice ochi și urechi 
străine, 
critice, 
foarte 
mirăm, 
fie tînăru! nostru prie
ten, care oricînd vuia 
să pară nu numai ca 
„scos din cutie" dar și 
atent, cumpătat în ges
turi și cuvinte, șimpaJ (Continuare în pag. a 3-a) •

Si 
iscoditoare 

Privim și 
multe ori 
Oare, acesta

și 
de 
ne 
să

V. TEOOORESCU



STEAGUL ROȘU

Cu toate îmbunătățirile ob
ținute în Valea Jiului în do
meniul securității muncii, mai 
dies Jn sectorul minier, frec
vența accidentelor de muncă 
se menține încă la un nivel 
ridicât. Această situație sC 
explică în bună măsură și 
prin faptul că- factorul uman, 
care intervine în accidentare 
alături de factorul material, 
ilU a fost luat în considerare 
într-o măsură mai mare, deși 
o serie de studii recente atri
buie primului tartor Un roi 
important.

Muncitorul se accidentează 
sau accidentează pe altul din t
• cauze de ihadaptare func

țională (reactivitatea deficita
ră, deficite ale organelor de 
simț, atenție deficitară, mala
dii etc.) caracterizate prin 
incapacitatea unor muncitori 
de a se apăra de pertcol (ti
pul deficitar);

O cauze de itiadapiate pro
fesională (lipsă de instruire 
pe linie de N.T.S., pregătire 
profesională necorespunzătoa
re) caracterizate prin necu
noașterea pericolului (tiptil 
neinstruit);

Cauze de lnadaptare so
cială în raport cu normele de 
protecție a muncii, caracter!- 

, zate prin aceea că, deși mun- 
i Citatul poate și știe să se a- 
| pere, comite conștient abate- 
»rea csnținînd riscul de acei- 
(dentare (tipul indisciplina!).

Materialele de anchetă (penală 
ți administrativă), statistica acci
dentelor întocmită de noi in ca
drul unor cercetări de mai mulțl 
ani, a pus în evidență indiscipli
na ca cea mai frecventă cauză țl- 
nînd de factorul uman — 31,1 la 
sută din totalul accidentelor.

Dacă lucrurile stau așa, atunci 
trebuie să admitem că un studiu 
■1 cauzelor accidentelor de mun
că nu se poate limita numai la 
cauzalitatea externă. Intr-o ase
menea concepție determinată, ex
tinsă și asupra fenomenelor psi
hice, etiologia accidentului de 
muncă se prezintă cu o structură 
complexă : factorul extern (fac
tori de situație cu valoare stirtiu- 
latorie pentru autorul nerespec- 
tăfii NiT.S.) afertînd trebuințele, 
dorințele și interesele acestuia, 
determină factorul intern (motiva
ția), iar acesta, Ia rîndul său, con
duită indlsclplinătă.

Ing. dr. Anasiewicz, referindu- 
se în special la sectorul minier, 
evidențiază grupa cauzelor dato
rate „dispoziției intime negative 
care stă la baza neobservării re
gulamentului de securitate". Al. 
Roșea și colaboratorii, consideră 
că motivația, în general, este o 
„problemă specială... strîns legată 
de problema trebuințelor, emoți
ilor, sentimentelor, de problema 
caracterului, a atitudinii omului".

Problema motivației negative — 
netratată încă în literatura noas
tră de specialitate — constituie, 
deci, o parte importantă a etiolo
gici accidentelor de muhcâ și ea 
ar putea fi formulată astfel : De 
ce, chiar în condiții de securitate 
tehnică, muncitorul care a provo
cat accidentul, a ales între con
duita permisă și cea interzisă pe 
cea din urmă, deși a fost conștient 
de riscul unei asemenea alegeri ? 
De răspunsul la această întrebare 
depinde găsirea celor mai adecvate 
căi și mijloace preventiv-educati- 
ve pentru combaterea actului de 
indisciplină și, prin aceasta, pre* 
venirea Unul însemnat num«r de 
accidente de muncă.

Imprelorarlle exleiloare. 
si loiniiH moilwloi |

Se crede îndeobște că conduita 
Hăului ut porni dm imbolduri 
(DOtlve) nobile sau egoiste, pentru 
ci așa este caracterul lui. Dintr-o 
a emenea perspectivă statică, in

disciplina ne apare drept o relația 
simplă a caracterului CU stimulă
rile sau motivele personale nega
tive. Se știe însă că împrejurările 
exterioare joacă un rol mare în 
formarea motivelor, a trăsăturilor 
de caracter cate Btau la baza con
duitei noastre. Astfel, dacă unele 
împrejurări ne împing la o faptă 
curajoasă, și un om lipsit de curaj 
ar putea s-o săvîreească. De a- 
ceea, orice studiu al relației dintre 
caracter și motive care explică in
disciplina în producție trebuie să 
ia în considerare atît factorii de 
situație cît și factorii personali.

După sursa lor, factorii de si- 
luație s-ar putea grupa astfel:

1. FACTORI CU EXPLICAȚIE 
BIOGRAFICA. S-a spus — și pe 
drept cuvînt — că accidentul de 
muncă reflectă biografia omului 
respectiv. împrejurări de viață ne
favorabile, lipsuri serioase în e- 
ducație, condamnări penale etc, 
pot da naștere unor trăsături ne
gative de caracter care împing la 
acte de indisciplină. Există chiar 
o corelație între accidentele pro
duse prin acte de indisciplină Și 
antecedentele penale ale provoca
torului de accident.

2. FACTORI CU EXPLICAȚIE 
TEHNIGO-ORGANIZATORICA. tn 

CONSIDERAȚII PRIVIND:

ROLUL FACTORULUI 
UMAN ÎN PREVENIREA
ACCIDENTELOR 
DE MUNCĂ

această subgrupă intră diferite de
ficiențe ca : lipsa materialului lem
nos pentru susținere, starea neco
respunzătoare a materialului ru
lant, echipament sau material de 
protecție incomod etc.

Cîteva exemple sînt edificatoa
re : se ridică un stîlp pentru ar
mare prea scurt, din care cauză 
se introduce sub capătul lui o bu-. 
cată de lemn sau nu se adîncește 
suficient piluga. S-a creat, astfel, 
pericolul de alunecare a stîlpului 
în caz de presiune. Muncitorii au 
motivat acest mod de lucru de
fectuos prin lipsa lemnului cores
punzător. Alt cazi Se transportă 
lemn de 3 m lungime pe un va- 
gonet eu riscul de răsturnare a 
lemnului neasigurat. Motivare: 
lipBa cărucioarelor speciale pentru 
asemenea transport. Un muncitor 
accidentat la ochi, întrebat de ce 
nu a purtat ochelarii de protec
ție, a răspuns că aceștia sînt in
comozi.

Din exemplele de mai sus rezul
tă că factorii de situație în care 
lucrează muncitorul, sub forma de
ficiențelor tehnico-organizatorice, 
constituie constrîngeri, stimulări 
negative îh mecanismul de regla
re și motivare a conduitei nedis
ciplinate — atunci cînd lipsesc 
spiritul de disciplină și cel de se
curitate.

3. FACTORII CU EXPLICAȚIE 
PSIHO-SOCIALA constau în influ
ențele negative din mediul de lu
cru, mediul familial sau de grup 
îh care lucrează și trăiește mun
citorul. Cei mai des întîlniți fac
tori pslho-sociali stht; impunerea 
unui ritm de lucru nereglementar 
din partea factorilor de conducere 
șl supraveghere, mal ales în deca
da a Ill-a a lunii (munca în a- 
salt =- neritmlcitatea); încălcarea 
principiului cointeresării materia
le, acte de favoritism, repartizarea 
la munci nepotrivite a lucrătoru
lui respectiv; tolerarea unor prac
tici de lucru învechite de către 
organele de conducere, suprave
ghere și control; neînțelegeri său 
conflicte de interese mire membrii 
formației de lucru, datorite lipsei 
de omogenitate a brigăzii sau 
unor atitudini neprincipiale dintre 
conducere Șl munictorii din sub
ordine; neînțelegeri sau greutăți 
familiale — neluate în considera
re cu ocazia audiențelor de către 
factorii de conducere; prietenii 

necorespunzăloare -are oue .a 
acte de indisciplină (state de e- 
brietate, nesupunere etc.). Exem
ple t se lucra la depllarea cărbu
nelui cu deSchidrtd de tavan de 2 
m fără a fi asigurat bandajul. 
Schimbul a motivat nerespedarea 
N.T.S. prin aceea că „fiind la sfîr- 
șit de lună trebuie să dea produc
ție", bandajarea normală urmînd 
să se facă... ulterior. Alt caz: se 
ridica vagonetul deraiat cu aju
torul locomotivei, fapt ce crea ris
cul de răsturnare a vagonetului. 
S-a motivat un asemenea procedeu 
de lucru nesigur prin aceea că nu
mai două persoane nu pot ridică 
vagonetul, iar restul echipei refu
ză să-i ajute. Despre ce spirit de 
colectivitate poate fi vorba în a- 
cest exemplu *

HOTARITOR1 RAMIN FACTO
RII PERSONALI. Aceștia dețin 
ponderea cea mal mare în struc
tura motivației negative. Cercetă-

rile noastre au desprins irei gru
pe de factori personali, în func
ție de sursa (explicația) lor:

1. FACTORI CU EXPLICAȚIE 
ECONOMICA care Se intîlnesc îh 
frecvente cazuri mai ales la mun
citorii veniți din mediul rural. 
Graba, dorința de cîștig cil orice, 
preț — chiar cu acceptarea ideii 
de risc — „economia" de timp îri 
privința luării măsurilor de pro
iecție "constituie, din nefericire, 
factori de motivație des întîlniți. 
Exemplu : ^S-a executat copturirea 
de către uh singur om, n^asistat. 
creîndu-se prin aceasta posibilita* 
te de accidentare prin căderea de 
roci. Motivare : S-a făcut economie 
de un om pentru a se putea da 
mai multă producție (cu prețul ris
cului de accidentare I) Procedînd, 
în cadrul unei anchete preventive, 
la verificarea respectării monogra
fiei de armare, s-a constatat că 
brigada a „economisit" la armare 
11 la sută din timpul prevăzut în 
normă, cu scopul de a mări tim
pul afectat extracției. (Cum s-ar 
spune, „și-a tăiat craca de sub 
picioare" I).

2. FACTORII CU EXPLICAȚIE
PROFESIONALĂ vizează în pri
mul rînd lupta dintre „vechi" șl 
„nou", mentalitățile care fetiși
zează procedeele de lucru mine
rești „tradiționale" aplicate din 
spirit de rutină sau comoditate, 
Exemplu: La formarea garnituri* 
lor de vagonete se încalcă preve
derea de a nu trece îh timpul ma
nevrelor dintr-o parte în altă a 
liniei, printre vagonete Riscul : 
pericolul evldeni de prindere a 
Borpulul între vagonete. Mo
tivare : însoțitorul de tren
consideră acest procedeu ca 
nefiind periculos deoarece „are 
o Vechime de 7 ani și a căpătat ru
tina". Semnificativă ni se pare și 
declarația dată de prim-cuplfitorul 
B, M. de la E. M, Aninoasa, în ca
zul accidentării muncitorului fero
viar M. V i „Nu am așteptat sem
nalul de la orizontul 10 deoarece 
se obișnuia ea ori de cîte ori se dă
deau goale jos sau se extrăgeau 
pline de la orizontul 10, după intro
ducerea vagonetelor goale, să dăm 
semnal de pornire fără a aștepta 
semnalul de la orizontul respectiv. 
Știu că acest procedeu de a lucra 
este contrar N.T.S., însă, întrucît 

așa era obiceiul și înainte, am con
tinuat să lucrez mai departe tot 
așa".

3. FACTORII CU EXPLICAȚIE 
CARACTEROLOGICA țin fit de o- 
rlentarea persoanei, fie de voința ei 
(de profilul volițloftal). Primul as* 
pert a fost surprins mai ales la 
muncitorii cu stagiu de muncă re
dus. Unii dintre aceștia ignorează 
conștient regulile de tehnică a se
curității muncii pe care le consi
deră „incomode" sau chiar „preju- 
diciabile" intereselor lor personale. 
Alții consideră accidentul Ca pro
dus al „ceasului rftu", deci ca ceva 
fatal. Mentalitatea Unor cadre teh
nice sub forma — exprimată sau 
gîndită „producție mai întîi" a 
fost nu o dată cauza unor accidente 
colective în Valea jiului. totuși 
ea mal persistă. Cel de-al doilea 

[ aspect legat de profilul volitional, 
se manifestă prin trăsături nega
tive de caracter ca ! lipsa de disci
plină (i se atrage atenția asupra 
nerespectaril N.T.S. si totuși mun
citorul respectiv continuă să aibă 
aceeași atitudine imediat ce scapă 
de sub supraveghere), temeritate 
(încredere exagerată, de pildă, în 
tăria tavanului), inerție, comoditate 
(procedee considerate mai comode 
câ de pildă transportul prin că-

DAVID ftfANlU 
procuror șof 

al orașului Petroșani

dere liberă pe suitor a materiale
lor) etc. De menționat că cel mai 
mare procent de accidente —» prin 
considerare la factorii de motiva
ție negativă cu sursă personală ““ 
se explică prin temeritate, ușurință 
și rutină, trăsături negative întîl- 
nite in special la muncitorii cu ve
chime jn muncă și la cei în Vîrstă 
de peste 40 ani.

Un loc important în cadrul une1 
pedagogii a prevenirii accidentelor 
de muncă produse de cauze umane 
îl ocupa sistemul căilor și mij
loacelor prin care se previn și com
bat aceste surse de motivație ne
gativă.

Trebuie să subliniem, de la În
ceput, Un aspect deosebit de impor
tant al acestei pedagogii : Trata
mentul aplicat indisciplinatului tre
buie să fie diferențiat în funcție de 
felul (explicația) factorului de mo
tivație negativă. Uniformizarea tra
tamentului — cum se practică în 
general — duce la ineficientă si
gură. De pilda, degeaba prelucrăm 
un caz de indisciplină la baza că
ruia au stat motivații negative cu 
explicație tehnicb-oCganizatorică, 
Cînd vina o poaftă nu niuhcitotul, 
ci conducerea unității. De aceea, In 
prealabil, trebuie cunoscută sursă 
motivației negative și apoi va fi a- 
leasă calea (organizatorică sau edu
cativă cu mijloacele ei specifice) du
pă caz.

41 Prevenirea facto* 
rilor de situați**

Factorii de situație se previn. în 
principal, pe cale organizatorică. 
Astfel, factorii de situație di ex
plicație tehnico-organizatorică se 
depistează mai ales eu ocazia con
troalelor preventive. Mijlocul cel 
mai eficace îl constituie așa-nutnlta 
anchetă preventivă.

Factorii cu explicație psiho-sd- 
cială se depistează pe calea anche
tei sociale în mediul familial și de 
grup al muncitorului indltciplintit. 
La locul de muncă acești factori se

pini oiiiuy bâ
lor, respectarea principiului coin
teresării materiale, organizarea pri* 
mirii sesizărilor, reclamațiilor, ce» 
rarilor și propunerilor oamenllân 
muncii In așa fel incit factorii de 
conducere să cunoască greutățile, 
nevoile și nemulțumirile muncito
rului, inclusiv cele familiale.

Calea educativă se folosește ca 
mgsură complementară pentru m- 
tărirea spiritului de disciplină, 

. atît în cazul factorilor cu explica
ție psiho-socială cît și, mai ales, în 
cazul factorilor cu explicație bio
grafică (integrarea în disciplina de 
colectiv a muncitorului indisclpli* 
nat se face prin muncă politică de 
la om la om, avîndu-se fn Vedere 
mal ales antecedentele acestuia), 

întocmirea dosarului dfe acciden
tat care să însoțească pe niUncito» 
rul respectiv în toate unitățile pe 
unde trece, ar oferi o cunoaștere 
mai bună a omului și deci o supra
veghere mai organizată a vondui» 
tei acestuia.

0 Combaterea facto* 
rilor personali

i actorii de personalitate se corn» 
oât, th principal, pe cale educativă 
și, complimentar, pe cale organiza
torică, în funcție, la fel. de sursa 
lor de explicație. Astfel, pentru 
combaterea factorilor personali, cu 
sursă profesională, calea educativă 
constă în următoarele mijloace 
propagandistice' de ordin tehnic 1 
conferințe de popularizare a meto
delor de lucru avansate din punct 
de vedere al securității muncii, cu 
arătarea pericolului metodelor de 
lucru rutinare „tradițional -mine
rești"; filmele și diafilmele din pă
cate puțin folosite. Merită eviden
țiată inițiativa conducerii minei 
Aninoasa care, prin mijloace pro
firii necostisitoare, a folosit metod® 
proiecțiilor pe pereții din incinta 
exploatării a metodelor de Itlcru si
gure comparativ cu cele periculoase. 
Activitatea cabinetelor de tehnică a 
securității muncii, care promovează 
noul în tehnica securității muncii, 
Ș!--a dovedit absolut indispensabilă.

Propaganda juridică prin confe
rințe si prelucrări ftvîhd drept scPp 
popularizarea normelor Juridice îh 
materie trebuie extinsă și Îmbuna- 
lățită sub aspectul conținutului el.

1 contribuție importantă o pot 
aduce și sesizările pe baza dosare» 
lor anchetate de organele procura
turii —- introduse la conducerile 
dnitfitiîof de rare aparține provo
catorul de accident. O asemenea 
sesizare a fost introdusă la C.C.V.J. 
în anul trecut in legătură cu folo
sirea metodei de lucru nepermisă a 
transportului lemnului pe suitor 
prin cădel’e liberă, metodă care în 
1963 și 1966 a produs mai multe ac
cidente în aproape toate exploată
rile miniere din bazin. Rezultatul • 
In prezent nu se mai înregistrează 
asemenea accidente.

Calea educativă cea mai eficientă 
Ste însă cea a prelucrărilor de ca

zuri negative, a criticării metode
lor și procedeelor de lucru 'nve- 
chite, în cadrul consfătuirilor de 
producție, la gazetele de părete, în 
Presă etc. Ca mijloace de influen
țare obștească, folosirea în mai ma
re măsură a consiliilor de judecată 
dă rezultate mult mai bune decît 
sancționarea pe cale adminis
trativă. O contribuție impor
tantă o poate avea și judecarea 
la fața locului de către tribunal a 
tinOr cazuri penale mai caracteris
tice.

Ih ceea ce privește factorii eu 
explicație < aracterologică. calea e- 
ducativă — prin mijlââce propa
gandistice cunoscute — este exclu
sivă. Sub acest aspect, InVățămînttil 
ideologic este hotărîtor pentru o 
justă orientară a persoanei, pentru 
combaterea mentalității retrograde 
și a superstițiilor despre cate s-a 
vorbit mai sus.

Mărirea eficienței activității pre
vent! V-educative prin referirea la 
cauzele umane ale accidentelor de 
muncă implică reconsiderarea pe 
bâze științifice a factorului uman 
care intervine în accidentare, chlat 
dacă factorul tehnico-organizâtoric 
rămine cel mal important, inclu
derea Ift planurile de măsuri pri
vind prevenirea accidentelor de 
muncă a căilor șl mijloacelor ară
tate mai sus, aplicarea lor diferen
țiată, vor conduce după părerea 
noastră, la o ameliorare în ceea ce 
privește frecvența accidentelor de 
muncă.



bteague roșu

mctelriie 
MMstenilui Invățămhitului 

privind acordarea cor lor de studii
rem.ru a înlesni cunoașterea re

glementărilor în vigoare, atît de 
către oamenii muncii care urmea
ză diferite forme de învățămînt cît 
și de către conducerile întreprin
derilor, instituțiilor etc., care tre
buie să acorde astfel de concedii, 
se reamintește, în cele ce urmea
ză, drepturile privind concediile de 
studii, potrivit Hotărîrii nr. 1052 
din 1962, republicată în Buletinul 
Oficial nr. 58 din 27 iunie 1967, 
în temeiul H.C.M. nr. 1 190/1967 :
I. — Concedii de studii cu plată ce 
se acordă în continuare — potrivit 
Hotărîrii nt. 1 052/1962 dar nu
mai pînă la sfîrșitUI anului școlar

1966/1967
a. — Elevii care studiază în în- 

vățămîntul mediu seral de cultură 
generală au dreptul pentru pregă
tirea și prezentarea la examenul 
de bacalaureat, la un concediu de 
studii plătit de 30 de zile calenda
ristice, în afara concediului legal 
de odihnă.

b. — Angajații înscriși la invă- 
țămîntul superior seral tehnic sau 
universitar (limbi străine) benefi
ciază de un concediu de studii, cu 
plată, de 30 zile calendaristice pen
tru prezentarea la examenele de 
ah în sesiunea iunie—iulie a c„ 
în afara concediului de odihnă.

c. — Pentru prezentarea la exa
menul de stat, studenții de la în- 
vâțămîntul superior fără frecvență 
și seral au dreptul o singură dată 
la un concediu de studii cu plată 
de 30 zile calendaristice. De aceste 
drepturi mai pot beneficia numai 
cei care susțin examenul de stat 
Jn sesiunea iunie 1967.

d. — Cadrele didactice admise 
la învățămîntul superior fără frec
vență, pentru prezentarea la exa
menele anuale beneficiază de un 
concediu de studii plătit de 30 de 
zile calendaristice, în afara conce
diului de odihnă, pentru sesiunile 
de examene care nu coincid cu 
vacanțele școlare, cu condiția de a 
promova an de an. Cînd sesiunile 
de examene au loc în timpul va
canțelor de iarnă și primăvară, 
cadrele, didactice nu se consideră 
îh cohcediu de studii și primesc 
drepturile legale de salariu, fără 
să afecteze drepturile de concediu 
de odihnă, in timpul vacanței de 
Vâră se consideră în concediu de 
odihnă și primesc indemnizația le
gală de concediu de odihnă.

Pe timpul perioadelor de pregă
tire 15—30 iunie, cadrele didactice 
au dreptul la concediu de studii 
plătit în cadrul celor 30 de zile 
calendaristice anual, pe baza ade
verințelor eliberate de facultățile 
respective.

In toate cazurile in care se a- 
cordă concediu de studii pu plată, 
indemnizația de concediu de stu
dii este egală cu salariul mediu pe 
perioada concediului acordat, fără 
a putea depăși 1 000 lei lunar.
II. — Concedii de studii fără plată 
ce se acordă potrivit Hotărîrii nr. 
I 052/1962 și H.C.M. nr. 1 100/1967, 
începind cu anul școlar 1967/1966

a. — Elevii înscriși la învăță- 
mîntul de cultură generală fără 
frecvență, clasele V—XII, au drep
tul, pentru, prezentarea la exame
ne, la un Concediu de studii fără 
plată de 30 zile calendaristice a* 
nual, în afară concediului de o- 
dihnă.

Pentru fiecare clasă se acordă, 
la cerere, Un singur cohcediu eșa
lonat sau integral.

Pentru cei care se prezintă la 
examenele de absolvire a clasei â 
Xl-a (XII) și la examenul de ba
calaureat în același an școlar, se 
acordă un sihgtir concediu fără 
plată de 30 de zile calendaristice.

b. — Elevii care studiază în în- 
vățămîntul mediu seral de cultură ; 
generală au dreptul o singură da
tă .— la cerere — pentru pregăti
rea și prezentarea Ia examenul de 
bacalaureat, la un concediu de stu
dii fără piață, de 30 de zile calen
daristice,

c. — Studenții înscriși îh înVă- 
țămintiil superior seral (tehnic sau 
universitar), cit și cei de lâ fără 
frecvența âu dreptul pentru pre
zentarea a singură dată la con
cursul '1= admitere, la examenele 
pbntriî Promovarea fiecărui an de 
Studii și la examenul de stat Ia 
Cît# uh concediu fără plată, de pi- î 

nă la 30 de zile calendaristice a- 
niiâl.

Se menționează că, deși pentru 
anul universitar 1967/1968 coh- 
cursul de admitere are loc în luna 
iulie 1967, personalului respectiv i 
se aplică prevederile H.C.M, nr, 
1 190/1967, deoarece examenul de 
admitere face parte din anul uni
versitar respectiv.

In cazul cînd în timpul uilui an 
calendaristic studenții urmează să 
susțină atît examenele de an ale 
ultimului an de studii cît și exa
menul de stat, acestora li se pod* 
te acorda, la cerere, pentru fieca
re din aceste forme de examinare, 
cîte un concediu de studii fără 
plată de pînă la 30 de zile calen
daristice.

d. ~ Candidații care se prezintă 
în același ah calendaristic la exa
menul de bacalaureat și la con
cursul de admitere în învățămîn- 
tul superior beneficiază de Un sin
gur concediu de studii fără plată, 
eșalonat sau integral, de 30 de zile 
calendaristice.

Se precizează că personalul di
dactic care urmează învățămîntul 
de cultură generală și superior, 
cursuri serale și fără frecvență, 
beneficiază de aceleași drepturi de 
concediu de studii fără plată sta
bilite prin H.C.M. nr. 1 190/1967.

Brigada de lucrători forestieri condusă de Tudorache Vasile lu
crează la rampa exploatării Valea Popii a sectorului Loflea. Fă își 
depășește lună de lună planul de producție la toate sortimentele

PROGRAM DE RADIO
13 iulie

PROGRAMUL I : 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier; 7,45 SUMARUL PRESEI; 8,00 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 
ta microfon, melodia preferată;
9,30 HADIOMAGAZ1NUI. ASCUL
TĂTOARELOR' 10,00 Pagini dih 
operete; 10,10 Curs de limba ger
mană; 10,30 Muzică de balet; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11.05 Cronica 
economică; 11,15 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară;
12.15 Din însemnările instructoru
lui artistic; 12,25 Concert folclo
ric; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
Succese ale muzicii UȘoare: 13.30 
Intîlnire cu melodia populată și 
interpretul preferat; 14,00 Formați
ile Bebe Rrisadă și Carl Stevens;
14.15 Tot înainte; 14,35 Muzică 
ușoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
15,05 MUZEE SI EXPOZIȚII; 15.20 
Dialog cu muzica ușoară: 15.40 Ra- 
dio-publicitate; 15,50 Jocuri popu
lare; 16,00 RADIOJURNAL. Sport;

TELEVIZIUNE
12 iiilie

18,00 Telecronica economică. 
Ritmul iftvestlțllmtf îfi pri> 
mul semestru.

18.30 Pentru copii : Ala Bala.
19,90 Clubul tlnetețil.
19.30 Telejurnalul de seară.

AUTENTICUL
i Urmare din pag. 1)

greu să acceptăm că acest stimat și 
prețuit ins, cînd părășeste „vi
trina" și merge-n... „magazie'1 
(adică, cînd nu mai este privit de- 
cît de cei de acasă) devine altul, 
îți pare imposibil să crezi că acest 
tînăr, care te-a vizitat ieri împreu
nă cu soția (și era atît de atent, 
sincer, corect) acum, acasă, cînd 
normal ar fi să-i menajeze, pe cei 
dragi, să-i prețulaScă, să le arate 
stimă și respect, își îngăduie „li
bertăți" egoiste. Și merge pînă acolo 
încît nesocotește cele mai elemen
tare norme de bună cuviință. Ce-am 
putea să-i spunem la o a doua întîl- 
nire ? Să-l întrebăm care este fațeta 
lui autentică ! 11 obligăm, poate — 
astfel — să-și dea „arama pe față". 
Și... s-ar putea să devină intr-ade
văr ca „la el acasă" !

Pentru ca fațeta aceea „miracu
loasă" de politețe, amabilitate,

16,15 Arii din opefe; 16,30 „Bucu
rești, oraș iubit" — muzică ușoară;
16.50 Cîntece si jocuri populare; 
17,10 Cîntă Dan Spătaru și Sheila; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
RADIOSIMPOZION ; DIRECȚII DE 
CERCETARE IN PSIHOLOGIA SO
CIALA; 18.25 Muzică ușoară de 
Aurel GiroVeănu; 18,40 INCURSIU
NE IN COTIDIAN; 19.00 Cohcert 
rle melodii românești; 19,30 Sport; 
19.40 Varietăți muzi-ale; 29,00 RA- 
DtOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 So
liști și orchestre de muzică ușoară;
20.50 Popas folcloric cu Gedrgfeta 
Angliei si Alexandru Pinteâ; 21,05 
ANTENA TINERETULUI: 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,15 Intîlnire cu 
jazz-ul; 22,45 MOMENT POETIC:
22.50 Mic recital Andres Segovia; 
-3,00 Cîntece de pretutindeni; 24.00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
nopții; 2,55-3.00 BULETIN DE 
ȘTIRI.

19,30 Buletinul meteorologie, 
Fubiidtate.

20,00 Miri ansamblu».
20,20 Varietăți in studio. Trans

misiune înregistrați de 
la Budapesta.

21,00 Avanpremieră.
21,15 Filmul artistic „Insulă1' 

— Producție a studiouri
lor japohete.

22,50 Teiejufhdlul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

ÎN... TRAVESTI
curtenie, pe care o afișează „afară'1 
să-i fie proprie, autentică și cînd 
este în familie, trebuie să-i cerem 
să devină „el“. Să nu-și schimbe 
„hainele" I Oricine poate deveni si 
acasă „el" — cel din societate, de 
pe stradă — plin de calități admi
rate de alții. Poate să fie și în mi- 
crosocietatea sa, așa cuin este îh 
vizită...

Dacă dorim să avem, în socie
tate și-n familie, O comportare im
pecabilă, să ne mîndrim că în orice 
împrejurare știm să fim „noi" cei 
adevărați (și nu avem două fațete), 
atunci să recunoaștem că uneori 
am greșit. Poate unii se vor regăsi 
în situațiile susamintite și vor re
cunoaște că si ei au fost cîndva 
„în travesti" acasă sau în socie
tate. Și — să sperăm vor încercă, 
de acum înainte, să se comporte 
și în propriul cămin și în deplasare 
„ca la ei acasă". Adică demn, civi
lizat.

Proces cinematografic
Astă-seară la clubul sindicatelor 

din Retriia va avea loc un proces 
cinematografic pe margitiea filmu
lui bulgar „Casa neliniștită", orga
nizat din inițiativa comitetului 
pentru cultură și artă. Procesul ci
nematografic urmărește să dezbată 
problemele etice ridicate de filth, 
probleme de importanță majoră 
privind relațiile de familie îrt so
cietatea socialistă.

Atît vizionarea filmului cît și a 
procesului care Va ufma siiiț gra
tuite.

Electricianul Vaurn Alexan
dru, un harnic șef de echipă 
de la E. M. Vulcan, efectuînd 
revizia unei lămpi redrespare.

• CONSEMNAM • AVIZAM
• DEZAPROBĂM

Botezul benzinei
Neobosit cercetător âl co

respondențelor îtitre teorie șl 
practică, Știrbu Miron, gestio
nar de carburanți la Energo- 
construcții Paroșefii s-a lansat 
de curînd într-o foarte inte
resantă experiență privind ra
porturile dintre greutatea spe
cifică â benzinei șl a apei. A 
umplut o cisternă de 3 700 li
tri eu apă și, cu ajutorul cî- 
torva litri de benzină c-ăre 
pluteau la suprafață, a îhtîm- 
pinat revizia eti fruntea sus. 
Experiența reușise, benzina 
plutise, revizia trecuse, iar el 
Știrbu Miron... știrbise avu
tul obștesc de vreo 12 000 lei. 
îmbătat de suoces, gestionarul 
plănufește încununarea operei 
sale i dă drumul apel și anun
ță miliția că i s-a furat ben
zina din cisternă. Organele de 
miliție anchetează și constată 
că benzi ha â fost intr-adevăr 
furată, dar cu ttiult tlttlp îna
intea reclamării furtului. Chiar 
de către reclamant. Astfel s-a 
încheiat și activitatea de cer
cetător a deloc regretatului 
fost gestionar Știrbu Mifoli

Curaf găinărie
In noaptea de 3 spre 4 iulie, 

Barabaș Francisc și Szatfharl 
Ferencz din Vulcan, investiți 
ad-hoo cu înaltul titlu de 
preoți ai lui BăchUs, oficiau 
cu sîrguință cultul mărețului 
zeu al licorilor folosite întru 
multiplicarea cărărilor. Vinul 
consumat din belșug a trezi: 
in oamenii noștri a foame 
pantagruelică. O foame ce se 
cerea urgent potolită cu ceva

demn de a ține tovărășie Mus- 
‘.■at-Otonelului îngurgitat. S-a 
căutat 6 soluție și s-a găsit :■ 
Ce poate fi mai nimerit decît 
o găină ! Și, cum găina veci
nului este totdeauna... mai 
grasă, Barabaș șl Szatmari au 
apelat la cotețul acestuia.' Din 
păcate găina n-a . putut fi 
consumată din cauza unui a- 
meetee „indiscret" al miliției 
din Lupeni. Dar Cei doi prie
teni sînt totuși mulțumiți; 
n-ău avut ei parte de mîncare 
dar cel puțin se bucură de 
odihnă. Se odihnesc... deocam
dată la arestul preventiv.

Pînă-n pînzele albe
Duminică, 2 iulie, seara, la 

cabana Cîmpu lui Neag.
Făgăraș Efflil, șofer pe 

I.M.S.-U1 cu nr. 1 HD 2 587 
era vesel nevoie mare. Atît de 
Vesel încît considerînd că 
toată lumea-i a lui s-a apucat 
s-o străbată pe mai multe că
rări deodată, intenționînd să 
facă același lUcru și cu mași
na. Numai că miliția, apreci
ind că-i prea „vesel", i-a ri
dicat carnetul de conducere. 
Șl ce-i cu asta — și-a zis șo
ferul — cu sau fără carnet 
tot „băiatul" conduce. Și a 
plecat cu mașina. Din nou l-a 
oprit miliția și i-a luat cheile 
de contact. Dar dacă a crezut 
că cu asta l-a potolit *a în
șelat : Făgăraș Emil a mers 
și fără cheie. Și a mers pînă 
cînd iarăși l-a oprit miliția 
De astădâtă definitiv. De unde 
se Vede că și în materie de 
perseverență ce-i prea mul' 
Strică și șoferilor.

M. STOIAN

rem.ru


4 STEAGUL ROȘU

A 46-a aniversare
a Revoluției Populare Mongole

Dezbaterea plîngerii R. D. Congo 
în Consiliul de Securitate

; ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
La 11 iulie, poporul mongol a săr
bătorit cea de-a 46-a aniversare a 
Revoluției Populare Mongole. In 
piața centrală a capitalei, în pre
zența conducătorilor de partid și de 

-stat, a avut loc tradiționala paradă
•
militară și demonstrația oamenilor

Deschiderea sesiunii Consiliului 
economic și social al 0. N. U.

GENEVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, II. Liman, transmite; 
Marți dimineața s-au deschis la 
Geneva lucrările celei de-a 43-a 
sesiuni a Consiliului economic și 
social al O.N.U. (ECOSOC). De
legația română este condusă de 
Costin Murgescu, membru cores
pondent al Academiei Republicii 
Socialiste România.

După adoptarea ordinii de Zi, 
secretarul general adjunct al 
O.N.U., Philippe de Seynes, a dat 
citire unui mesaj adresat sesiunii 
de U Thant. Remarcînd că crizele 
politice pun la încercare sistemul 
Națiunilor Unite, mesajul subli
niază că pacea și securitatea de
pind de cooperarea în domeniul 
dezvoltării sociale și soluționării 
prin negocieri a divergențelor 
dintre state. Mesajul relevă impor
tanța pe care o prezintă creșterea 
importurilor țărilor dezvoltate din

Brimele date despre 
partea invizibilă a Soarelui

WASHINGTON ,ll#(^g^rprjsș)t — 
Administrația Națională pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (NASA) a a- 
nunțat marți că cele două nave 
americane spațiale „Pioner VI“ și 
„Pioner VII“ au reușit să trans
mită primele date cu privire la 
partea invizibilă a Soarelui. Un 
purtător de cuvînt al NASA a 
subliniat că semnalele radio trans
mise de cele două vehicule spa
țiale ajută Ia studierea furtunilor 
solare care afectează condițiile at
mosferice de pe Pămînt. Aceste 
observații permit prevenirea peri-

R.I.U. a acceptat stationarea Je otmntorl al O.lf.lf. 
le-a lansai [analului fie saez

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Șeful delegației R.A.U. la O.N.U., 
Mohamed el-Kony, a adus la cu
noștința secretarului general al 
O.N.U., U Thant, că Republica 
'Arabă Unită a acceptat staționa

Congres internațional 
de igienă și medicină școlară

PRAG A 11 (Agerpres). — La Pra- 
ga au început lucrările celui de-al 
V-lea Congres internațional de 
igienă și medicină școlară și uni
versitară. La congres participă 500 
de oameni de știință din 30 de țări.

Din țara noastră participă c de
legație de medici formată din dr. 
Gh. Tănăsescu și dr. Irina Chiriac 
de la Institutul de igienă Bucu
rești...

Lucrările congresului vor dura 
pînă la 14 iulie.

E X P O Z I T 
GENEVA 11. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: La 

Berna a avut loc vernisajul expoziției internaționale de afișe, jucării, 
grafică, tehnică, artă și literatură științifico-fantastică, însumînd aproxi
mativ 3 000 de exponate. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de un ro
bot — „Sabor 5" — care „a salutat" — .în limba germană — participa
rea unui număr de țări între care Austria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
Japonia, Polonia, România, Statele Unite, U.R.S.S. etc.

Țara noastră expune volume de literatură pentru tineret și copii și 
preziiită filmele științifico-fantastice „Pași spre lună", și „Alo, alo!",

muncii. Ministrul pentru problemele 
Armatei’ populare, general-colonel 
J. Lhagvasuren,i a rostit o cuvîn- 
tare în cars a vorbit despre succe
sele realizate de poporul mongol 
în construcția socialistă. Demon
strații ale oamenilor muncii au 
avut loc și în celelalte orașe ale 
țării.

țările în curs de dezvoltare, sub
liniind totodată rolul pe care ur
mează să-l aibă în acest sens cea 
de-a doua Conferință a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
care va avea loc la New Delhi.

In continuare, mesajul lui U 
Thant amintește că guvernul ro
mân a oferit ospitalitate Comite
tului administrativ de coordonare 
și Comitetului pentru progres și 
coordonare ale ECOSOC, care se 
vor reuni la București în vara a- 
nului 1968.

Luînd cuvîntul în ședința de du- 
pă-amiază, șeful delegației româ
ne, Costin Murgescu, a protestat 
împotriva prezenței ca observator 
a reprezentanților ciankaișiști. „De
legația română, a spus el, consec
ventă poziției afirmate în cadrul 
altor reuniuni internaționale, de
clară .că singurul guvern în drept 
să reprezinte China este guvernul 
central al R. P. Chineze".

colului emanațiilor de raze cu 13 
zile mai repede! Realizarea, a 
menționat el, va permite astrono
milor să poată evita pericolul ra
diațiilor în viitoarele zboruri spre 
Lună.

Partea invizibilă a Soarelui de
vine vizibilă la fiecare 13 zile ju
mătate, ca urmare a rotației aces
tui astru în jurul axei sale, rota
ție care se efectuează în timp de 
27 de zile. Prin aceasta, Soarele 
se deosebește de Lună, care are 
întotdeauna îndreptată spre Pă
mînt aceeași parte.

rea unor observatori ai O.N.U, de-a 
lungul Canalului de Suez pentru a 
supraveghea încetarea focului cu 
Izraelul, potrivit hotărîrii adoptate 
în acest sens în ședința de dumi
nică a Consiliului de Securitate.

O-RACHETA
MIAMI 11 (Agerpres). — O im

portanță rachetă spațială care ur
ma să fie adusă la Cape Kennedy, 
după ce a fost expediată de firma 
„General electric Missile and space 
program", a dispărut pe drum. In 
întreg statul Florida a fost dată 
alarma. Poliția din Miami a fost 
înștiințată luni că racheta era 
transportată de un camion și că 
urma să sosească la Cape Kennedy 
mult mai devreme decît s-a obser
vat lipsa ei. Poliției nu i-au fost

I E

NEW YORK 11. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Luni după-amiază a avut loc 
cea de-a treia ședință a Consiliului 
de Securitate consacrată discutării 
plîngerii Republicii Democratice 
Congo, cu privire la noile acțiuni 
agresive de inspirație imperialistă, 
comise împotriva acestei țări. Re
prezentantul congolez Theodore Id- 
zumbuir, care participă la lucrări 
fără drept de vot, a adus noi do
vezi despre amestecul „anumitor 
țări europene în treburile interne 
ale statului Congo (Kinshasa)". Re- 
ferindu-se la un articol al săptă- 
mînalului belgian „Speciale", el a 
arătat că în cursul anului trecut 
s-a intensificat pe teritoriul Belgiei 
recrutarea de mercenari de către 
exponenții societății „Union Mi
niere". Acești mercenari au fost 
trimiși in Africa, via Lisabona, cu 
scopul de a deveni forța de șoc a 
agresiunii împotriva Republicai De
mocratice Congo.

Jose Maria Ruda (Argentina) a 
condamnat „activitățile mercenari
lor sau ale elementelor străine cu 
scopul de a schimba regimul unor

ASTAZI LA BONN

Intîlnirea de Gaulle—Kiesinger
PARIS 11 (Agerpres). — La 12 

iulie se vor întîlni la Bonn, în 
cadrul consultărilor lor periodice, 
președintele Franței, de Gaulle, și 
cancelarul vest-german, Kiesinger. 
Agenția D.P.A. constată o deose
bire între starea de spirit cu ca
re este întîmpinată această întîl- 
nire la Paris și la Bonn. Cercu-

Protest al FLOSY împotriva 
hotărîrii comisarului britanic 
la Aden

ADEN 11 (Agerpres). — Frontul 
de eliberare a sudului ocupat al Ye
menului (F.L.O.SY.) a adresat luni 
Ligii Arabe o notă de protest îm
potriva hotărîrii înaltului comisar 
britanic la Aden de a-1 însărcina 
pe Hussein Aii Bayumi cu forma
rea unui guvern provizoriu în Fe
derația Arabiei de Sud. Un ase
menea act, se subliniază în notă, 
constituie o violare a rezoluțiilor 
O.N.U. cu privire la Arabia de Sud, 
întrucît un astfel de guvern nu re
prezintă adevăratele aspirații ale 
acestor popoare. Hotărîrea înaltu
lui comisar britanic este cu totul 
inacceptabilă pentru aceste po
poare, se spune, în notă.

DISPĂRUTĂ
furnizate alte amănunte, cerîndu-i- 
se numai să găsească camionul și 
prețioasa sa încărcătură. Cu aju
torul acestei rachete urma să fie 
lansat de la Cape Kennedy un sa
telit biologic.

Belgia achiziționează 
tancuri vest-germane

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Guvernul belgian a hotărît să achi
ziționeze un număr de 334 de tan
curi vest-germane de tip „Leo
pard". Comunicatul care anunță 
această hotărîre afirmă că oferta 
vest-germană este mai avantajoasă 
din punct de vedere economic. 
R.F.G. s-a angajat să plaseze în 
Belgia comenzi care să compen
seze cheltuielile pentru achizițio
narea tancurilor vest-germane. Au 
fost acordate de către R.F.G. și ci
nele înlesniri la plata tancurilor, 
care ar urma să înceapă în 1968. 

țări în beneficiul altora", iar Ni
kolai Fedorenko (U.R.S.S.), subli
niind că puterile coloniale conti
nuă să nu țină seama de rezoluți
ile adoptate anterior în problema 
congoleză de către Consiliul de Se
curitate, a spus că sprijină luarea 
unor măsuri hotărîte pentru apă
rarea independenței și suverani
tății Congoului.

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanții Angliei, Indiei, Japoniei, 
Danemarcei și ciankaișistul, după 
care ședința a fost suspendată.

La reluarea lucrărilor, reprezen
tantul Nigeriei, J. F. T. Iyalla, a pro
pus un proiect de rezoluție în cinci 
puncte care, după ce reafirmă pre
vederea de bază a rezoluției îii 
problema congoleză adoptată la 14 
octombrie 1966 (în sensul că sta
tele trebuie să se abțină sau să re
nunțe de a interveni în afacerile 
interne ale Congoului), cere tutu
ror guvernelor „să asigure ca teri
toriul lor și alte teritorii pe care le 
controlează, precum și cetățenii lor 
să nu fie folosiți pentru acte de 
subversiune și pentru recrutarea, 
instruirea sau tranzitul mercena

rile politice franceze manifestă un 
„optimism rezonabil" și se așteap
tă la rezultate satisfăcătoare. A- 
ceste cercuri nu consideră că di
vergențele de vederi care au apă
rut între Franța și R.F.G. în di
verse probleme internaționale ar 
fi de natură să Impieteze serios a- 
supra relațiilor dintre cele două 
țări, care au cunoscut de la con? 
stituirea guvernului Kiesinger o 
anumită evoluție favorabilă.

Dimpotrivă, la Bonn perspecti
vele apar mai întunecate. Diver
gențele în legătură cu aderarea 
Angliei la Piața comună si rela
țiile cu S.U.A. iau în viziunea cer
curilor vest-germane proporții ce
va mai mari.

In orice caz, întîlnirea de la 
Bonn va da prilejul să se cunoas
că evoluția reală a relațiilor fran- 
co-vest-germane intr-un momeni 
interesant al conjuncturii politice 
din Europa occidentală.

Luptele din
LAGOS 11 (Agerpres). — Atît 

comunicatele provenind din La
gos, cît și cele din capitala Biafrei, 
Enugu, anunță că între trupele fe
derale și cele ale Biafrei (provin
cia orientală a Nigeriei) continuă 
luptele, declanșate cu cinci zile 
în urmă. Cele mai violente ope
rațiuni au continuat să aibă Ioc 
în localitatea Nsukka, situată Ia 
nord de Enugu. Un comunicat din 
Lagos a anunțat că marți trupele 
Biafrei au fost sprijinite și de a- 
viație. „Trei sute de rebeli — prin
tre care mercenari albi — au fost 
uciși în cursul ciocnirilor care au

DIN PLANURILE PENTAGONULUI

5? M000 miaii demni disimoerea vegetației 
din Vietnamnl le sol

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Ministerul apărării al S.U.A. a 
semnat cu opt societăți americane 
contracte în valoare de 57 690 000 
de dolari, privind furnizarea de 
produse chimice care urmează să 
fie folosite în Vietnam pentru dis
trugerea vegetației. Pentagonul, 
care a anunțat semnarea contrac
telor, nu a precizat că produsele 
chimice vor fi utilizate in Vietaam, 

rilor însărcinați să răstoarne gu
vernul Republicii Democratice 
Congo".

După scurte intervenții ale re
prezentanților Braziliei, Canadei, 
Bulgariei, Franței și S.U.A., care, 
cu unele rezerve, s-au declarat eu 
toții în favoarea proiectului - de re
zoluție, proiectul a fost adoptat în. 
unanimitate.

A luat din nou cuvîntul repre
zentantul congolez care, preciz'înd 
că rezoluția adoptată „nu satis
face în întregime delegația țării 
sale, întrucît nu specifică nominal 
țările a căror complicitate a fost 
demonstrată", a declarat că ea va 
putea să creeze baza unor relații 
pașnice între Congo și aceste țări, 
în cazul cînd ele vor respecta pre
vederile rezoluției.

Exprimîndu-si satisfacția că în. 
decurs de două zile Consiliul de 
Securitate a reușit să adopte' în. 
unanimitate măsuri în problemele 
urgente de care a fost Sesizat, pre
ședintele Consiliului, E. Makon- 
nen. a declarat ședința închisă.

★

ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
l-a informat luni pe ambasadorul 
Republicii Congo (Kinshasa) la Ad
dis Abeba, Joseph Kabemba, că 
Etiopia este gata să trimită ajutor 
militar Congoului. In legătură ct, 
aceasta, agențiile, de presă mențio
nează că ajutorul a fost cerut de 
către președintele congolez gene
ralul Mobutu.

Poîiția guyernului 
belgian

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent la O.N.U. 
al Belgiei a remis, luni seara, pre
ședintelui Consiliului, de Securita
te, Makkonen, un document în 
care este definită poziția guvernul 
lui belgian față de evenimentele 
din Congo.

In esență, în nota guvernului 
belgian, se afirmă că Belgia nu 
are nici un amestec în ce privește 
evenimentele din Congo, și consi
deră, totodată, ca inadmisibilă 
orice acuzație ce i s-ar aduce în 

’legătură cu acestea.

Nigeria
avut loc în apropierea localității 
Nsukka", s-a anunțat oficial din 
Lagos. Postul de radio Lagos a 
precizat că trupele federale au în
registrat șase morți și 12 răniți. 

Autoritățile federale afirmă că 
forțele lor armate ar fi ocupat 
localitatea Ogoja și mai multe sa
te în înaintarea spre Nsukka. Du
pă cum precizează corespondentul 
agenției U.P.I., aceste știri nu sînt, 
însă, confirmate, dat fiind faptul 
că, la rîndul său, postul de radio 
Biafra anunță că forțele federale 
s-ar fi retras pînă la frontiera 
dintre Biafra și Nigeria, unde con
tinuă să aibă loc lupte înverșunate.

dar un purtător de cuvînt al Mi
nisterului apărării a confirmat că 
ele sînt destinate defolierii jun
glei, precum și distrugerii orezări- 
ilor din Vietnamul de sud.

La Washington s-a precizat că 
anul trecut S.U.A. au cheltuit peste 
10 milioane dolari pentru substanțe 
chimice aruncate în scopul defo
lierii .pădurilor ,în regiunile con
trolate de F.N.E. din Vietnamul de 
sud.
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