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Un ajutor prețios în îmbunătățirea 
activității în întreprinderi și instituții

SEMNALfLI CRITICE 
ale tetateailir

La redacție a sosit o scrisoare». Prin scris sau prin viu 
grai, zeci și zeci de cetățeni ai Văii Jiului se adresează zil
nic ziarului cu probleme care le provoacă stări de satis
facții sau de supărare, neliniște, îngrijorare. Un cetățean 
sesizează redacția că strada pe care locuiește este ținută 
in întuneric de luni de zile, cu toate că iluminatul public 
se plătește: altul se plinge că deși achită cu regularitate 
taxele pentru apă caldă nu primește in apartamentul său 
nici măcar apă rece; un locatar își manifestă nemulțumirea 
că deși taxele pentru ridicarea gunoaielor menajere se plă
tesc cu regularitate, pe strada sa acestea nu sini transpor
tate cu lunile. Alții și alții sint dezamăgiți de calitatea 
piinii, de faptul că de la fabrică pină la consumator smîn- 
tina este „botezată**, că in restaurant sau magazin consuma
torul nu este tratat cu atenția cuvenită.

Masele de cetățeni se adresează ziarului nu pentru că 
ar vedea in el un fel de birou universal de reclamații ci 
dintr-o înaltă conștiință cetățenească precum și din repul
sia pe care o simt față de unele manifestări anacronice, 
net depășite in comparație cu stadiul de dezvoltare a socie
tății noastre, din încrederea pe care le-o inspiră presa, ca 
exponent înaintat al opiniei publice. De aceea, redacția nu 
împarte aceste probleme în mari și mici; ea vede in spatele 
fiecărei sesizări un om. iar în conținutul ei o problemă. O 
problemă care depășește sfera îngustă a intereselor unei 
singure persoane și, ca atare, o problemă importantă, de 
ordin social. Pentru că importante sint pentru cetățenii 
Văii Jiului problemele pe care le ridică urbanistica contem
porană. stadiul actual al dezvoltării economice și sociale, 
problemele deservirii populației în toate compartimentele, 
problemele care privesc viața sub multiplele sale aspecte.

Activitatea organelor de partid și de stat, atitudinea 
înaintată a publicului larg, intervențiile critice ale presei 
determină o continuă îmbunătățire a muncii în toate com
partimentele vieții sociale. Procesul acesta este însă, uneori, 
frinat, încetinit datorită atitudinii blazate, răspunderii scă
zute a unor conducători care se preocupă puțin, cu insufi
cientă răspundere de îndeplinirea obligațiilor și îndatori
rilor ce le revin, de îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan, de promovarea a ceea ce e nou.

Cum reacționează față de semnalele critice și față de 
propunerile cetățenilor unele cadre de conducere din între
prinderi și instituții ? ,

Desigur, aspectul caracteristic, constă in faptul că marea 
majoritate a acestor foruri tratează cu atenția cuvenită pro
blemele ridicate critic de cetățeni, de presă. Dar, ar fi gre
șit să ne rezumăm la acest aspect general. Realitatea este 
că mai sînt unii conducători, de unități economice în spe
cial. care ignorează sesizările, propunerile și sugestiile oa
menilor muncii, tratează cu superficialitate semnalele cri
tice trase de aceștia, manifestă o atitudine ostilă față de 
cei care „îndrăznesc" să le tulbure liniștea sau să le strice 
buna dispoziție cu asemenea......mărunțișuri".

Recent, secretariatul Comitetului municipal de partid a 
luat in discuție cazul unor conducători de unități economice, 
cum sînt cei de la O.C.L. Alimentara și Produse industriale, 
Fabrica de pîine, I.G.L., I.G.C., T.A.P.L., S.D.E.E. și alții, 
care in activitatea lor au manifestat o atitudine vădit re
fractară față de criticile care vizează anumite stări de lu
cruri negative din unitățile pe care le conduc. Pe bună 
dreptate au fost aspru criticate și condamnate atitudinile 
de sfidare a criticii, de nesocotire a ajutorului primit din 
partea maselor, de ignorare a cerințelor venite din partea 
celor pe care lucrătorii din unitățile respective sînt che
mați să-i deservească. Pentru că, orice s-ar spune, oricite 
justificări ar fi aduse pentru a se demonstra că existența 
unor greutăți s-ar datora unor cauze obiective, oricît s-ar 
nega exactitatea absolută a celor sesizate de un cetățean 
sau altul, un lucru este cert : deservirea in unitățile comer
ciale este încă departe de a fi atins nivelul corespunzător. 
Și aceasta nu datorită unor „cauze obiective" ci neglijen
ței, lipsei de responsabilitate, nepriceperii sau necinstei 
unor inși care „lucrează" în acest amplu sector: din ace
leași cauze situația este nesatisfăcătoare în multe unități 
de alimentație publică și tot din aceleași cauze populația 
din Petroșani este nevoită adeseori să consume o piine de 
calitate necorespunzătoare, cu multe impurități. Unii din 
conducătorii unităților amintite în loc să adopte o atitudine 
cinstită, sinceră, corectă față de sesizările critice cu pri
vire la stările de lucruri negative în domeniul lor de acti
vitate și să ia măsuri de îndreptare, încep să se agite con- 
siderindu-și prestigiul .șifonat** și depun eforturi disperate 
pentru a dovedi că negrul este alb. Neplăcută postură pen-
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Solemnitatea depunerii unor coroane 
de flori cu prilejul aniversării
ZILEI VICTORIEI

| i

• I’lIoi'clU.
IUn lucru e ceri: dacă ar | 

exista un concurs, pe in- . 
treaga Vale a Jiului, pentru I 

I obținerea titlului de cea mai I
frumoasă și cea mai bine I 

I îngrijită bază sportivă, sau I
de agrement, cum vreți să-i ] 

I spuneți cu sîguranjă că pri- .
mul loc ar ii cîșligal de | 
ștrandul Asociației sportive

I „Preparatorul Lupeni". In- I 
cintătoare această bază care •

Iare, de altfel, drept scop I 
principal... alimentarea cu | 
apă industrială a minei Lu- i 

I peni, a preparatei și a cen- | 
• tratei termice a prepara/iei I . 
ISe simte aici mina de bun I

gospodar a tovarășului Vie- • 
Itor Ardeleanu, directorul pre- I

parafiei din Lupeni, care-a | 
I împletit măiestrit bunul gust |

cu fantezia. Ș
La intrare, un fel de glas- .

| tră uriașă plină cu savură. O I 
I ii drept ornament ? Nu. O • 
I denivelare cit de mică este I

pe loc remediată cu savură... 1 
IAșa se și explică faptul că pe ■ 

porțiunea respectivă drumul | 
e neted ca-n palmă. Intrat . 

I in incinta mijlocului de bază I 
• și de agrement ai impresia • 
Ied te aili intr-o stațiune de I

odihnă. Vestiarele, postul de | 
| prim-ajulor, bufetul, chiar și ■ 
I bazinele au fost, ca in fie- |

D. CRIȘAN |
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In secția mecanică a U.U.M. Petroșani

SÂ PUNEM CAPÂT CU HOTÂRIRE

FLUCTUAȚIEI FORȚEI UE MUNCA 
Șl INDISCIPLINEI I

3. Efectele de proporții cer măsuri hotărite, eficace I
Ridicată la rang de onoare în 

patria noastră socialistă, Munca 
e onorată, la rîndul ei prin în
săși dăruirea cu care oamenii 
muncii din țara noastră, pă
trunși de o înaltă conștiință 
patriotică și cetățenească luptă, 
fiecare la locul lui de muncă, 
pentru traducerea in fapt a a- 
celui țel măreț care se cheamă 
bunăstarea generală. Minerii 
Văii Jiului au știut în fapt ce 
înseamnă cuvîntul muncă în 
1920, au știut ce înseamnă în 
’44, știu ce înseamnă acum. Și 
pentru că au știut și știu, cu
vîntul de miner se asociază pe 
rînd cu acela de erou, cu acela 
de bărbat, cu acela de om cu 
o înaltă conștiință patriotică și 
de clasă.

Pe miner nu-1 caracterizează 
în nici un fel, în nici un chip 
indisciplina, fluctuația. Munca, 
hărnicia, curajul, hotărîrea, o- 
nestitatea sînt trăsăturile lui de 
caracter. Și minerul are filozo
fia lui, dacă vreți s-o denumiți 
așa, a vieții, simplă, robustă, 
viguroasă. Gîndurile minerului 
se îndreaptă spre locul lui de 
muncă, spre ort, spre mină, și 
cînd e acasă și cînd e la vorbă 
cu vecinii, și chiar cînd e la 
petrecere. Minerul e miner, toc
mai pentru că e îndrăgostit de 
munca lui, de mină. De aceea 
un miner adevărat nu poate 
fi indisciplinat nu poate face 
absențe nemotivate, ori să de
zerteze. Ca să ajungi să fi un 
miner adevărat îți trebuie însă 
acele calități remarcabile, pe 
care nu le are oricine, îți tre
buie acea răbdare, tenacitate, 
voință, putere morală care sînt 
nestemate de preț ale caracte
rului de miner. Cei lipsiți de 
aceste nobile calități fug, de
zertează. Astfel, doar de la mi
na Petrila, din 850 de angajați, 
plecați din unitate anul trecut 
în alte condiții decit de pensio
nare, 632 (reprezentind 71 la su
tă) au fost necalificați. (Să nu 
se uite că majoritatea minori
lor au plecat cu aprobarea con
ducerii întreprinderii). Adică 
„grosul" celor care au fluctuat 
l-a format tocmai acei care 
n-au avut răbdarea ori capaci
tatea de a ajunge la a se con
topi cu însăși menirea acestei 
nobile meserii.

Desigur, deși rare, sînt cazuri 
cind nu numai din cej noi ve- 
niți „să se facă mineri" ci 
chiar dintre mineri au fost in- 
disciplinați. Acestea sînt în ge
neral momente trecătoare. în
săși colectivul din care face

Evocînd glorioasele iradifii
de luptă ale partidului

Vineri după-amiază. în sala 
mare a Casei de cultură din 
Petroșani, peste 800 de pio
nieri, reprezentind colecti
vele de conducere și coman
damentele din școlile Văii 
Jiului s-au intilnit cu tova
rășul Ionel Cazan, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid. Intilnirea a fost pri
lejuită de comemorarea a 49 
de ani de la înființarea 
Partidului Comunist Român. 
Participanții au ascultat cu 

parte minerul respectiv, con
ducerea brigăzii, zonei ori a 
exploatării se poate face vi
novată de facilitarea unor ase
menea stări de fapt.

Iată de exemplu de la E. M. 
Vulcan ce ne dezvăluie în -acest 
sens ing. IOAN VIȘAN, șeful** 
serviciului salarizare: „Printre 
cauzele ce pot duce la mani
festări de indisciplină și fluc
tuație credem că se numără și 
următoarele:
• tolerarea de către între

gul nostru colectiv a unui nu
măr destul de mare de „obiș- 
nuiți" cu indisciplina, cu lipsa 
nemotivată de la lucru. (In mul
te cazuri obținînd „iertarea" 
ulterioară, cu schimbarea pozi
ției in „motivat"). Această „ier- ' 
tare* s-a făcut de altfel și sub 1 
paravanul lipsei de efectiv;
• aprobarea ou multă ușu- i 

rință a unui număr însemnat de ' 
învoiri sau concedii fără plată 
și pentru motive mai mult sau - 
mai puțin justificate;

© crearea unei categorii de ■ 
așa-ziși ..oameni buni** care, ■ 

ANCHETA ECONOMICA

pentru faptul că se prezentau 
la lucru în zilele de repaus le
gal. de cele mai multe ori fără 
să cunoască aportul necesar în 
realizarea sarcinilor de plan, 
li se treceau cu vederea lipsu
rile din restul zilelor normale 
de lucru;
• existenta unor lipsuri în 

ceea ce privește organizarea lu
crului și urmărirea realizării 
sarcinilor proprii ale salariați- 
lor manifestate la diferite ni
vele și mai pregnant la nivelul 
personalului tehnic mediu“.

In ce direcție trebuie să se 
acționeze și cum anume pentru 
ca „seismele" economice provo
cate in fluxul de producție de 
către fluctuație și indisciplină 
să fie prevenite și pe cit po
sibil înlăturate ?

A răspunde just, înseamnă a 
discerne corect și minuțios în
treg complexul cauzal al acestor 
fenomene. Incercînd în acest 
sens o sistematizare putem spu
ne cu certitudine că suportul- 
cauză principal ce determină 
angajatul la acțiuni de indisci- 

mult interes expunerea tova
rășului Ionel Cazan despre 
îmiințarea partidului, cau
zele nobile, egalitatea socială 
și libertatea națională care 
au animat lupta comuniștilor 
și au întreținut mereu vie 
flacăra revoluționară, pro
gresistă. Cele 800 de glasuri 
tinerești au intonat intr-un 
cor entuziast „Azi e zi de 
sărbătoare**, cîntec ce exprimă 
plenar gratitudinea copiilor 

plină în producție — fluctua
ție, nemotivate, etc. — e struc
tura lui morală, slăbiciunile sale 
de caracter, ce apar sub zeci 
și sute de manifestări. Iată dc 
ce se impune pentru curma
rea acestor neajunsuri ca în
tregul colectiv de muncă — de 
la miner la director — să se 
apropie cu grijă de noul an
gajat, ori de colegul lui de 
muncă ce a căzut într-o gre
șeală, spre a-i sădi în suflet, 
în deprinderi, dragostea față de 
meseria de miner; pentru a-i 
sădi mlădița puterii în forțele 
lui proprii; de a-i da arma 
curajului, priceperii și virtuții 
necesară pentru a răzbi greu
tățile inerente; pentru a-1 căli 
astfel în cel mai sacru foc, ca
re îți dă satisfacțiile supreme : 
munca.

Forța de neclintit a colecti
vului, munca activă/vio cu o- 
mul — iată adevăratele puteri 
în stare să combată în cel mai 
înalt grad aceste „boli** pe care 
le numim fluctuație și indisci
plină și care trebuie curmate 

din rădăcină. Aceasta consti
tuie elementul vital, filonul de 
esență pe care trebuie clădite 
toate celelalte acțiuni de rezol
vare favorabilă a problemelor 
puse în discuție. Din acestea 
derivă repartizarea extrem de 
judicioasă a noului angajat în 
colective (brigăzi) puternice, se
rioase, grijulii, adevărate pepi
niere de cadre; derivă climatul 
favorabil de muncă, armonia ce 
trebuie statornicită in primul 
rînd la nivel de schimb, de 
brigadă; rezultă preocuparea 
șefului de schimb, de brigadă, 
a maistrului, a tuturor celor
lalți factori de conducere pen
tru a cunoaște în permanență 
starea de spirit, forța morală, 
pulsul vieții colectivului pe ca- 
re-1 conduc, greutățile ce le în- 
timpină. Derivă răspunderea ce 
revine comuniștilor, organizației 
de partid, oamenilor cu expe
riență de a fi nuclee conducă
toare în 
teze cei 
Și să-și 
meseriei

jurul cărora să gravi- 
care încep să caute 
desăvîrșească tainele 
de miner.

pentru viața lipsită de griji, 
pentru condițiile fără prece
dent de viață și învățătură 
pe care le au astăzi. La sfir- 
șit, un pionier, în numele ce
lor aproape 10 000 de purtă
tori ai cravatelor purpurii 
din Valea Jiului, a mulțumit 
pentru emoționanta și intere
santa expunere. După întilni- 
re, mari grupuri de pionieri 
au vizitat Muzeul mineritu
lui din Petroșani. Autogara marc din Pitești

Cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la Victoria asupra 
fascismului și a Zilei Indepen
denței de Stat a României, 
sîmbătă dimineața au fost de
puse coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la 
Monumentul eroilor sovietici.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Dumi
tru Popa, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
general colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, șeful Marelui Stat

Nu putem fi de acord in 
nici un fel cu acea idee ex
primată la E. M. Vulcan că 
„este lesne de înțeles că avind 
o astfel de fluctuație, nu se 
poate crea o omogenizare a oa
menilor în brigadă sau echipă 
ceea ce duce la dezorganizare 
in procesul de producție". Nu, 
tovarăși vulcăneni! Să luptăm 
a făuri o asemenea omogenita
te, o asemenea opinie hotărită 
îneît să înlăturăm fluctua’ia. 
indisciplina, nu să contemplăm 
că există o „neomogenitate" în 
sînul colectivului și să o de
cretăm pasivi, covîrșiți de 
„greutatea" ei, că este din cau
za fluctuației, a dezorganizării. 
Nu e admisibil!

Ing. I. MARGINEANU
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ
in

imagini 
și fapte
La uzina de construcții 

metalice din Bocșa a început 
pregătirea fabricației unui 
nou tip de mașină de ridicat 
și transportat: macara por
tuară cu o capacitate de 5 
tone, la o deschidere de 32 m. 
Noul utilaj este prevăzut cu 
comenzi multiple, bazate pe 
o schemă electrică, are un 
randament sporit și o mare 
siguranță în exploatare. Castelul Iluniazilor

Noul cartier Lunca Bîrzavei din Reșița

Major, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului. ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri supe
riori, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și in
stituții bucureșlene.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Companii militare au prezen
tat onorul, pe platourile din 
fața monumentelor.

In acordurile Imnului Eroi

lor, la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, 
au fost depuse coroane de Hori 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, corpului diplo
matic. Comitetului Municipal 
București al P.C.R. și Consiliu
lui Popular al municipiului. Mi
nisterului Forțelor Armate, Mi
nisterului Afacerilor Interne și 
Consiliului Securității Statului, 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro-

(Continuare in pag. a 4-a)
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O obligație ce nu poate fi ignorată 
de nici un angajat minier

FOLOSIREA CORECTĂ
A ECHIPAMENTULUI

DE
Una d.n măsurile pentru pre- 

wnirea accidentelor și imbol- 
nă\ irilor profesionale este do- 
1area personalului antrenat in 
procesul de producție cu echi
pament de protecție individual. 
Acest echipament apără diferi
te părți ale corpului de lovi
turi sau izolează pe purtător de 
factori nocivi care ar putea a- 
părca la locurile de muncă sau 
pe traseele spre locurile de 
muncă.

Pornind de la aceste conside
rente prin legislația socialistă 
s-au întocmit acte normative 
pentru acordarea echipamentu
lui de protecție $i de lucru, in 
funcție de condițiile de la lo
cul de muncă și de pe traseele 
spre locul de muncă. Existența 
normativului și acordarea echi
pamentului de lucru nu este to
tuși suficientă, pentru preve
nirea accidentelor și îmbolnă
virilor, fiind necesar să se ur
mărească folosirea corectă a a- 
cestuia. In caz contrar, chel
tuielile efectuate cu procurarea 
materialului și echipamentului 
nu au nici o justificare. De a- 
semenea, trebuie avută o mare 
grijă ca acordarea echipamen
tului să se facă adecvat locu- 
3ui de muncă.

In continuare vom arăta care 
este, in linii generale, echipa
mentul și cum trebuie să fie fo
losit corect :

CASCA DE MINER are me
nirea să protejeze capul pur
tătorului de lovituri și electro
cutări. avind eficiență numai 
in cazul in care este folosită în 
stare bună Se constată însă că 
foarte mulți angajați folosesc 
casca fără sistemul de amor
tizare. prin scoaterea șnurului 
din interior care are menirea 
să '.ase un spațiu între siste
mul de amortizare și calotă. 
Prin desființarea acestui spațiu 
șocul loviturilor este preluat 
direct provocînd o scădere sim
țitoare a gradului de nrotee’ie.

FOLOSIREA BOCANCILOR 
tip miner și a jambierelor are 
ca «cop apărarea părții inferi- 
oarp a piciorului de lovituri și 
prezintă mai multă siguranță 
la deplasări in mină in special 
Sn lucrările cu umiditate mare. 
Totuși foarte mulți angajați nu 
-poartă bocanci, solicitind nejus-

Filme noi de protecția muncii
Zilele trecute au sosit la Centrala cărbu

nelui (de la O.D.P.T. din cadrul Ministeru
lui Industriei Miniere .și Geologici) și au fost 
repartizate la exploatări un număr de 4 fil
me noi de protecția muncii. Este vorba des
pre filmele ..Jurnal minier nr. 1". care pune 
la curent angajații minelor cu noutățile teh
nice din minerit și care a fost repartizat 
minei Lonea; ..Ridicarea vagonetelor dera
iate", repartizat minei Dilja. care tratează 
și explică modul corect de ridicare pe linie 
a vagonetelor deraiate și argumentează tot
odată. prin imaginile de pe peliculă, că orice 
abatere de la N.T.S. la această operație duce

la accidente; „Prietenul meu", film dat mi
nei Vulcan și care face reconstituirea unui 
accident (pe peliculă sint redate sugestiv și 
instructiv, imagini despre accidente de mun
că datorate consumului de alcool înainte de 
intrarea in șut); în sfârșit cel de-al patrulea 
film „Nu intra în galeria părăsită!", ce a 
fost repartizat minei Uricani, relevă, în ima
gini avertizatoare, cum un om venit la ser
viciu neodihnit se retrage într-o galerie pă
răsită să se odihnească, dar acolo existind 
gaze, este asfixiat.

Filmele vor fi proiectate prin rotație la 
toate exploatările miniere din bazin.

PROTECȚIE
Ing. IOAN 1LEANV 

șeful serviciului aeraj 
și protecția muncii. 

Centrala cărbunelui Fctroșani

tificat cizme de cauciuc deși 
s-au intimplat multe accidente 
proxocate de alunecări și prin 
înțepături în cuie, lată o listă 
întreagă a acelora care, nepur- 
tind bocanci ci cizme de cauciuc 
și altă încălțăminte inadecvată 
au suferit accidente la picioare i 
Gh. Moloci și loan Sălăgean de 
la E. M. Aninoasa, loan Mu- 
reșan și Vasile l’intecul de la 
E. M. Lupeni. Florea Mircea 
de la preparația Pctrila. Un alb 
pericol pe care-1 prezintă folo
sirea nejustificată și exagerată 
a cizmelor de cauciuc este îm
bolnăvirea de reumatism, din 
cauza umidității și răcelii care 
se mențin mai rjdicate ea'la 
bocanci.

Un alt material de protecție 
care nu șe folosește in scopul 
în care a fost acordat este 
ȘUBA ÎMBLĂNITĂ. Mulți an
gajați folosesc aceste șube iar
na. in oraș, in loc să fie folo
site la locurile de muncă cu 
temperatură scăzută sau cu vi
teza mare a aerului in subte
ran. Influența negativă asupra 
organismului provocată de ne- 
folosirea șubei este cunoscută 
și nu mai este nevoie să insis
tăm asupra ei.

Desigur că mai există unele 
materiale care nu sint folosite 
întotdeauna corect, dar față de 
cele arătate mai sus abaterile 
sint mult mai reduse și nu ne 
mai oprim asupra lor.

In afara echipamentului de 
protecție se acordă, pentru u- 
nele locuri de muncă, utilaje 
și materiale pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor profesionale. Din 
acestea importanță primordială 
la unitățile Centralei cărbune
lui o au cele pentru preveni
rea îmbolnăvirilor de pneumo- 
conioze. Se insistă asupra lor 
deoarece, cu toată dotarea exis
tentă la unități există un ma
re număr de îmbolnăviri de si
licoză. un numărul celor sus- 
pecți de îmbolnăvire se men

ține îngrijorător de marc.
Din verificările făcute cu a- 

parature din dotarea unităților, 
precum și de către laboratoa
rele de specialitate de la 
S.C.S.M, și I.C.P.M.H. S-a con
statat că dacă se efectuează co
rect perforarea, folosirea ceței 
artificiale In pușcare, stropi
rea locului de muncă și a ma
terialului înainte de pușcare 
și pulverizarea apoi In punc
tele de încărcare, cantitatea de 
praf formată este in limitele 
admise. Verificările făcute prin 
sondaj au dovedit insă că, în 
multe cazuri, nu se respectă in. 
strucțiunile pentru combaterea 
formării prafului și concentra
țiile depășesc limitele admise. 
De asemenea, există prea multe 
rețineri In folosirea perforaju- 
lui umed In lucrările înclina
te, deși s-au experimentat dis
pozitive cu eficiență bună la 
E. M. Aninoasa de către 
I.C.P.M.H. și la E. M. Petrila 
un dispozitiv propriu.

Pentru dotarea cu echipament 
și material de protecție și de 
lucru se cheltuiesc sume impor
tante care cresc de la an la an, 
dar care nu au eficiența dorită 
in ceea ce privește reducerea 
numărului de accidente și de 
îmbolnăviri profesionale.

In trimestrul I 1970 la Cen
trala cărbunelui pentru echipa
ment de protecție s-au cheltuit 
2 207 mii lei. iar pentru echi
pament de lucru 842 mii lei, 
față de 1 782 mii lei Și respec
tiv 526 mii lei în trimestrul I 
1969.

Cifrele de mai sus demon
strează grija sporită ce o a- 
cordă statul nostru socia
list pentru asigurarea să
nătății oamenilor, dar eficiența 
trebuie mărită printr-o folosire 
cit mai corectă a mijloacelor 
din dotare. In munca de folo
sire corectă a mijloacelor de 
prevenire a accidentelor și îm
bolnăvirilor profesionale trebuie 
atrași toți cei care iau parte 
la desfășurarea procesului teh
nologic. Asigurîndu-se folosirea 
eficientă a echipamentului și 
materialelor de protecție se a- 
sigură sănătatea oamenilor și 
prin aceasta o mai bur.ă con
tinuitate a procesului tehnolo
gic și stabilitatea cadrelor de 
muncitori la minele Văii Jiului.

EXIGENȚĂ MAXIMĂ
ÎN APLICAREA MĂSURILOR 

DE PROTECȚIA MUNCII 
! ÎN SUBTERAN
Z////Z///////////////////////Z///////////////////////////////////////////////////////.
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Dinamica cheltuielilor minele vsîî

Jiului pentru dotarea personalului cu echipament de pro

tecție și echipament de lucru, în perioada trimestrului I 

1970 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Măsurile de combatere a metanului si prafului de cărbune

TREBUIE RESPECTATE RIGUROS, 
PÎNĂ ÎN CELE MAI MICI AMĂNUNTE!
La țoale minele din bazin au 

fost luate măsuri energice pe 
linia întăririi protecției muncii, 
pentru preintimpinarea și li
chidarea imediată a oricăror 
cauze posibile să dea naștere 
la evenimente tragice și regre
tabile in subteran dc genul 
celor petrecute la exploatările 
miniere Lonea și Uricani spre 
sfirșitul anului trecut. Prin 
unirea eforturilor tuturor ca. 
drelor tehnico-inginerești de la 
Centrala cărbunelui și de la 
exploatări s-a reușit să se a- 
ducă îmbunătățiri substanțiale 
in special privind aerajul mi
nier. Planul de măsuri elaborat 
de centrală, programele de pu
nere la punct a lucrărilor mi
niere și a instalațiilor de ae
raj, de completare a dotării ne
cesare, izvorite din aceste mă
suri și adoptate la fiecare mină 
s-au materializat într-o serie de 
rezultate bune. în vederea im- 
bunatățirii aerajului general, 
efectivele și formațiile de la 
lucrările de întreținere au fost 
completate și trecute sub co
ordonarea directă a serviciilor 
de aeraj de la exploatări; a fost 
desfășurată o amplă acțiune, la 
toate minele, de revizuire a tu
turor ventilatoarelor electrice 
privind siguranța lor în func
ționare; este urmărit, pe bază de 
grafice, aerajul parțial al lu
crărilor miniere în fund de sac, 
in baza proiectelor de ae
raj; cu aportul I.C.P.M.H. și 
al SC.S.M. au fost intensifi
cate studiile și documentația 
tehnică, căutările pentru extin
derea degazării zăcămîntului la 
toate minele, pentru asimilarea 
construcției ventilatorului elec
tro-pneumatic de 10,5 KW și a 
ventilatorului de 1,5 KW ; pen
tru a se completa mijloacele
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§
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de delectare a gazului metan 
in lucrările miniere, recent, un 
colectiv de specialiști din Cen
trala cărbunelui au făcut o că
lătorie de documentare și stu
diu in U^R.S.S. și R.P. Polonă, 
cu care prilej s-a perfectat pri
mirea din aceste tari pentru 
minele din Valea Jiului a 200 
de metanometre (cu măsurare 
continua a metanului și alar
mare optică și acustică la de
pășirea limitelor admise a con- 
centraliei de CHJ, precum și 
a cinci instalații de detectare 
a metanului care, atunci cind 
se depășește limita concentra
ției admise, întrerup automat 
curentul electric,- s-a intensi
ficat instruirea personalului și 
propaganda tehnicii securității 
muncii prin toate formele ei etc.

Dar e imposibil de menționat, 
chiar și numai enumerate, toa
te măsurile aplicate, iar de 
fapt nu aceasta ne-am propus 
in materialul de față. Ceea ce 
interesează, și e important în 
prezent de știut, e dacă măsu
rile elaborate sînt aplicate cu 
aceeași rigurozitate și respon
sabilitate la toate minele, în 
toate lucrările miniere și locu
rile de muncă de către întreg 
personalul de execuție și de 
control ce intră in subteran. 
Urmărind acest scop am efec
tuat o anchetă la patru din ex
ploatările miniere ale bazinului 
— Uricani, Lupeni. Lonea și 
Aninoasa.

La mina Lupeni ing. loan 
Tarcea, șeful serviciului de ae
raj șl proiecția muncii ne re
lata : „în mod deosebit s-a ur
mărit îmbunătățirea aerajului 
parțial al lucrărilor în fund de 
sac; zonele și sectoarele întOG- 
mesc proiectele de aeraj cu 
toată răspunderea, iar serviciul

In vederea prevenirii Îm
bolnăvirilor de pncumoco- 
nioză, in cadrul Centralei căr
bunelui Petroșani funcționează, 
din toamna anului 19G8, o 
unitate tehnico.medlcală spe
cializată, dotată cu aparatură 
modernă de cercetare, șl 
anume Laboratorul de pneu- 
moconiozc.

Pentru cunoașterea stării 
de sănătate a muncitorilor ex
puși riscului de îmbolnăvire, 
această unitate a efectuat 
pină in prezent controlul prin 
radiofotografii medicale (RFM) 
la un număr de circa 16 090 
de muncitori din subteran și 
la peste 2 000 de muncitori 
de la preparafiile Petrila, Co- 
roești și Lupeni. Prin contro
lul respectiv, completat cu 
examinări suplimentaic chi
mico- radiologice și funcțio
nale la sediul unității, au 
lost depistate și scoase de 
sub influenta pulberilor mine
rale toate cazurile de pneu- 
moconioză suivenite, iar mun
citorii cu cele mai discrete 
semne suspecte de îmbolnăvi
re au lost luali in evidentă 
și conlrola/i medical la in- 
teivale scurte de timp, in sco
pul diagnosticării bolii In 
stadiul ei precoce.

In prezent, laboratorul de 
pneumoconioze dispensarizea- 
ză un număr de cuca I 500 
muncitori și a început, deja,

nostru, conducerea minei, le 
verifică cu maximă exigență 
pentru avizare. Paralel cu a- 
ceasla, s-au întocmii instrucți
uni* speciale pentru pornirea 
ventilatoarelor în cazul decuplă
rilor de curent. Ne nemulțu
mește, totuși, faptul că se mai 
găsesc unii oameni în subteran 
care ignorează măsurile luate, 
normele de tehnica securității, 
făcînd „jocul" gazului metan 
și prafului de cărbune. In ziua 
de 15 ale lunii trecute, la a- 
batajul frontal din stratul 5 
blocul IV, -zona a 11-a a fost 
găsită de către măsurătorul de 
gaze Gh. Booiu o concentrație 
de 2,6% metan în galeria de 
cap. Cu toate că măsurătorul 
de gaze a avertizat în legătură 
cu metanul găsit pe maistrul 
miner Virgil Negrescu și pe șe
ful de schimb din abataj loan 
Marian, aceștia nu au trecut 
urgent la luarea de măsuri, au 
tratat cu nepăsare indicațiile 
dale de măsurătorul de gaze 
pentru curățirea metanului. Sau 
alt caz, petrecut numai cu o zi 
înaintea celui mai sus relatat 
și anume în abatajul frontal 
din stratul 5 blocul III A folia 
I-a, din cadrul zonei I. Mais
trul miner de serviciu în acel 
schimb Aurel Gliinea a ..uitat" 
să controleze metanul, să ia 
măsurile de precauție ce se 
impun pentru evitarea acumu
lărilor de gaze în abataj, nu 
însă și măsurătorul de gaze 
Nicolae Burz care, făcînd con
trolul, a găsit în spațiul abata
jului ventilatorul * pneumatic 
oprit și căzut pe vatră, iar la 
tavanul lucrării metan intr-o 
concentrație periculoasă : 4,6% 
în pinză pe o lungime de 4 metri, 
în pericol grav au pus o lucra
re minieră și oamenii aflați la

Prevenirea și combaterea 
silicozei implică 

strădanie și perseverență
a treia campanie P.F.M. pen
tru depistarea eventualelor 
cazuri noi suspecte de pneu- 
moconioză.

Prin examinarea permanen
tă a muncitorilor din Valea 
Jiului, Laboratorul de pneu
moconioze urmărește nu nu
mai cunoașterea profilului 'îm
bolnăvirilor de pneumoconio- 
ză, ci și influențarea sensului 
spre care tinde acest fenomen 
morbid. De aceea, paralel cu 
activitatea de examinări cu
rente, elaboratorul se pieocupă 
de găsirea factorilor care in
fluențează îmbolnăvirile de 
pncumoconioză, intre primind 
studii sistematice pe loturi 
ren- /cnlalive de muncitori.

Corelarea modificărilor pre
liminare, cu condițiile par
ticulare de lucru ale unor lo
curi de munca, precum și cu 
al(i factori ca, infecțiile pul
monare intercurente, alimenta
ția, odihna, nivelul de cultură, 
obiceiul fumatului etc., a lă- 
cut, deja, obiectul unor cer
cetări de orientare pe un lot 

lucru, mecanicul de locomotivă 
loan Vasilis cu insoțitorul de 
tren Mircea Ghemu. Transpor- 
tînd, fără să ia măsurile de 
siguranța ce se impuneau, o 
garnitură de 30 vagonete în
curcate cu armaturi metalice 
T.H. pe galeria de la orizontul 
480 zona 111-a, din nebăgare de 
seama, la trecerea cu viteză 
peste macazul dc la ramifica
ție, armaturile au lovit coloa
na de aeraj și au dal-o jos, de- 
leriorind-o. Avaria aceasta a 
făcut ca in galeria direcțională 
de cap din stratul 13 să se a- 
cumulc/e metan in cantitate 
de 5%, să fie oprit lucrul. Pen
tru abaterea gravă cei doi au 
fost sancționați cu imputarea 
contravalorii manoperei (596 
lei) pentru repararea coloanei 
de aeraj și reducerea salariului 
pe luna aprilie. Sancțiuni aspre 
au fost aplicate și în celelalte 
cazuri de abatere de la N.T.S. 
amintite".

Pe lingă lucruri bune aflate 
privind aplicarea măsurilor de 
întărire a siguranței în subte
ran, la mina Lonea tov. ing. 
Ion Miclăușoiu, șeful serviciu
lui aeraj și proiecția muncii 
ne-a făcut cunoscut, de aseme
nea, un caz de încălcare gro
solană a normelor de siguran
ța. „Avem pe artificierul loan 
Tecar recidivist in materie de 
nerespectarea regulilor la lu
crările de pușcare. El a mai 
fost găsit, de organele noastre 
de control, executînd pușcarea 
la ort fără a lua măsuri de 
combatere a prafului de cărl i- 
ne. Asta s-a Intimplat cu el 
în luna m^-tie in abatajul nr. 
83 cind a fost sancționat cu o 
reducere a salariului de 6% 
pe luna martie. Totuși nu a 
învățat nimic din acestea șl 
in 19 aprilie din nou a fost 
qăsit cu aăurile de •'••scare 
încărcate și neburate complet, 
și totodată fără a monta pul- 
verizatnrul pentru umectarea 
prafului de cărbune de la fron
tul de lucru".

Am notat și alte cazuri ti
pice de la celelalte exploatări 
de indisciplină crasă» (je aba
tere de la normele de siguran
ță prevăzute pentru prevenirea 
tocmai a celui mai grav peri
col din minele do cărbune, a- 
prinderea și exploziile de metan 
și praf de cărbune. Cei care 
încă cutează să săvîrsească 
astfel de ab^t ri trebuie che
mați la ordine cu toată severi
tatea de către organele tehnico- 
administrative, de orqanele șl 
organizațiile de partid și sin
dicat ale exploatărilor miniere, 
împotriva lor să se creeze o 
puternică opinie de masă. Nu
mai așa măsurile luate vor 
putea avea întreaga eficacitate 
pe calea întăririi continue a si
guranței și protecției muncii 
celor ce extrag cărbunele din 
adincul minelor Văii Jiului.

I. BALAN 

rcslrins de muncitori. Dată 
fiind importanta deosebită a 
concluziilor care s-au desprins 
pentru practica profilaxiei 
me Leale a pneumoconiozelor, 
la ora actuală cercetarea este 
extinsă pe aproape ma/orita- 
tea muncitorilor cu vechime 
mure In subteran, in vederea 
fundamentării și conturării 
precise a acestor concluzii.

Prin laboratorul de pneumo- 
conioză, Centrala cărbunelui 
realizează un control medi
ca/ unitar ca metodă, concep
ție și aparatură și exercită 
un control slrlns șl susținut - 
al stării de sănătate a munci
torilor din Valea Jiului, ceea 
ce permite studierea mai pre
cisă a stării de fapt și apli
carea măsurilor corespunză
toare pentru evitarea îmbol
năvirii muncitorilor r- •> oneu- 
moconloze.

Dr. Marin IORGA 
secția medicală din 

cadrul I.C P.M.H., 
C.C.P.

Cînd acționăm 
la întîmplare...

A trecut o lună de cind la 
frontul galeriei direcționale 
intermediare din stratul 18, 
blocul 11 B, de la E. M. Pa- 
rașeni a fost executată ope
rația de pușcare, in prima re
priză, de către artificierul 
Valentin Stoica. La repriza a 
doua, insă, acesta fu surprins 
stjiționind la locul de declan
șare a exploziei, in vreme ce 
minerii Andrei Șandor șef 
de brigadă, și Gbeorghe Tu
dor, după ce au manipulat și 
încărcat găurile (ceea ce tre
buia să facă artificierul nos
tru), s-au retras spre îngă
duitorul lor ortac...

Organele de control ale In
spectoratului de protecția 
muncii a dispus oprirea de
clanșării exploziei și a veri
ficat situația la front. Iată 
încălcările prevederilor N.T.S. 
constatate :
• la locul de muncă nu 

s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru îndepărtarea 
prafului de cărbune explo
ziv,- cu toate că exista con
ductă de apă și pulveriza- 
tor pentru stropit.

Q găurile de mină nu au 
fost burate complet, pină la 
gură.

Artificierul nici nu știa 
măcar cite găuri s-au perfo
rat și încărcat, iar lada cu 
exploziv o lăsase in părăsire, 
cum s-o nimeri, la circa 20 
metri de la front.

Nu urmați exemplul arti- 1 
ficierului (fost !...) Valentin 
Stoica !

Inima prea 
largă, costă...

In partea a doua a lunii 
aprilie, în circuitul puțului 
centru — ramura vagonetelor 
goale — orizontul 400, de la 
E. M. Lupeni, la frontul res
pectiv s-a dat de minerii Ni
colae Ungureanu. șef dc bri
gadă, și Gheorghe Cornea, 
care încurcau fain-frumos — 
deși știau că n-au voie... — 
găurile cu exploziv. Cine le 
permisese acest lucru ? N 
mai mult nici mai puțin, 
chiar artificierul Ștefan De
meter, aflat liniștit la racor
darea galeriei. Dinsul încre
dințase manipularea materia
lului exploziv unor oameni 
care nu aveau calificarea și 
autorizarea in acest sens. 
Sancțiunea primită de artif - 
cierul Ștefan Demeter l-o fi 
lecuit de prea larga îngă
duință ?

T. M.

— Ortace, șeful de schimb nu \ede oare că se perforează fără apă și praful silicogen 
ne sufocă ?

— O fi poate tot cu capul in„. nori!
Artificierul: — Incărcați voi găurile pină termin de citit cîfeva pasaje din almanah... Pagina realizată la cererea 

Centralei cărbunelui Petroșani



DUMINICĂ 10 MAI 1970 Steagul roșu

FLUCTUAȚIA
FORȚEI DE MUNCĂ

(Urmare din pag. I)

Mergind pe același fir roșu 
a) rezolvârii problemei, pentru 
ca lorta colectivului să intre 
riguros in acțiune, iar munca 
de la om la om să-și poată 
Fpuri substanțial valențele con
ținutului său, se impune a lua 
măsuri profilactice, încă tie la 
angajare, de prevenire a vicie
rii cadrului optim de desfășu
rare a procesului muncii.

Pe de altă parte, principiul 
eimplu in formulare dar extrem 
•le important ..dă-i omului ce i 
trebuie și apoi pretinde-i" face 
parte din însăși legile scrise și 
nescrise ale bunului mers al 
procesului de producție. Altfel 
exprimat, asigurarea tuturor 
condițiilor de muncă și de viață 
care cad în sarcina întreprin
derii, ale organelor locale, este 
o necesitate stringentă: pentru 
neindeplinirea Ia timp și in 
bune condițiuni a lor nimeni 
nu poate avea scuze. In sectoa
rele administrative ale exploa
tărilor. sini salariați anume «le- 
semnați in acest scop, care au 
*n acest sens obligații precise 
de serviciu de la caro e into
lerabil să se abată in dauna 
condițiilor de viață și de trai 
sic minerilor, ale altor sala- 
riati. \ exista in fapt astfel 
«le cauze (nu motive „plauzi
bile' că n-a avut... geamul de la 
apartament cu vedere spre stra
dă). chipurile ..lipsa condiții
lor de muncă și viață', e un 
act de acuzare la adresa celor 
care nu s-au preocupat ca ele 
să existe (neîndoios greutățile 

-de moment ce apar și aici, ca 
?i in orice alt domeniu trebuie 
înțelese ca atare).

In scopul reducerii fluctua
ției și indisciplinei, iată citeva 
măsuri, citeva propuneri (cit 
ee va aștepta oare ca ele să 
prindă viață?!) preconizate de 
conducerile exploatărilor minie
re care participă la ancheta 
noastră.

Conducerea E. M. Lupeni:

Q adincirea măsurilor tehni- 
eo-organizator:ce la locurile de 
iiiuncâ pentru a crea condiții 
cit mai bune care să ducă la 
obținerea de cîștigurj cit mai 
mari:

€ aplicarea cu strictețe a 
prevederilor H.C.M. 914/1968 cu 
privire la acordarea de grada
ții și trepte, la acordarea de 
spor de vechime etc., aceasta 
ducjnd in mod implicit la în
tărirea disciplinei:

ffi- eliminarea din rindul an- 
gajaților a acelora care nu se 
încadrează in disciplina de pro
ducție cit si in cea de convie
țuire socială:’

® selecționarea la angajare, 
prin respingerea acelor solici-

lanți din documentele cărora 
(cartea de muncă) rezultă că 
au preferințe pentru schimbări 
repetate a locului de muncă, la 
mai multe întreprinderi;

CS* crearea unor condiții 
corespunzătoare pentru sa- 
lariații întreprinderii. prin 
organizarea de excursii, 
simpozioane, conferințe pe teme 
de educație, vizionări de filme 
in colectiv;

• popularizarea in mijlocul 
salariaților a pierderilor ma
teriale cauzate întreprinderii și 
lor personal și chiar a econo
miei naționale de către cei cer
tați cu disciplina.

Conducerea E. M. I’aroșeni :

• preocuparea pentru sim
plificarea formalităților de an
gajare și acordarea de asisten
ță in acest sens celor veniți 
pentru angajare;

• plasarea noilor angajați 
la locuri de muncă productive, 
care să le asigure ciștiguri co
respunzătoare:

9 preocuparea pentru asigu
rarea de condiții de lucru co
respunzătoare. cu stricta respec
tare a normelor de tehnica se
curității muncii și menținerea 
lucrărilor miniere și a instala
țiilor intr-o stare de funcțio
nare corespunzătoare;

• folosirea prevederilor nou
lui sistem de salarizare pentru 
stimularea celor ce depun in
teres in procesul de producție 
și pentru sancționarea pecunia
ră eficientă a abaterilor ;

© utilizarea stației de radio
amplificare pentru populariza
rea rezultatelor bune obținute 
și pentru manifestarea opiniei 
colective împotriva actelor de 
indisciplină și a autorilor lor;

® urmărirea stabilității com
ponenței brigăzii prin împărți
rile lunare in vederea sudării 
acestor formații de lucru, con
diții in care influența și opinia 
colectivului devin mai eficiente;

® urgentarea punerii în 
funcțiune a căminului și can
tinei de 300 locuri pentru ne- 
familiști a exploatării în ora
șul Vulcan, iar după punerea 
in funcțiune, preocuparea pen
tru buna gospodărire în vede
rea creării unei ambianțe plă
cute pentru această categorie 
de salariați.

Desigur, mai avem in vedere 
și alte măsuri ce se cer rezol
vate, care depășesc posibilită
țile și competența noastră, dar 
care, ar contribui în mod ne
mijlocit la scăderea fluctuației.

Ne referim. la sporirea număr 
rului de apartamente reparti
zate unității noastre ca urmare

a creșterii efectivului planificat, 
asigurarea in cadrul orașului’ 
Vulcan a unei bazo materiale 
pentru desfășurarea unor acti
vități culturale, sportive care să 
permită folosirea agreabilă, in
structivă a timpului liber în 
special pentru tineret (club, ca
să de cultură, baze sportive 
ele.).

Conducerea E. M. Vulcan :

• luarea unor măsuri hotă- 
rite de îndepărtare din mijlo
cul colectivului a recidiviștilor 
certați cu disciplina și atențio
narea cu toată seriozitatea a 
acelora care sînt pe cale de 
a-i urma pe primii în năravuri;

• reducerea substanțială a 
zilelor de învoiri;

® asigurarea condițiilor bu
ne de lucru, educarea oameni
lor in spiritul îndeplinirii sar
cinilor, luînd totodată măsuri 
severe împotriva acelor ce nu 
reușesc să se încadreze in rit
mul normal de muncă;

> vom îmbunătăți condițiile 
de trai, urmărind mai atent a- 
cordarea de locuințe, folosirea 
acestora, modul de trai in că
min și creșterea calitativă a 
meselor servite la cantină.

Conducerea E. M. Petrila :

@ o muncă susținută este 
absolut necesară în rindul șe
filor de brigadă pentru schim
barea atitudinii față de noii 
angajați;

• colaborarea cu corpul me
dical in vederea depistării ce
lor ce simulează boala trebuie 
întărită. Ar fi de dorit să se re
introducă vizita medicală exolu- 
siv pe bază de carnet de să
nătate, fiind trecute în carnet 
toate cazurile de boală. în a- 
cest fel medicul putindu-și da 
seama cine și pentru ce ii soli
cită consultul. Acest lucru s-a 
mai propus de către exploata
re, dar din cauză că introduce
rea carnetelor ar fi necesară 
pentru toți salariații din Valea 
Jiului, aplicarea este amînată 
de mai multi ani:

® cantina ar trebui să fie 
administrată ca înainte, de că
tre exploatarea noastră;

© selectarea muncitorilor noi 
angajați se va face cu mai mult 
discernămint, avind în vedere 
că efectivele sînt la nivelul 
sarcinci de plan;

@ aplicarea noului sistem de 
salarizare constituie un factor 
stimulativ pentru întărirea dis
ciplinei și reducerea fluctuației 
și în preocupările noastre stă 
aplicarea lui cit mai corectă.

Faptul că în primul trimestru 
al acestui an. cu toate măsurile 
luate, situația privind fluctua
ția și indisciplina la locul de

Centrală termică la Petroșani

muncă, la minele din Valea 
Jiului, inclusiv la cele care au 
participat la această'- anchetă, 
este mai critică decit in perioa
da similară a anului trecut 
(mai multe absențe nemotivate 
cu 27 142 om și cu 705 mai 
multe plecări din unitate, din
tre care in condițiile art. 20 
litera e cu 325 angajați mai 
mult) constituie un serios sem
nal de alarmă pentru organiza
țiile de partid din cadrul ex
ploatărilor. pentru conducerea 
exploatărilor și a Centralei căr
bunelui. Această situație, de loc 
îmbucurătoare, cu influențe ne
gative asupra bunului mers al 
producției, asupra rezultatelor 
care se obțin, situează Centrala 
cărbunelui Petroșani sub medi
ile obținute pe trimestrul I 1970 
la nivelul județului privind fo
losirea fondului de timp ma
xim disponibil, privind fluc
tuația forței de muncă.

Se desprinde cu certitudine 
concluzia că din acest punct 
de vedere preocuparea la nive
lul minelor din Valea Jiului 
nu e corespunzătoare, că in 
vîrtejul goanei după producție 
se neglijează nu o dată munca 
cti omul, educarea lui. tato
narea cauzelor ce-l nemulțiț- 
mesc și rezolvarea lor opera
tivă.

S-a văzut că posibilitățile de 
lichidare a principalelor cauze 
ale indisciplinei și fluctuației 
sînt la îndemina colectivelor 
de muncă ale brigăzilor, ale 
zonelor, ale exploatărilor. Tre
buie doar căutate și găsite căi 
adecvate de soluționare practi
că a lor (nu pe hîrtie. din bi
rou), iar preocuparea în această 
direcție a tuturor factorilor de 
răspundere și colectivelor de 
muncă se cere a fi sporită can
titativ și calitativ. Oglinda e- 
ficienței preocupărilor, a măsu
rilor ce se vor aplica va fi
bineînțeles bilanțul rezulta-
telor ce se vor înregis-
tra. ..Să punem capăt cu
hotărîre fluctuației forței de 
muncă și indisciplinei" — tre
buie să devină unul dintre cele 
maj importante deziderate care 
să se înscrie pe agenda zilnică 
a colectivelor de muncă d:n ca
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani. acțiune desfășurată sub 
forma unei campanii susținute 
cu .tărie, inițială și controlată 
îndeaproape de organele și or
ganizațiile de partid.

I 
I 
( 
I 
I 
I 
( 
) 
I 
I 
I 
I 
I ( ) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ț 
j l 
I 
1 
I
I 
I
) 
I
I 
I 
I 
I 
I 
j 
j 
I 
j U,S“ 

V. , IIOSli

l-—

I
*
*

(
I
I

I 
I 
I (
I
1

DUMINICA 10 MAI

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Microavanprcniieră. „Lu
mea copiilor" in parcul

ale cetățenilor
Urmate din pag. t

tru r--------------------___________________„„
prestigiul său dacă nu ține la prestigiul unității pe care o 
conduce, dacă nu-și folosește întreaga capacitate, puterea 
sa de muncă și energia de care dispune pentru funcționa
rea ei ireproșabilă ? Noi credem că în persoana unui direc
tor de întreprindere, mai ales cînd aceasta este o întreprin
dere de deservire, prestigiul propriu nu poate fi despărțit 
de acela al întreprinderii in fruntea căreia se află. Și mai 
credem că acest prestigiu este in nemijlocită legătură cu 
gradul de receptivitate față de cerințele celor pe care în
treprinderea respectivă este chemată să-i deservească. *

Tot atit. de gravă, dacă nu mai gravă, este și atitudinea 
acelor cadre din conducerea unor întreprinderi care ignoră 
cu totul obligația de a informa presa asupra măsurilor luate 
în legătură cu unele articole critice care ii vizează direct. 
Conducerea Exploatării miniere Vulcan n-a dat nici pînă 
acum redacției vreun răspuns la articolul „O moștenire ana
cronică de care trebuie să se debaraseze Exploatarea mi
nieră Vulcan — neritmicitatea producției" apărut încă din 
15 apriliy; conducerea minei Uricani la articolul „Organiza
rea corectă și disciplina riguroasă a muncii" apărut la 16 
aprilie: cooperativa ..Jiul" la articolul „Meseriașii particu
lari ai unei firme îngăduitoare" din 23 aprilie și altele. 
Conducerea stației de distribuire a energiei electrice Petro
șani, exploatările miniere Dilja, Petrila, Lonea, T.C.M.M. 
ș. a. neglijează adesea să dea răspunsuri articolelor critice 
apărute in -Steagul roșu", care vizează anumite lipsuri din 
activitatea lor. O asemenea atitudine echivalează cu subesti
marea opiniei publice și nu relevă altceva. în fond, decît 
o dovadă în plus a slabei lor activități, a preocupării scă
zute pentru îndreptarea lipsurilor ce se manifestă in uni
tățile respective.

Subliniind rolul și funcțiile presei ca instrument puter
nic de progres al societății noastre, ca expresie a opiniei 
publice înaintate, a intereselor și aspirațiilor generale ale 
oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, în cu- 
vințarea rostită cu ocazia celei de a 25-a aniversări a 
„Scînteii" că „este o obligație a tuturor întreprinderilor, mi
nisterelor, organizațiilor noastre de partid și de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești de a răspunde sesizărilor și 
criticilor presei, de a aduce la cunoștință în mod public 
măsurile luate pentru înlăturarea stărilor de lucruri ne
gative".

Această obligație revine și întreprinderilor, precum și 
organizațiilor de partid, de masă și obștești din municipiul 

tru, fără nici o excepție.

asemenea conducători ! Cum poate să țină un om la

Herăstrău — emisiune 
muzical-dislractivă. „Cu 
40 km pe oră" — con
curs de carturi. Trans
misiune directă de la 
Stadionul ,,Dinamo", 

10,00 Ora satului.
11,25 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12,35 Emisiunea in limba ma

ghiară.
10.00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Micro- 
av anpremieră. „Gol' — 
filmul campionatului 
mondial de fotbal, edi
ția 1966 — Anglia. Au
tomobilism. Transmisiu
ne de la concursul din

Havirjov (Cehoslovacia). 
18,00 Film serial : „Oliver 

Twist’ (VIII).
18.30 Hai Buzău. Buzău. E- 

misiunc realizată cu 
concursul artiștilor a- 
matori de la Casa de 
cultură din Buzău.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noutăți cinematografice.
19.10 Reporterii noștri vă pre

zintă.
20.30 Film artistic : „Un co

pac crește in Brooklyn".
22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 Parada vedetelor : Gi- 

gliola Cinquctti.
23,15 închiderea emisiunii.

Hlica publicitate
V1ND Wartburg Lux 312 Florilor bloc 3. scara 4. a- 

alb-albastru, stare bună. Pe-
trosonl, 1-lefon 1473. Aleea P^UmenU» 9 DupJ orele 19.
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MlUf,

Fabrica de produse lactate 
Petroșani desface în toate loca- 
l itățile municipiului nostru deli
cioasa înghețată „POLAk“ cu 
un conținut bogat de vitamine, 
împachetată igienic

Cu acest prilej Fabrica de produse lactate face un apel 

insistent tuturor cetățenilor consumatori de înghețată să 

dea dovadă de mai multă responsabilitate civică în respec

tarea deciziilor în vigoare privind menținerea curățeniei 

orașului: SA NU ARUNCE AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI RE 

ASFALTUL STRĂZILOR, PE ZONELE VERZI ȘI PELU

ZELE CU FLORI, CI NUMAI ÎN COȘURILE DE H1RTIE!

)
1

I

I
I
1
1
I
I 
I
I

înfloriți'!

cafea, dacă ar putea fi 
ar cintări nici mai mult

♦ O linguriță de 
umplută cu neutroni 
nici mai puțin de 210 milioane de tone?
• Pașii făcuți în medie de un om pînă la 

vîrsta de 70 de ani insumează aproximativ 
384 mii de km, adică distanța de la Pămînt 
Io Lună ?

rebus'

Fermierii japonezi au fost 
uimiți cînd au văzut pădurile 
de bambuși înfloriți, 
nu văzuse pînă 
bambuși cu flori. -------
citeva săptămîni. iulpinele de 
bambuși s-au uscat. Faptul, 
nemaiîntilnit în qe.neratia ac
tuală, nu este nou pentru 
stiintă : bambușii înfloresc $i 
mor la fiecare 120 de . 
Rădăcinile, în sch’mb, 
usucă dar au nevo.e de 
pînă la 15 ani pentru a rege
nera tulpina. Totuși, specia
liștii mai au de rezolvat un 
mister : de ce toti bambușii 
înfloresc în același an ?

Nimeni 
atunci 
Peste

ani. 
nu se 

5

♦ Un bec de 100 de wați, ipotetic alimen
tat cu uraniu, ar putea sta aprins 260 000 de 
ani pentru aceasta fiind suficientă energia 
declanșată de un kg de uraniu într-o frac
țiune de secundă ?

® La Tokio există o societate a cărei mem
bri, după moarte, iși pun corpul la dispoziția 
științei pentru cercetări anatomice ? Drept 
recompensă, în tot timpul vieții, ei beneficiază 
de asistență medicală gratuită în clinicile 
universitare cu care ou încheiat contractul.

/ Caragiale primi în- 
I tr-o zi vizita unui ju
ne dramaturg, care 
vroia să-l consulte cu 
privire la ultima sa 
lucrare, o tragedie in 
cinci acte, scrisă in 
versuri. Junele, pen
tru a cîșliga bunăvoin
ța autorului, 
prevăzător și 
sticle cu
Cum începea

aduse 
citeva 

vin vechi, 
lectura

OR1ZONTAL: 1) Scoși de 
sub ocupație; 2) Ostași care 
în 1917 au luptat pentru inde
pendența statului lor; -- Bine 
gindit duce la victorie; 3) A 
duce lupte intr-un anumit sector; 
— învățător (prese); 4) 'lei 
întors ! Blajine... pe cimp ;

5) Armate „de gardă' 
Niculescu ; 6) 1945 
victoriei asupra fascismu
lui ; — „Rolls...* marcă
veche de automobil ; 7)
Conducător al tuturor victo
riilor noastre — Sud-Est; 8)
Material de luptă ; 9) Vreme ce 
nu constituie obstacol in
calea obținerii victoriei; —
Precis și eficace asupra 
țiilor dușmane.

VERTICAL: 1) Poartă 
victoriei — îmi păzesc 
2) Purtate pentru 
victoriei — Posedă ; 
lutul de științe economice; — 
Tumultul luptei ; 4) Victorie 
în sine; 5) Marcă auto roma
nească ; 6) Pe pere! — „Pă
durea..." de lingă Timișoara in 
care fasciștii au încercat să 
reziste...; 7) A uni forfele pen
tru obținerea victoriei — Nete!; 
8) Ostași care au avut un rol 
important în obținerea victo
riei; 9) Armatele germane la 
9 .mai 1945.

Gh. TODEA 
plutonjer

po/.i-

laurii 
țara; 

obținerea 
3) Insti-

Elemente noi

au

Anecdote
Cara-

— jț\d-o

lasă 
că-mi

DE ICI,

interesantul

în terapia cancerului COLO...

Amintirea eroului

Cercetători de la Universitatea Emory din 
Atlanta studiază posibilitatea stimulării reac
țiilor imune naturale ale organismului pentru 
preintimpinarea maladiilor canceroase.

Dr. Loren Humphrey a injectat unui număr 
de 70 de bolnavi, prezentind forme incurabile 
de cancer, 0 substanță experimentală obținută 
din celule canceroase distruse aparținînd unor 
tumori ale altor bolnavi. La cea. 20". o s-a con
statat un oarecare răspuns, iar printre bolnavii 
a căror durată probabilă a vieții era evaluată 
de medici la un an, numărul celor care au 
reacționat pozitiv a crescut pînă la 50%.

La baza acestei metode de tratament se află 
teoria potrivit căreia în organismul canceroși
lor se elaborează un factor de imunitate con
ținut în sînge. Intrucît însă nu s-a elucidat 
dacă acest factor există în plasmă sau în leu- 
cocite, la realizarea preparatului se folosesc 
ambele componente. La una din bolnave care 
suferea de cancer al rectului, simptomele ma
ladiei nu se mai manifestă de doi ani. La un 
bolnav de melanom al pielii, tumoarea a dis
părut și de 14 luni nu se constată vreo recidivă.

unui act, deschidea o 
sticlă. Dar cînd ajunse 
la ultimul act, ~ 
giale îl opri:

— Măi,
vin mai ai t

— Mai am o singură xandrescu, al cărui rol 
sticlă I în unificarea Țărilor

Încoace 1 Românești îl apreciase,

Dezlegările 
careurilor apărute 

în nr. 6374 și 6378
LA REPEZEALA

ORIZONTAL: 1) Accelerări; 
2) Ușori — atac ; 3) T — B — 
Nor — Pa; 4) Ocol — Catir; 
5) Marina — Ud; 6) Ași — A 
— Criș ; 7) T — Rova — At a ; 
8) Inegali — Ar: 9) Ze — 
nați ; 10) Ageri — Oțet.

INVERSĂRI
ORIZONTAL: 1) Atașat 

Ca : 2) Mal -- Rainas ; 3) Amina 
— Itu ; 4) Ii — Talar — 
Atar — Lata ; 6) Atac 
Ti ; 7) Er — Tas -
8) Rad — Tarac ,■ 9) Anula 
Ira.

DE LA CENTRU PE EXTREME
ORIZONTAL: 1) Leton — 

Cir; 2) Eti — Urați; 3) Natal
— Ram ; 4) E — Acera — A ; 
5) Sine — Atit; 6) R — Lat
— T.I.; 7)Catar — Sat: 8) Aci
— Alina ; 9) Talar — .Cai,

Scoate dopul și 
dracului opul 
strică țoală dispoziția.•

Vodă Cu/a, ailind 
Să poetul Gricjore Ale-

s-a îmbolnăvit,
trebă pe Dumitru 
llrătianu care-l însoțea : 

— Oare ce-o fi avind 
bietul poet de 
pierdut mintea ?

— Nu știu ce-o 
avind, dar e tot ce a 
avut și tot ce a putut 
pierde, măria ta, răs

punse Dumitru Brătia-

Cloootelul școlii din Suhoi 
Liman are un sunet deosebit 
fată de ceilalți clopoței. Sau 
cel puțin a$a simt profesorii 
si elevii acestei scoli situate 
in această localitate de linqă 
Odesa. El amintește elevilor 
de locotenentul Feodor Zeli- 
kov omorit de nemți in ușa 
scolii chiar în ziua eliberării 
Odesei de sub iuaul fascist, 
cu o arenadă. Din resturile 
acestei qrenade elevii 
confecționat clopoțelul.

In Insulele Cocos din Ocea
nul Indian s-au bătut pentru 
prima dotă în lume monede 
din mase plastice. Cu această 
ocazie au fost rezolvate în 
sfîrsit cele două probleme : 
menținerea formei și durabi
lității monedelor. Ele au fost 
supuse si la un nou proces 
de fabricare : cerneala tipo
grafică a pătruns în supra
fața monedei si în acest fel 
semnele imprimate nu se vor 
mai sterqe. Cel mai important 
lucru însă va fi deosebirea 
monedelor între ele prin cu
loare : rupia va fi roșie iar 
centul albastru.

Dragă norocoasă
— Sînt mai vîrstnic dintre 

voi toți — a spus zimbind șe
ful de echipai Nikanorîci ca
marazilor săi ducind la qură 
băutura din cupa antică de

abia scoasă din mii de diaga 
pe care o conduce. Si a gă
sit-o destul de qustoasă.

Acest fapt s-a petrecut lîn- 
aă Batumi în Marea Neaqră. 
Draaa lui Nikanorîci are deja 
o oarecare experiență arheo- 
loqică : în Golful Kerci aceas
tă droqă a descoperit arbore," 
mine qermane si mușchete 
medievale, iar intr-una 
cupele antice chiar un 
de 50 kq. După atîtea 
prize descoperite în 
șeful de echipai 
se qîndește dacă 
să învețe și... arheologia.

din 
somn 

s ur
mare, 

Nikanorîcî 
nu e bine

Carpen-stejar
In parcul Liubnevit (voievo

datul Zielenqodaorskie - Po
lonia) crește un copac unic 
in lume : carpen-stejar. Intr-a 
sinqură coroană se află frun
ze de stejar și de carpen. Au 
fost trimise informări științi
fice despre acest ciudat co
pac unui număr de 78 de in-, 
stitute de silvicultură din Eu
ropa si America. Răspunsu
rile primite atestă faptul că 
nicăieri nu mai există un ase
menea caz. Specia'istii sînt 
de părere că ciudatul exem
plar a crescut din semințe de 
stejar si carpen.
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Steagul roșu RBHBI

DUMINICA «V mai

Solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
cu prilejul aniversării Manifestări consacrate aniversării

lILtl VICTORIEI
(Urmare din pag. I) 

mânia. Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului U.A.S.R.. Consi
liului Național al Femeilor. Co
mitetului foștilor luptători anii 
fasciști din România, Academiei 
Republicii Socialiste România. 
Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist, din partea unor mari în
treprinderi industriale din Ca
pitală, precum și jerbe do flori 
din partea organizațiilor de 
pionieri.

La Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor 
sovietici au fost depuse coroa
ne de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic. Comitetu
lui municipal București al 
l’.C.R. și Consiliului popular al 
municipiului. Ministerului For
țelor Armate, Ministerului Afa
cerilor Interne și Consiliului 
Securității Statului, Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Comitetului foști
lor luptători antifasciști, Comi
tetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist. 
Jerbe de flori din partea pio
nierilor.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor patriei a 
fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
La Monumentul eroilor sovie
tici au fost intonate Imnurile 
de Stat al Uniunii Sovietice 
și al Republicii Socialiste Ro
mânia.

După solemnitățile depunerii 
coroanelor, cei prezenți au pri

mit defilarea companiilor de o- 
noare.

★
La Cimitirul militarilor bri

tanici căzuți pe teritoriul Ro
mâniei in lupta împotriva fas
cismului au luat parte, la so
lemnitatea depunerii de coroane 
de flori. Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Slat, 
Gheorghe Necula. președintele 
Consiliului popular județean Il
fov. general-colonel Sterian 
Țîrcfi, adjunct al ministrului 
forțelor armate, miniștri, mem
bri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice și atașați 
militari.

O companie militară a pre
zentat onorul. După intonarea 
imnurilor de stat al Marii Bri
tanii și al Republicii Socialiste 
România au fost depuse coroane 
de flori din partea Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri. Corpului Diplomatic. Mi
nisterului Forțelor Armate, Con
siliului popular al județului Il
fov. Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul an
tifascist.

Asistența a primit apoi de
filarea companiei de onoare.

★
Tot cu prilejul zilei de 9 

Mai au fost depuse coroane de 
flori la Cimitirul eroilor ro
mâni de Ia Ghencea. la Cimi
tirul eroilor sovietici din Ji
lava și Herăstrău, precum și 
la cimitirele, monumentele și 
plăcile comemorative ale eroilor 
români și sovietici din întreaga 
țară.

(Agerpres)

CĂ PE LITORAL!
+ Urmare din pag. 1 

care an, cu grijă spoite. Du
șurile din cabine și cele din 
aer liber sini gata pregătite, 
băncile vopsite frumos, lo
curile de joacă pentru copii 
— amenajate. Exceptlnd ba
zinele, vestiarele și celelalte 
construcjii, in incinta ștran
dului nu există nici o por
țiune de teren care să nu li 
fost transformată in zonă 
verde sau în ronduri de

Hori. Ca pe litoral 1 Frumos, 
plăcut, răcoritor și odihnitor!

Și-acum, o veste bună pen
tru iubitorii de Înot și plajă. 
Duminică dimineața bazinele 
vor ii pline ochi cu apă ter- 
moficată. Ceea ■ ce a depins 
de om pentru petrecerea 
citorva ore din timpul liber 
în mod plăcut s-a făcut. Ră- 
mine ca natura să-și arate 
dărnicia, dindu-i acestei fru
museți noi valențe, poleind-o 
cu aur de raze și căldură...

I sport!
(BELGRAD 9 (Agerpres). — Al 10-lea Congres al Uniunii 

europene de fotbal (L'.E.F.A.) și-a desfășurat lucrările la 
Dubrovnik cu participarea a 33 de delegați și in prezența

I președintelui F.I.F.A., Stanley Rous. Congresul l-a reales pe 
Gustav Wiederkelir (Elveția) ca președinte al U.E.F.A., 
funcție pe care o îndeplinește din anul 1962. Antoine Chia- 
risoli (Franța) a fost reales vicepreședinte, iar în Comitetul

I executiv au fost confirmați Sandor Bares (Ungaria), Josef 
Coler (Olanda). Herbert Powell (Țara Galilor), Nikolai Tia- 
șentiev (U.R.SJS.). Congresul a respins proiectul Federației

I internaționale privind crearea unei „Cupe inter-continen- 
tale" a echipelor de club, pronunțîndu-se in schimb pentru 
lărgirea competițiilor europene,

1 Cu prilejul alocuțiunii pe care a pronunțat-o in fața
Idelegaților, președintele F.I.F.A., Stanley Rous, a reamintit 

unele probleme importante ce vor fi luate în discuție la 
apropiatul Congres al F.I.F.A. ce se va ține cu ocazia cam- 

Ipionatului mondial din Mexic. Intre altele se va dezbate 
propunerea de a se mări de la 16 la 24 numărul echipelor 
participante la turneul final al „Cupei Jules Rimet“.

„Un mare 
festival 

alfotb a lului”
CIUDAD DE MEXICO 9 (A- 

gerpres). — Fotbaliștii englezi 
sosiți deja in Mexic, petrec o 
scurtă perioadă de relaxare; 
vizitează vechi monumente 
aztece, fac ușoare antrenamen
te de condiție fizică, participă 
la conferințe de presă.

în fata ziariștilor mexicani, 
Boby Moore, căpitanul echipei, 
a spus că după părerea sa 
meciurile campionatului mon
dial vor fi dure, dar nu în 
sensul strict fizic, accentul 
se va pune pe tehnică, abilitate 
și desigur un rol important îl 
va juca pregătirea psihică. An
trenorul Alf Ramsey și-a expri
mat părerea că titlul suprem 
nu va putea fi cîștigat printr-un 
joc violent. „Cupa Jules Rimct" 
este un mare festival al fotba
lului. Noi vom fi priviți de mi
lioane de oameni din întreaga 
lume. Jucătorii și cei care răs
pund de pregătirea echipelor 
sini conștienti că vor trebui 
să facă totul pentru ca meciu
rile campionatului să se dis
pute într-o atmosferă de spor
tivitate.

Scurte știri
• Ieri a părăsit Capitala e- 

chipa de ciclism a României 
care intre 12 și 26 mai \a par
ticipa lancea de-a 23-a ediție a 
tradiționalei competiții „Cursa 
Păcii". Din echipă fac parte 
următorii șapte alergători : Tu
dor Vasile, Constantin Grigore, 
Emil Rusu, Nicolae Ciumeti,

D. Nicolae, Vasile Selejan și 
Alexandru Sofronie. Antrenorul 
echipei este N. Voicu.

• Continuindu-și pregătirile 
în vederea turneului final al 
campionatului mondial de fot
bal, echipa Mexicului a susți
nut un nou meci de verificare 
la Ciudad de Mexico în com
pania formației vest-germane 
Borussia Dortmund. Gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de I—0 (1—0) prin golul 
înscris de Borja.

@ La Budapesta s-a disputat 
returul semifinalei „Cupei cam
pionilor europeni" la volei fe
minin dintre echipa locală Nim 
și formația Ț.S.K.A. Moscova. 
Victoria a revenit voleibalistelor 
maghiare cu scorul de 3—0.

• Continuindu-și pregătirile 
in vederea turneului final al 
campionatului mondial echipa 
de fotbal a R. F. a Germaniei 
a susținut simbătă un .ioc ami
cal in compania selecționatei 
Irlandei de nord. Fotbaliștii 
vest-germani au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (1—0).

• In drum spre Ciudad de 
Mexico, selecționata de fotbal 
a Uruguayului a jucat la Ma
cara cu selecționata locală pe 
care a învins-o cu scorul de 
3—0 (2—0).

• La Ciudad de Mexico a 
sosit prima parte a lotului de 
fotbal al selecționatei Salvado
rului, participantă în prima 
grupă a turneului final al cam
pionatului mondial. Antrenorul 
Carrasco și o serie de selecțio- 
nabili vor sosi ulterior in ca
pitala mexicană, in prezent fi
ind reținuți in țară pentru 
campionatul național.

(Agerpres)

VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI
rorr âno-congoleze

KINSHASA 9. — Trimisul 
special Agerpres. Nicolae Cre
ții, transmite: La Palatul gu
vernamental din Kinshasa au 
fost semnate vineri Acordul 
de cooperare economică și teh
nică și Acordul de cooperare 
oulturală intre Republica So
cialistă România și Republica 

jDemocratică Congo.
Cele două documente vizează 

dezvoltarea relațiilor economice 
.și culturale dintre cele două 
Țări ; in acest sens se prevăd 
crearea unor societăți mixte 
româno-congolezc, cooperarea 
pe termen lung in prospectarea 
și exploatarea bogățiilor minie- 

îrc, în industria forestieră, pre
cum și in realizarea unor pro-

icclc in industrie și construcții 
de locuințe.

Documentele semnate mar
chează un nou pas in evolu
ția raporturilor de colaborare 
dintre cele două țări ; ele ur
mează acordului de cooperare 
științifică și tehnică semnat 
la București, la 23 martie a.c„ 
cu ocazia vizitei întreprinse in 
România de Cyrillc Adoula. 
ministru de stat. însărcinat cu 
afacerile externe, cooperarea și 
comerțul exterior al Republicii 
Deinooratice Congo.

Tot vineri, ministrul afaceri
lor externe al României, Corne- 
liu Mănescu, a vizitat Inslitu- 

din 
ro-

tul dc arte plastice 
Kinshasa. Scara, ministrul 
mân a oferit un dineu.

Prima sesiune a comisiei mixte de 
cooperare economică româno-finlandeză

HELSINKI 9 (Agerpres). — 
La Helsinki au început la 8 
mai lucrările primei sesiuni 
a comisiei mixte de cooperare 
economică, industrială și tehni
că roniâno-finlandeză.

In aceeași zi, șeful 
‘române, ing. Mircea 
'secretar 
torul 
a fost

1 ing.
general 

Comerțului 
primit

la

de

delegației 
Badica, 

i Minis- 
Exterior. 

minis-

trul afacerilor externe al 
Finlandei, Ahti Karjalainen ; 
convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a evidențiat inte
resul ambelor părți de a dez
volta in continuare relațiile co
merciale și cooperarea econo
mică dintre cele două țări. La 
întrevedere a participat amba
sadorul României in Finlanda, 
dr. Mircea Bălănescu.

FRAGA 9. — Corespondentul Agerpres, Eugen Ionescu, 
transmite : Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei, simbătă dimineața, in piața Letna din Fraga 
a avut loc parada militară a unităților armatei populare 
cehoslovace. In tribuna oficială au luat loc conducătorii de 
partid și de stat cehoslovaci, precum și delegațiile de partid 
și guvernamentale din unele țări socialiste, invitate la 
Praga, printre care și delegația română condusă de tovară
șul Ion Pățan, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. După încheierea parăzii, G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a rostit o 
scurtă cuvîntare.

100 000 de tineri americani
protestează împotriva inter 
venfiei S.U.A.
WASHINGTON 9 (Agerpres).

— Simbătă, încă din zori peste 
100 000 de tineri, veniți din 
toate colțurile Statelor Unite, 
s-au adunat în fața Casei Albe 
pentru a protesta împotriva in
tervenției americane in Indochi
na. Manifestanții purtau pan-

în Cambodgia
carte cerind să se pună capăt 
războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam și Cambodgia și con
damnau uciderea de către tru
pele Gărzii naționale a celor 
patru studenți de la Universi
tatea din Kent.

I

peste hotare
BUDAPESTA 9. — Corespondentul Agerpres, 

Alexandru Pintea, transmite : La adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a vic
toriei asupra fascismului, care a avut loc la 
Budapesta, au luat parte,conducători de partid 
și dc stat ai R. P. Ungare, reprezentanți ai for-

SOFIA 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 25 de ani 
de la victoria asupra fascismu
lui, la Sofia a avut loc o adu
nare festivă. Au participat

țel or armate, ai oamenilor muncii din capitala, 
veterani ai luptelor pentru eliberarea Ungariei. 
Despre însemnătatea istorică a victoriei asupra 
fascismului a vorbit cu acest prilej, Gaspar 
Sandor, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. secretar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor ungare.

partid și de statcondui ălori de
ai R. P. Bulgaria, reprezentanți 
ai armatei populare. veterani 
ai luptei împotriva fascismului. 
Despre semnificația victoriei

asupra fascismului a vorbit 
A. Semerdjiev, prim-locțiitor al 
ministrului apărării populare, 
șeful'statului major al Armatei 
populare bulgare.

pe 
lui

TIRANA 9 (Agerpres). — La Tirana a avut 
loc o adunare festivă consacrată aniversării a 
25 dc ani de la victoria asupra fascismului. Au 
participat conducători dc partid și dc stat ai

BELGRAD 9. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: Cu prilejul 
Zilei Victoriei, la Belgrad a 
avut loc o paradă militară. In 
tribuna oficială erau prezenți 
președintele Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito, și alli conducători 
do partid și de stat. De aseme- 
menea, în tribună se afla 
Kenneth Kaunda. președintele 
Zambiei, care vizitează în a- 
ceste zile Iugoslavia. La pa
radă au asistat delegații mili
tare din Uniunea Sovietică, 
Marea Britanic. Statele Unite 
sie Americii și Franța, membre 
ale coaliției antihitleriste.

La Beirut

„Luna 
filmului 

românesc"
La 7 mai, la Casa de cul

tură Dar el Fan din Beirut a 
avut loc inaugurarea „Lunii 
filmului romanesc" ,- a fost 
prezentat filmul de lung me
traj „Pădurea spînzuratilor". 
Au asistat reprezentanți ai 
cercurilor culturale din Bei
rut, ziariști, atașați culturali 
ai unor ambasade, un nume
ros public.

In zilele următoare vor fi 
proiectate filmele „Scurtă is
toric". ..Luchian", ..Brâncuși", 
„Mînăstirile din Moldova" și 
filmul de lung metraj 
„Codin".

Maurice Schumann se pronunță
pentru solutionarea politică 
a conflictului din Indochina

PARIS 9 (Agerpres). — In
tr-un interviu televizat, minis
trul francez al afacerilor exter
ne, Maurice Schumann, a abor
dat o serie de probleme ale si
tuației internaționale.

Referindu-se la evenimente
le din Indochina, ministrul fran
cez a reafirmat poziția guver
nului său, pronunțîndu-se pen
tru o soluționare politică a 
conflictului, o rezolvare mili
tară a acestuia fiind, potrivit 
părerii sale, exclusă. El a pre
cizat totodată ca negocieri in 
acest scop nu ar putea fi an
gajate decît după ce Statele 
Unite vor anunța că trupele 
străine care operează în Viet
nam vor fi retrase „într-un ter
men convenabil și determinat". 
In legătură cu evenimentele 
din Cambodgia, M. Schumann 
a subliniat că Franța a sistat

orice livrare de arme în aceas
tă țară.

Abordînd apoi situația din O- 
rientul Mijlociu, Maurice Schu
mann a reafirmat opțiunea 
Franței de a nu participa la 
cursa înarmărilor în zonă. 
In acest sens. ministrul 
francez a adăugat că nu 
a sosit momentul de a fi revi
zuită politica franceză față de 
Orientul Mijlociu, în particu
lar — în problema embargou
lui asupra livrărilor de arme 
către Israel.

Referindu-se la securitatea 
europeană, Maurice Schumann a 
declarat că Franța insista ca 
proiectata conferință în aceas
tă problemă „care ar putea fl 
un lucru excelent, să fie reu
niunea unor țări ce își vor pu
tea afirma personalitatea lor 
națională și nu o reuniune de

blocuri". în ceea ce privește 
problema germană, ministrul 
francez a subliniat necesitatea 
garantării și consacrării fronti
erei Oder-Neisse.

R. P. Albania,. reprezentanți ai armatei popu
lare. veterani ai luptei împotriva fascismului. 
Despre însemnătatea Zilei Victoriei a vorbit 
Sadik Bekteshi, membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

MOSCOVA 9. - Corespondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : Delegația militară română condusă 
de generalul-colonel Ion loniță, ministrul forțelor armate 
al Republicii Socialiste România, care participă la mani
festările de la Moscova prilejuite de cea de-a 25-a ani
versare a victoriei asupra fascismului, a depus simbătă 
coroane de flori la Mausoleul lui Lenin din Piața Roșie 
și la Mormintul soldatului necunoscut.

ceremonia depunerii coroanelor
Marinescu, ambasadorul extraordinar 
al Republicii* Socialiste România in Uniunea So- 
colonelul Cornel Berar, atașatul militar, aero și

au participat 
și plenipo-

La
Teodor 
tențiar 
vietică,
naval al României la Moscova, membri ai ambasadei 
române.

WASHINGTON 9 
preș). — Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că obiectivul zborului 
navei spațiale „Apollo-ld" îl 
va constitui craterul „Fra 
Mauro" care nu a pulul li 
atins in urma eșecului misiu
nii navei „Apollo-13". Initial, 
„Apollo-14" trebuia să asele. 
nizeze In craterul Llllrow.

Dr. Anthony Carlio de la 
Cent tul spatial Houston, a 
subliniat că ,.l:ra Mauro" este 
mull mal interesant din punct 
de vedere geologic deci! 
craterul Llllrow, examinarea 
rocilor ce vor li aduse 
Pămint de echipajul
„Apollo-ll" puțind oferi In
formații bogate asupra lor- 
mării întregului sistem solar.

Initial misiunea „Apollo-14“ 
trebuia să Înceapă la 1 oc
tombrie, dar explozia surve
nită, luna trecută, în rezer
vorul de oxigen al modulului 
de serviciu al lui „Apollo-13" 
a obligat pe specialiști să 
procedeze la o nouă verifi
care a întregului aparataj al 
trenului spatial. Dr. Thomas 
Paine, directorul N.A.S.A., a 
informat că din această cau
ză lansarea navei cosmice 
în direcția I unii nu va putea 
avea loc înaintea datei de 3 
decembrie. Echipajul lui 
pollo-14" va fi alcătuit 
Allan Shepard, primul 
tronaul 
spajiul 
fregată 
pitanul 
Roosa.

M- 
din 
as
in 
de 
că-

american lansat 
cosmic, căpitanul 
Edgar Mitchell și 

de aviație Staurt

La Izmir au luat sfîrșit lucrările conferinței tripar
tite la nivel înalt turco-irano-pakistaneze. In comunicatul 
comun dat publicității cu acest prilej se arată că șefii celor 
trei state au discutat o serie de probleme internaționale, 
precum și unele chestiuni politice și economice de interes 
reciproc.

Pe planul cooperării tripartite, cei trei șefi de stat au 
convenit asupra necesității unui efort continuu pentru a 
promova mai mult acțiunile întreprinse în cadrul „Coope
rării regionale pentru dezvoltare", mai ales in ce privește 
extinderea schimburilor comerciale.

Republica Irlanda:

AMPLĂ REMANIERE
A GUVERNULUI

DUBLIN 9 (Agerpres). — 
Primul ministru al Republicii 
Irlanda, Jack Lynch, a procedat 
vineri la o amplă remaniere a 
guvernului său, în urma demi
siei ministrului finanțelor, 
Charles Haughey, și a ministru
lui agriculturii, Neil Blaney. Cei 
doi miniștri au părăsit guvernul 
Ia cererea premierului, care 
i-a învinuit de a fi participat 
la o operațiune de trafic de ar
mament în vederea unei inter
venții armate in Irlanda de 
nord.

Au fost numili noi titulari al

portofoliilor rămase vacante, 
atit ca urinare a demisiei celor 
doi miniștri cit Și a părăsirii 
cabinetului de către alti doi 
membri în semn de protest față 
de învinuirile adresate colegi
lor lor. De asemenea, ș-a pro
cedat și la unele schimbări (le 
portofolii între vechii membri 
ai cabinetului.

Anterior, premierul Jack 
Lynch a obținut aprobarea par
lamentului pentru politica gu
vernului său față de Irlanda de 
nord.

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
i
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
|

„Jeune Afrique“

NIGERIA
DIFICULTĂȚI ȘI PERSPECTIVE

La peste trei luni de la încetarea ostilită
ților din Nigeria, întreaga țară pare in plină 
reconstrucție și, in ciuda anumitor dificul
tăți, economia nigeriană începe să-și releve 
din nou enormul său potențial.

In primul rind, in domeniul petrolului, 
unde previziunile cele mai optimiste au fost 
deja depășite. La sfîrșitul războiului, produc
ția petroliferă in Nigeria atingea cifra de 
550 000 barili pe zi. In momentul de față, 
la numai trei luni de la restabilirea cal
mului, cifra de un milion de barili pe zi este 
pe punctul de a fi depășită. In acest mod, 
intr-un interval de numai cîteva săptămini. 
Nigeria a devenit cel de-al doilea producător 
african, după Libia.

Această producție petrolieră este deja su
ficientă pentru a furniza finanțelor țării a- 
proximativ 150 milioane lire în devize străi
ne, echivalind veniturile provenite din to
talul celorlalte mărfuri exportate.

In ciuda acestor progrese, cu adevărat

considerabile, Nigeria cunoaște încă dificul
tăți serioase, în special în domeniul căilor 
de comunicație serios deteriorate nu numai 
în regiunile afectate de război, ci pe în
tregul teritoriu al țării. Din cinci uzine de 
ciment care erau in funcțiune înaintea răz
boiului (cu o capacitate de producție do 
800 000 tone pe an) numai două sînt utilizate 
în momentul de față, iar una din ele, cea 
de la Sokoto, numai la jumătatea capaci
tății sale. Țara este nevoită să importe ci
ment.

Pentru a-și echilibra comerțul exterior. 
Nigeria^ trebuie să acorde prioritate exportu
lui și, în acest sens, o atenție deosebită este 
acordată arahidelor. Cea de-a doua linie de 
cale ferată care traversează țara de la nord 
Ia sud urmează să fie redeschisă traficului 
în lunile viitoare, astfel îneît exporturile de 
arahide își vor putea relua calea tradițio
nală spre Europa, via Port Harcourt.

CURT

FRANȚA La aeroportul Orly a fost prezentat un sis
tem de antideturnare a avi.milelor, cuprinzând o serie de mă
suri pentru detectarea armelor, la escalele rețelei sale inter
naționale.

Folosit la aeroportul La Quardia din New York, acest 
sistem a depistat un «prim atentator, avind asupra sa un 
revolver. In momentul trecerii pasagerului, becul roșu al 
detectorului s-a aprins.

In foto : Instrumentele de control care se compun din 
două bare de aluminiu vizibile și dintr-un aparat care in
dică cantitatea de metal feros transportată de pasager. Apa
ratul este inert, ceea ce înseamnă că nu emite nici un fel 
de raze care ar putea dăuna pasagerilor.

• Un număr de 24 de țări 
se află pe lista „celor mai pu
țin dezvoltate state" din lume 
fată de care „comunitatea inter
națională are o obligație spe
cială să sprijine eforturile pro
prii în vederea ridicării nivelu
lui de trai al populației lor" — 
se arată într-un raport difuzat 
la O.N.U. de un grup de lucru 
al Comitetului de planificare 
a progresului economic în al 
doilea „Deceniu al dezvoltării",

• Situația din Republica 
Dominicană se menține încor
dată, noi incidente, soldate cu 
victime omenești, înregistrin- 
du-se la o săptămînă înaintea 
alegerilor prezidențiale.

© Vineri, natura dezlănțuită 
a năpustit asupra capitalei por
tugheze . șuvoaiele de apă ale 
unei ploi torențiale, însoțite 
de o furtună de mare intensi
tate. Străzile situate în partea 
de jos a Lisabonei au fost inun
date.

în aceeași zi, circulația pe 
numeroase străzi din cartierele 
mărginașe ale orașului a fost 
complet blocată din cauza unei 
cețe dense.

<£)
<£) 
<£) 
<£>
<£> 
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In capitala Uruguayului a 
luat sfîrșit conferința organi
zată de nouă țări latino-ame- 
ricane în problema limitei a- 
pelor teritoriale. In comuni
catul conferinței cele nouă 
țări — Argentina, Brazilia, 
Chile, Ecuador, Nicaragua, 
Panama, Peru. Salvador și 
Uruguay — își declară drep
tul de a fixa limita apelor 
teritoriale „în conformitate 
cu caracteristicile lor geo
grafice și geologice* și de a 
decide în problema folosirii 
resurselor naturale ale mării 
din zona de coastă într-o
manieră care să contribuie la i 
dezvoltarea lor economică. 1

• Autoritățile boliviene au , 
anunțat că 10 din cei 15 frun-. 
tași ai partidului Mișcarea na
ționalistă revoluționară, 
au fost arestați marți 
descoperirea unui complot anti
guvernamental, au fost expul
zați în Paraguay. După cum 
se știe, participanții la complot 
aveau legături cu fostul pre
ședinte bolivian, Victor Paz 
Estensoro, care trăiește în pre-, 
zent în exil.

care. 
după

• în localitatea indiană 
Bhiwandi, situată in apropiere 
de Bombay, au avut loc joi 
puternice ciocniri între membri 
ai comunităților religioase mu- 
sulmană și hindusă. Potrivit a- ! 
genției Associated Press, care 
transmite știrea, în urma inci
dentelor 22 de persoane au fost' 
ucise șl alte 250 rănite.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — O delegație de reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri franceze, condusă de Paul Huvelin,- 
președintele Consiliului Național al Patronatului francez, a 
făcut o vizită in Uniunea Sovietică, pentru a discuta posi
bilitățile de dezvoltare a relațiilor comerciale franco-sovie-» 
tice. Delegația a avut convorbiri cu Vladimir Kirillin, pre
ședintele Comitetului pentru Știință și Tehnică, cu alte per
soane oficiale și specialiști sovietici. Conducătorul delegației' 
a fost primit de Alexei Kosîghîn, președintele- Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., cu care a avut un schimb de vederi' 
in legătură cu extinderea colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări.
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