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De la adunările generale de dări

de seamă și alegeri au trecut

mai multe săptămîni

CUM AU DEMARAT
BIROURILE
ORGANIZAȚIILOR
DE BAZA
NOU ALESE

Adunările de dări de seamă și alegeri in or
ganizațiile de partid din cadrul minei Petrila 
au prilejuit o matură și exigentă analiză asupra 
activității comuniștilor, in primul rind a celor 
din organele conducătoare, 
dinamizarea colectivelor in 
activitatea, asupra măsurilor 
tinua perfecționare a vieții 
competenței 
stituite
narea unui plus 
activitatea minei, 
terilor, adunările 
riri complexe, cu . 
ridice activitatea noilor organe de partid la ni-

pentru educarea și 
care-și 

ce 
de 

organizațiilor de 
in sectoarele miniere

cit mai viguros și eficient in 
Ca o materializare a dezba- 

generale s-au soldat cu hotă- 
propuneri multiple menite să

desfășoară 
Ie reclamă con- 
partid. sporirea 
bază nou con- 
pentru determi-

voiul exigențelor mari ce le reclamă perfecțio
narea continuă a vieții de partid. Spre a fi la 
înălțimea acestor exigențe, noilor birouri le 
revine obligația să acționeze cu promptitudine 
și perseverență pentru a da viață hotăririlor 
și propunerilor reieșite din adunări, pentru in
tensificarea 
dinea sa.

Cum au 
bază de Ia
întreprins, cum au acționat pe această linie în 
primele săptămini după adunările de alegeri ? 
Acestor întrebări le-am solicitat răspuns de la 
cinci secretari de partid.

vieții de partid în toată amplitu-

răspuns birourile organizațiilor de 
mina Petrila acestor cerințe, ce au

Un deziderat
primordial

propunorilcr 
comumșWor

Viorel PÎRJA, secretarul or
ganizației de bază din secto
rul V :

— In primele zile după a- 
dunarea de alegeri, biroul nos
tru s-a întrunit într-o ședință 
dc lucru pentru a stabili sar
cini precise, detaliate pentru 
membrii biroului și a-i repar
tiza pe schimburi, 
organul nostru 
poată cuprinde 
pra întregului 
această ședință 
cuție hotărîrea 
dunarca de dare dc seamă și 
alegeri, propunerile comuniști
lor și, pe baza lor, am stabilit 
sarcini precise atît membrilor 
biroului organizației de bază 
cit și conducerii sectorului pen
tru realizarea prevederilor din 
hotârire și soluționarea propu
nerilor comuniștilor. Cum e și 
firesc, o deosebită atenție acor
dăm rezolvării propunerilor re
feritoare la asigurarea condi
țiilor pentru încheierea cu suc
ces a anului, cu toți indica
torii realizați, și în același 
timp pregătirii condițiilor pen
tru producția anului viitor. De

soluționarea

astfel ca 
de partid să 

și acționa asu- 
colcctiv. Tot în 
am luat în dis- 
elaborată dc a-

aceea. în adunarea generală pe 
care o pregătim pentru 6 de
cembrie se vor analiza tocmai 
măsurile luate dc conducerea 
sectorului in acest sens.

In a doua ședință de birou, 
pe care am ținut-o zilele tre
cute, am avut în vedere în
deplinirea unui alt obiectiv, in 
privința căruia adunarea de a- 
legeri ne-a trasat sarcini pre
cise : activizarea tuturor mem
brilor de partid. Am chemat în 
fața biroului 8 membri de 
partid care nu-.și achitau unele 
din obligațiile statutare, din
tre care unul va fi pus în dis
cuția apropiatei adunări gene
rale pentru repetate abateri. 
Tot în această ședință am re
partizat membrii de partid pe 
formații de lucru, am stabilit 
sarcini concrete fiecăruia, sar
cini care li se vor comunica în 
cădi ul adunării generale.

Gheorghe CENARU, secreta
rul organizației de bază din 
sectorul II :

— Pe baza hotărîrii și a pro
punerilor făcute de adunarea 
generală dc alegeri, în fața bi
roului nostru stau două sarcini 
mari : întărirea vieții de partid 
și îmbunătățirea activității eco
nomice. La prima problemă a- 
vem în vedere mai ales întă
rirea disciplinei de partid, 
participarea tuturor comuniști
lor la viața organizației de ba- 

și îndeplinirea obligațiilor 
statutare. Sîntem conștient i 

de modul cum își vor duce 
îndeplinire comuniștii sarci- 
?, va depinde afirmarea pu

terii de înrîurire. capacitatea 
de mobilizare a întregii orga
nizații. De aceea, ne-am hotă- 
îît să acționăm de la început 
in acest sens. In adunarea ge
nerală pe care o pregătim vom 
discuta tocmai despre 
sabilitatca partinică, 
modul cum se achită 
comunist dc obligațiile 
incumbă calitatea de 
de partid.

Urmărim, de asemenea, în
făptuirea propunerilor făcute 
în adunarea de alegeri privind 
remedierea neajunsurilor din 
sector, mai cu seamă în pri
vința eșalonării ramblcierii a- 
batajelor, îmbunătățirea aprovi
zionării locurilor de muncă, a 
întreținerii utilajelor. Unele 
propuneri s-au soluționat, altele 
au rămas încă în... suspensie. 
In orice caz, conducerea sec
torului va răspunde oamenilor 
la aceste probleme în aduna
rea generală.

Anchetă realizată dc
Ion DUBEK

(Continuare in pag a 3 a)

DE MINIȘTRI
cu privire la introducerea

schimbului de lucru
de 6 ore în subteran

de la Brașov și Pitești

Mi-*

(Agerpres)

respon- 
despre 
fiecare 

ce i le 
membru

calcul teri- 
și Pitești, 

fi dotate cu 
de calcul și

gestiunii com- 
din principa- 
din raza 
vederea 

moderne

modificarea in- 
plan aprobați, 
pină la 31 de- 
ministerul va

loc
ex- 
dc

HOTĂRÎ RE
ALE CONSILIULUI

EDUCAȚIA PATRIOTICA
patriotismului

prin care se 
patriotică a 

orele de diri-

țară se desfășoară Decada 
cărții românești, manifestare 
menită să devină tradiționala, 
avind ca scop popularizarea 
celor moi valoroase lucrări ale 
editurilor noastre.

Recenta reorganizare a sis
temului editorial din România,

de responsabilitate, in vederea 
asigurării unor cărți de ceită 
valoare artistică, ideologică, 
literară, științifică. Cele 22 e-

P. c.

(Continuare in pag. a 3 a)

Consiliul de Miniștri a sta
bilit unele măsuri pentru îm
bunătățirea condițiilor de mun
că ale minerilor prin aplicarea 
duratei schimbului de lucru de 
6 ore in subteran. Astfel, du
rata schimbului de lucru in 
subteran la Exploatarea minie
ră Baia Sprie va fi de 6 ore, 
fără modificarea indicatorilor 
de plan, a normelor de mun
că și salariilor in vigoare. Du
rata stabilită se va socoti dc 
la intrarea și pină la ieșirea din 
mină. Experimentarea care a 
avut loc pină acum la această 
exploatare a demonstrat că du
rata redusă a schimbului de 
lucru a contribuit la aplicarea 
cu mai multă eficiență a mă
surilor pentru perfecționarea 
procesului dc producție, la în-

tărirea disciplinei în muncă, la 
îmbunătățirea situației forței de 
muncă din acest sector.

O dată cu măsura amintită. 
Ministerul Industriei Miniere și 
Geologiei a fost autorizat ca pe 
măsura creării condițiilor ne
cesare. să experimenteze >; ia 
celelalte unități miniere din 
cadrul Centralei minelor și me
talurgiei neferoase Baia Mare 
durata de 6 ore pe schimb în 
subteran, fără 
dicatorilor de 
De asemenea, 
cembrie 1970,
prezenta Consiliului de Miniș
tri un program privind intro
ducerea eșalonată a experimen
tării duratei reduse de lucru 
in subteran la alte unități mi
niere.

cu privire la înființarea 
centrelor teritoriale de calcul

'' î

Consiliul de Miniștri a apro
bat printr-o hotărîre înființa
rea de centre de 
toriale la Brașov 
Noile unități vor 
sisteme electronice
vor avea ca obiect prestarea 
de servicii de calcul .și de pre
lucrare a datelor. Ele vor e- 
fcctua astfel dc lucrări pentru 
un număr important de între
prinderi industriale din jude
țele Brașov și Argeș și din ju
dețele învecinate.

Noile centre de calcul teri
toriale. în colaborare cu spe
cialiștii unităților economice, se 
vor ocupa de introducerea sis
temelor informatice în condu-

cerea producției, acționînd tot
odată pentru realizarea cu a- 
jutorul calculatoarelor electro
nice a conducerii 
plete a cîtorva 
lele întreprinderi 
de activitate. în 
tinderii tehnicii
calcul în economie.

Hotărîrea Consiliului dc 
niștri se înscrie în contextul 
recomandărilor făcute de tova
rășul Nicolae Ceausescu cu pri
lejul întîlnirii de lucru din 
luna septembrie cu specialiști 
din domeniul tehnicii electro
nice de calcul și informaticii 
economice.

Componento principală a edu
cației comuniste — alături de 
educația politică, etică, estetică, 
sportivă etc. - educația patrio
tică a tineretului constituie una 
din laturile de bază ale procesu
lui formării și dezvoltării perso
nalității omului nou.

Școala, familia, întreaga 
cietate se ocupă de 
patriotică a elevilor,

Se urmărește dezvoltarea la elevi 
a cunoștințelor despre trecutul 
economic, social și cultural 
județului nostru. In acest 
s-au organizat vizite 
cursii in localitățile 
prezintă interes istoric 
in centrele industriale 
județului. Pe această linie 
înscriu vizitele organizate la 
nedoara și Deva. Cu această 
ocazie s-a vizitat castelul Hunia- 
zilor, Cetatea din Deva și 
obiective. S-au organizat, 
asemenea, vizite la majoritatea 
întreprinderilor din municipiu și 
din județ, vizite care s-au soldat 
cu amenajarea unei expoziții in
titulată „Realizările județului 
Hunedoara".

Cunoașterea mai îndeaproape 
a realizărilor obținute de poporul 
român in anii socialismului con
stituie o altă direcție a orientă
rii educației patriotice, urmărin- 
du-se pas cu pas succesele ști
inței și tehnicii românești la ni-

Flavia DUMITRAȘ

(Continuare in pag a 3-a)

specifică, distinctă, fiind voiba 
despre un patriotism socialist 
activ și militant. Ne-am intere
sat de preocuparea 
educației patriotice la 
școlar profesional din 
Alături de pregătirea 
nală a elevilor de aici 
strungari, lăcătuși ori 
electromecanici -, in cadrul pro
cesului instructiv-educativ, edu
cația patriotică, ocupă o ponde
re relativ însemnată. In această 
direcție există o conlucrare strin- 
să intre conducerea școlii și or
ganizația U.T.C., conlucrare care 
urmărește orientarea judicioasă a 
educației patriotice spre obiecti
vele și problemele majore ale 
acesteia, in scopul formării la 
elevi a unor cunoștințe adinei 
și trainice despre trecutul de 
luptă al poporului nostru, des
pre trecutul și prezentul patriei, 
despre lupta clasei muncitoare, 
sub conducerea partidului co
munist, împotriva exploatării, 
pentru edificarea unei societăți 
noi, cunoștințe al căror scop 
este formarea la elevi a inaltu-

acordată 
Grupul 

localitate, 
profesio- 
— viitori 

maiștri

De la aeroportul din Baku 
spre centrul orașului, drumul, 
brăzdat monumental de mori 
edificii, te face să simți mereu, 
clipă de clipă, prezența mării. 
Briza sărată năvălește pi in 
geamul mașinii, agită migda
lii. măslinii și coniferele sudice, 
învălmășește frunzele palmierilor 
(care hibernează aici în huse 
de plastic), iar vuietul valu
rilor te însoțește mereu, pre
tutindeni, în orice punct te-ai 
afla. Așezat in terasă, in 
cui blajin al unui golf 
sudul peninsulei Apșeron,

lui sentiment al 
socialist.

Una din formele 
realizează educația 
elevilor o constituie
genție in cadrul cărora, cei puțin 
de două ori pe trimestru, sint 
programate expuneri ale unor te
me cum ar fi : „Cum iși manifes
tă elevii dragostea față de pa
trie", 
României 
oglindite 
ții 
tria" 
punct de vedere al 
cit și al formelor de

Evocarea luptei de 
poporului nostru pentru elibera
re socială și independeță națio
nală a constituit, de asemenea, 
unul din componentele principa
le ale educației patriotice. Expu
nerea „Lupta poporului român 
împotriva jugului otoman" sau 
montajul literar „Unirea princi
patelor", au oferit elevilor fapte 
concludente formindu-le o viziu
ne largă despre lupta poporului 
nostru de-a lungul istoriei sale.

so- 
educația 
urmărind 

prin aceasta dezvoltarea și for
marea la elevi a sentimentului 
de dragoste și 
frumusețile și 
socialiste, față 
nist și întregul 
cește cu dăruire și 
pentru a ridica societatea 
culmile civilizației și progresului. 

Educația patriotică 
trebuie să înceapă in primul rinei 
cu edificarea elevilor asupra no
țiunilor : patrie, patriotism, par
tid, popor. Se continuă apoi cu for
marea convingerilor patriotice 
pe baza cărora ia naștere senti
mentul patriotismului, sentiment 
care astăzi determinare

prețuire față de 
bogățiile patriei 
de partidul comu- 
popor care mun- 

abnegație 
pe

„Prestigiul internațional al 
", „Frumusețile patriei 

, „Poe- 
și pa- 
atit din 

conținutului 
prezentare, 
veacuri a

„Frumusețile 
in literatură", 

cintă partidul 
ș. a., variate

alte 
de

Foto: N. GI1ENA

Potrivit

Pentru
pionierii au ia 
autobuze.

Armv'nii magnifi- 
in cartierul 

Braia Lupeni.

Conferință5

Astăzi, la ora 18. în sala 
mică a clubului din Aninoa- 
sa inginerul Florian Telu 
vorbește despre un aspect 
important al muncii : „Mai
strul — verigă principală în 
procesul de producție".

..Decadei cărții 
românești" astăzi, la ora 12. 
Institutul dc mine din Pe
troșani găzduiește o întilnire 
a cititorilor și lucrătorilor cu 
cartea, cu reprezentantul edi
turilor „Tehnică" și „Științi
fică".

a elevilor

Pionierii din Valea 
Jiului în concurs 

la Hunedoara
In ziua de 29 noiembrie 

a.c. orașul Hunedoara va 
găzdui faza județeană a con
cursului cultural-artistic al 
pionierilor. La concurs parti
cipă și pionieri din Valea 
Jiului cu un program bogat 
și variat. Pionierii din muni
cipiul Petroșani vor prezen
ta o șezătoare, spectacol ni 
intitulat ..Vaporul vacanței”, 
cîntece și dansuri, 
deplasare, 
dispoziție 7

După concurs c prcconimt 
să se viziteze castelul hunia 
zilor precum și noile 
ale orașului.

cartiere

Lupeni 
seară, 

pentru 
Cornel 
confc-

In cadrul activităților cul
turale de joi, destinate tine
rilor, la clubul din 
este prevăzută mîine 
de la ora 18, o seară 
tineret. Profesorul 
Platon va expune o 
rință pe tema „Ce spune ști
ința și ce spune religia des- 
pi-e univers'*.

Locuiesc in orași I Petrila. 
Acum o lună am fa ■( o in
toxicație gravă al cărei trota- 
ment necesita internarea mea 
in spital. De altfel am și fost 
internată în spitalul din loca
litate. Timp de trei săptămini 
am avut temperatură intre 
38-39 grade. Nu credeam că

Coma uda a fost executată
execute în acest an 9 006 de taburețitrebuia să

secției de timplărie de la Livezeni condusă de Pe- 
secției a făcut ca întreaga comandă să fie deja

linei comenzi, I.I.L. Petroșani 
pentru export. Lucrarea a fost încredințată 
tru Popa. Munca sîrguincioasă a colectivului 
executată.

Apreciindu-se calitatea produselor, I.I.L. Petroșani are pentru anul viitor o nouă comandă 
de 15 000 tabureți, solicitați la export.

jr- 
din

. -------- ora
șul te conduce, treptat, spre 
nivelele lui cele mai coborite, 
pe treptele cărora valurile mă
rii se preling lent, desfâcînd 
falduri de spumă.

Gazdele ne po/estesc, prin- 
Mârii

Mulțumire
o să mă fac bifie. Tratamen
tul medicamentos prescris, gri
ja și ^încurajările medicului 
Nicoloe’Daniel m-au redat so
cietății, familiei. Aceeași grijă 
părintească, am observat că 
o acordă medicul Nicolae Da
niel tuturor bolnavilor pe care 
ii tratează. Țin să-i mulțumesc 
pe această cale pentru faptul 
că mi-a redat sănătatea.

Cospice scade intr-una (lucră
rile hidrotehnice și hidro
energetice de pe Volga, 
care se varsă printr-o gigan
tică deltă in mare, ou sporit 
considerabil evoporația și ce
lelalte pierderi de apă ale ma
relui fluviu) și, din punctul acesta 
de vedere, Baku este un oraș 
care se desparte de mare, 
încet, dar tenace, țărmurile 
mării alunecă spre sud, dez
velind largi plaje sub cerul 
gol. Pentru a realiza imaginea 
acestei retrageri 
Caspicei, urcăm o

o apelor 
scară n

llie PURCARU

(Conlinuare in pag. a 3-a)
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RESPECTAREA
NORMELOR

Foto : I. LICIUMijlooce viiuole instiuc live folosite în piopogondo ’eh nicii securității muncii Io mina Poroseni.

PROTECȚIE
4 Muncitori I Nu lucrați in 

suitori fără poduri de lucru. 
La montări și demontări de 
coloane de aeraj, de tuburi 
de aer comprimat, de scări 
etc., pe lingă podul de lucru, 
folosiți și centurile de siguran
ță ;

4 Nu circulați pe suitoare
le care nu au secție de circu
lație amenajată cu scări și 
poduri. Cind pe suitor circulă 
mai multe persoane din care 
una aie asupra sa materiale 
sau scule, această persoană 
la coborire, va fi prima, iar la 
urcare ultima, pentru 
accidentelor in cazul 
materialelor respective

in 
blochează 

sus in 
se iau 
a căde- 
ea și a

In timpul încărcării 
descăicătii materialelor 
chiblă la orizontul de 
sau la nivelul unor lucrări 
niere intre orizonturi, i 
deasupra suitorului 
secțiile vor fi închise ;

și 
in 

cop 
i mi- 
ușile 

pe toate

4 Reparațiile in rostogol se 
lac după un program caie 
este adus la cunoștința per
sonalului ce deservește rosto
golul. înainte de inceperea lu
crului, se construiesc poduri 
de protecție ;

Nu vă urcați in suitorile 
amenajate și in

evitarea 
căderii

MUNCII 4 La circulația pe 
după ce ați trecut, închideți 
ușile podurilor de 
absolut interzisă 
cestor uși i ;

suitoi,

odihnă. Este 
blocarea a-

materialelor4 Transportul 
pe suitor se execută numai cu

chibla. Cind chibla se agață 
in suitor, se procedează 
felul următor : se 
troliul ; se merge de 
jos pinâ la chiblă ; 
măsuri de prevenire 
rii materialelor de pe
alunecării ei pe suitor in tim
pul deblocării ; se deblochea
ză chibla ; se merge înapoi 
sus ; dacă este nevoie să vină 
muncitori și de jos, aceștia 
vor urca după ce chibla a fost 
asigurată și au fost luate mă
surile de prevenire a căderii 
materialelor ; după deblocarea 
chiblei, ei vor merge jos, men- 
ținindu-se măsurile de preve
nire a căderii de materiale și 
de alunecare a chiblei. Trans
portul se reia cind nu mai este 
nici o persoană in suitor ;

In timpul transportului d? 
materiale este interzisă circu
lația și staționarea sub suitor ;

<$- Transportul d? materiale 
pe suitor se execută numai 
in baza unor semnale fixate 
prin cod ;

«f,-. Desfundarea ros’ogoa- 
lelor se face numai din secția 
de circulație prin ușile de con
trol, cu ajutorul unor răngi. 
Este interzisă intrarea in ros
togol pentru desfundare ! ;

in săpare, in
caie se face transport de ma
teriale decit după 
semnalului că circulația 
liberă ;

primirea
este

4- Este interzis transportul 
materialului pe suitori prin 
cădere liberă. El distruge sus
ținerea și prezintă pericol de 
accidentare ;

Fentru prevenirea căderi
lor in rostogol, acestea trebuie 
să lie prevăzute cu grătare d:n 
șină montată la 1 m distanță 
de nivelul lucrării miniere din 
care se face vărsarea (cărbu
nelui sau a sterilului).

Nu se știe precis, prover
bul cu mersul ulciorului la 
apă de cită circulație 
bucură în 
lișlilor, cuplătorilor și 
general muncitorilor de 
mina Vulcan folosiți în sub
teran la manevrarea vago- 
netelor. Un luciu este însă 
cert : la această mină mai 
sînt destui muncitori din ca
tegoria amintită care, igno
rând normele elementare de 
protectie a muncii la mane
vrarea vagonelelor în sub
teran. se transpun în situa
ții ca cea a ulciorului din 
proverb. Ba mai riscante.

Despre aceasta a avut 
prilejul să se convingă și 
semnalistul Nichita Beldea- 
nu. In ziua de 18 a lunii 
trecute își îndeplinea sarci
nile de serviciu la puțul nr. 
1. Dar cit de ..corect- din 
punct de vedere al securi-

se 
rîndurile semna- 

în 
la

Controlul, o simpla trecere 
revistă ?

Consemnăm,
avertizăm

Opritorul

și mai

ceva.,.
tății muncii și le îndeplinea 
vom vedea imediat. La un 
moment dat, introducind un 
vagonet plin în colivie (de 
pe partea dreaptă a puțu
lui) nu s-a mai învredni
cit să ridice opritorul pen
tru a asigura vagonelul ur
mător. Acesta, nefiind blo
cat de opritor, a rulat liber 
pe linie și l-a surprins pe 
semnalistul Deldeanu în 
timp ce introducea vagone- 
tul plin în colivie. S-a po
menit p ins ca intre cape
lele a doi berbeci ; strivit, 
zdrobit. Ulciorul n-a mai 
mers...

Acum se înverșunează pu- 
nînd vina pe „acel nenoro
cit de opritor*. Dar uită 
ceva — de fapt esențialul ■ 
prapria-i vină de a nu fi 
respectat instrucțiunile de 
iucru referitoare la mane
vrarea vagonetelor în rampa 
puțului de a se asigura va
gonelul următor 
este introdus în 
osie

Și mai trebuie
un lucru : personalul tehnic 
dc control (maiștri. suprave
ghetori) rare avea obligația 
de a \eghea la respectare i 
normelor de si-ur.ță ju e- 
fe.luarea transportului pe 
rampa puțului ce a păzit ?

clar acum ?

celui care 
colivie, li

clarificat

Oricare ar fi dialectica pro
ducerii unui accident de mun
că — mai simplă sau mai com
plexă —, ori cîți factori tu
rnam, materiali sau naturali) 
ar exista și oricum s-ar com
bina ei pentru a-1 produce, 
accidentul de muncă, înainte 
de a fi accident uman, este nu
mai risc — o posibilitate mai 
apropiată sau mai îndepărtată 
de accidentare. Cu alte cuvin
te. există o perioadă 
Uiție" a accidentului, 
gălire" a lui în timp, 
care este, totodată, și
indicată pentru evitarea 
prin depistarea și înlăturarea 
situațiilor periculoase carc-1 
premerg. Semnificativă, sub a- 
cest aspect este următoarea 
marcă (Heinerik) ; din 300 
luat ii periculoase, doar 30 
jung în stadiu] de accident 
șor și abia una. in stadiul 
accident grav.

Desfășurarea în timp a
intervenția 
Așadar, a 

de muncă, 
și înlătu-

rului.
Un rol important, hotârîlor, 

în activitatea de control pre
ventiv la locul de muncă, îl 
are maistrul miner. Acest rol 
este determinat de poziția sa 
în procesul 
Irul fiind 
conducere 
tui proces.

Potrivit

de producție, mais- 
primul factor de 
nemijlocită a aces-

de „ges- 
de ..pre- 
perioadâ 
cea mai 

lui

re- 
si- 
a- 
u- 
de

ac-
cidentului permite 
salutară a omului, 
preveni accidentul 
înseamnă a depista 
ra, din timp, acele situații pe
riculoase care — mai devreme 
sau mai tirziu 
intr-un anumit 
na intimplâtor) 
accidentului.

Una din căile cele mai im
portante de depistare și de în
lăturare a acestor situații o 
constituie controlul locului de 
muncă efectuat de personalul 
de conducere și supraveghere 
sau de persoane cu 
speciale de control, 
de la conducătorul tehnic al 
unității și pînă la artificier sau 
măsurătorul dc gaze.

Importanța controlului 
ventiv la locul de muncă 
zidă în dubla sa funcție : 
ceea de luare a măsurilor 
protecție conform N.T.S., 
aceea de verificare a respec
tării, de către angajați, a mă
surilor luate. Prima fund ie ține 
de asistența tehnică — deci de 
pregătirea și autoritatea pro
fesională a celui ce controlea
ză: a doua, de disciplina mun
cii — deci de etica profesio
nală a acestuia.

In activitatea de control, ca
drele tehnice inginerești și 
medii ca și restul personalului 
cu atribuții speciale dc control 
se conduc după principiul po
trivit căruia orice problemă dc 
producție trebuie analizată și 
rezolvată (mai ales Ia locul de 
muncă) in deplină concordanță 
cu cerințele protecției muncii. 
Acest principiu rezultă din 
concepția de bază a organiză
rii protecției muncii în tara 
noastră, conform căreia pi-mcc- 
iia muncii face parte integrau" 
tă din procesul de producție, 
ea contribuind nu numai la a- 
părarea omului muncii, ci și la 
organizarea mai judicioasă a 
locului de muncă, la îmbună
tățirea tehnologici și utilajelor 
și la ridicarea nivelului teh
nic al cunoștințelor muncito-

—. asociindu-se 
fel (intotdeau- 
vor da naștere

atribuții 
începînd

pre- 
rc- 
a- 
de 
și

normelor legale,
maistrul miner este obligat să

k'.lldD!OVni 
MfUiigîfc 

in general, dacă există 'pe
ricol dc surpare;

ț- susținerea locului dc mun
că și modul de aplicare a 
monografiei de armare; 
situația măsurilor și mij
loacelor de prevenire, com
batere și lichidare a focu
rilor și incendiilor subte
rane;

• situația iluminatului și sta
rea lămpilor;

superioară, totuși pră-pra situației periculoase create 
nu s-a făcut corn- L. ------ ...

felia 
bușirea 
pici, rămînînd goluri în ta
van.
In ziua accidentului, locul 
de muncă respectiv a fost 
controlat atît de ing. Mi
tică Nicolescu, șef de raion, 
cit și de către maistrul mi
ner Florea Dobrotescu. Pri
mul, s-a mulțumit să con
state unele abateri fără a

€

A preveni accidentul: a înlătura, din timp, factorii de risc 
care-1 „pregătesc**.
O cale importantă de depistare și combatere a riscurilor : con
trolul preventiv la locul de muncă.
Maistrul miner — verigă hotărîtoare a activității de control.
Control eficient, nu unul formal și de mîntuială !

controleze cel puțin dc două 
ori pe schimb (in prima și in 
a doua jumătate a schimbu
lui) locurile de muncă pe care 
le are in supraveghere (atîtea, 
cite poate cuprinde in acest 
scop). O astfel de măsură este 
dictată de 
•zullînd din 
controlului 
maistrul să 
asistența 
toare pentru înlăturarea 
colului, cit și verificarea 
dului de îndeplinire, de 
muncitori, a dispozițiilor 
stabilind, în aceiași timp, mă
surile dc protecție ce urmează 
a se lua în continuare de că
tre schimbul următor. In ca
zuri excepționale, cind mais
trul miner este reținut la o 
lucrare ce prezintă pericol, el 
va raporta imediat situația șe
fului de mină (sector) sau loc
țiitorului acestuia, pentru a fi 
înlocuit și a se putea asigura 
controlul normal in zona res
pectivă pentru care răspunde 
integral. Nici o justificare ul
terioară — atit de frecvente 
in practică — nu poate sub
stitui obligațiile de mai sus. Se 
pune, astfel, in evidență și mai 
mult importanța și necesitatea 
controlului repetat la același 
loc de muncă. în cadrul unui 
schimb.

In activitatea de control zil
nic. maistrul minor este 
gat să verifice procesul 
nologic de producție in lot 
plexul său, și anume :
• aerajul locului dc muncă, 

luînd măsuri de prevenire 
a acumulărilor de metan, 
bioxidului de 
prafuluiț situația 
în ceea
Testarea 
cilor. i 
crăpăturile, 
zăcămintului,

necesitatea — re- 
dubla funcție a 

preventiv — ca 
poată realiza atit 

tehnică corespunză- 
peri- 
mo- 

către 
date,

obli- 
teh- 

com-

a
acarbon și

de cărbune;
locului dc muncă 
ce privește mani- 
presiunii, felul ro- 

slratificuția, faliile, 
neregularitățile 

copturile și,

activitatea artificierilor în 
exercitarea atribuțiilor lor; 
situația echipamentului și 
materialului de protecție;
aprovizionarea cu materiale 
a locurilor de muncă;

• situația instructajului indi
vidual pe linie de proiec
ție a muncii.

Potrivit N.T.S., în activitatea 
sa, personalul tehnic dc con
trol (și, în special, maiștrii 
mineri), îndată ce observă de
ficiențe sau pericole privind 
siguranța oamenilor sau a lu
crărilor-, este obligat să ia mă
surile corespunzătoare dc se
curitate, atrăgind atenția mun
citorilor asupra acestor defi
ciențe sau pericole și evacuînd, 
la nevoie, locul de muncă. 
Faptul se va consemna în car
tea de raport a maistrului mi
ner. cu specificarea măsurilor 
ce au fost luate.

Am reamintit aceste prescrip
ții legale întrucit. in ultimul 
timp, se constată tot mai frec
vente cazuri de control formal 
la locul de muncă. Cîteva e- 
xemple din practica de urmă
rire penală sînt edificatoare in 
acest sens, demonstrând, totoda
tă. adevărul — enunțat mai 
sus — potrivit căruia acciden
tul dc muncă este, de regulă, 
previzibil și evitabil dacă se 
acționează competent și hotă
rî! pentru înlăturarea factori
lor de risc cc-I 
din timp.

Astfel, la E. M. 
abatajul cameră 
III, str. 5, orizont 
accidentați doi

lua măsuri corespunzătoare 
în privința susținerii aba
tajului și a sancționării șe
fului dc brigadă pentru ne
respectarea monografici de 
armare; al doilea, deși con
stată cu ocazia controlului 
repetat la locul de muncă 
nerespectarea dispozițiilor 
sale date la primul control 
șefului de brigadă Chiva 
Alexandru, s-a mărginit să 
dea aceleași dispoziții și să 
atragă atenția asupra peri
colului, fără a rezolva si
tuația periculoasă, după ca
re a plecat „fiind pe termi
narea schimbului". Faptul 
este cu atît mai grav, cu 
cit maistrul miner observa
se tendință de îngroșare in 
front către acoperiș, ceea 
ce constituia un avertis
ment Serios.0. Cu puțin timp înainte 
producerea accidentului, 
lificierul loan Bledca, 
toate că a constatat și 
golul din tavan și lipsa
lementelor de susținere su
plimentară, a efectuat totuși, 
pușcarea, mărind astfel și 
mai mult dezechilibrul ro
cilor in front. In aceste 
condiții, surparea care a sur
prins pe cei doi muncitori 
era inevitabilă.

La E. M. Aninoasa, intr-o 
situație similară, a fost acci
dentat mortal minerul Crăciun 
Jurea. In acest caz, maistrul 
miner Gheorghe Timofticiuc nu 
a verificat activitatea artificie
rului Gheorghe Bercheș 
executat pușcarea fără 
convins de respectarea 
grafiei de armare. De 
nea, fără a lua măsuri 
lăturare a pericolului 
crăpăturile ivite in (
stratului ca și lipsa n... 
luiui de susținere îl (.'blii;.:.! >a 
aceasta —. s-a mărginii să a- 
tragă atenția muncitorilor, asu-

în abataj. Ca urmare, un bloc 
de cărbune desprins din ta
van l-a surprins pe minerul 
Crăciun Jurea. accidenlîndu-1 
mortal.

In fata acestor „mostre” dc 
control formal, pe bună drep
tate ne întrebăm : dacă, după 
un control efectuat la locul de 
muncă de către inginer-, mais
tru, artificier, și prin care se 
constată diferite situații peri
culoase. se produce totuși ac
cidentul de muncă, cc rost mai 
are 
ră 
ce. 
de 
fermă față 
dispozițiilor date, se mai poale 
vorbi, in mod serios, despre 
un eoni rol eficient al locului 
dc muncă ? Dezbrăcat de func
țiile sale, un asemenea control 
nu este altceva decît o sim
plă trecere în revistă a locu
lui de muncă, cc nu folosește 
nimănui și caro, dimpotrivă, 
aduce grave prejudicii tuturor.

Este timpul să sc reflecteze 
mai serios asupra acestor as
pecte negative și implicațiilor 
lor — personale și sociale. 
Morții nu mai pot protesta. 
Dar societatea nu poate rămi- 
ne indiferentă față de lipsa 
de răspundere și ușurință. Este 
bine să nu se uite acest aver
tisment care dă, deopotrivă, 
glas legii și expresiei umanis
mului socialist, apărării celor 
mai importante valori sociale : 
viața și sănătatea oamenilor 
muncii.

David MANIU, 
procuror șef al 

procuraturii locale, Petroșani

un asemenea control ? Fă- 
acordarea asistenței tehni- 
cu un simulacru de măsuri 
protecție și fără o poziție 

de nerespectarea

.pregătesc”

Vulcan, in 
nr. 2, bloc 

518, au fost 
muncitori — 

unul, mortal, celălalt suferind 
o incapacitate temporară de 
muncă de mai multe zile, în 
următoarele împrejurări ;
• Cu 15 zile anterior acciden

tului, maistrul miner Nico- 
Jae Ungureanu, deși contro
lase operațiunea dc dirijare 
a acoperișului stratului, la

de 
ar-
cu 
el 
e-

care a 
sâ fie 
mono- 

aseme- 
de in- 
- deși 

.al 
a-

Pagină realizată la cererea CEN TRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI
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Convorbire cu ing. IOAN POPA, conducătorul 
Centrului de instruire a noilor angajați — 

Petroșani

In cadrul măsurilor ce s-au 
luat și se iau continuu in în
treprinderile .și unitățile eco
nomice pentru asigurarea 
desfășurării optime a proce
sului de producție, cu efor
turi fizice reduse pentru 
muncitor și cu productivitate 
sporită, in condiții de sigu
ranță și de igienă a m uicii 
cit mai depline, instruirea 
muncitorilor ocupă un loc 
prioritar Cu atit mai mult 
in minerit — dat fiind spe
cificul activității in subteran 
—, instruirea personalului 
muncitoresc capătă o impor
tanță vitală. Eforturi, căutări 
susținute silit concentrate a- 
supra perfecționării procesu
lui <le instruire, folosirii u- 
nor forme cit mai eficiente 
care să asigure un conținut 
mai ridicat acelui minim de 
cunoștințe profesionale cu 
care este înarmat muncito
rul nou angajat.

In contextul acestor preo
cupări se înscrie înființarea 
celor două centre — unul la 
Petroșani pentru exploatările 
miniere Dilja, Lonea, Petrila. 
Aninoasa și Live/eni, iar al
tul la Vulcan pentru minele 
Lupeni, Uricani, Paroseni, 
Bărbăteni. Vulcan — de in
struire a muncitorilor noi 
angajați. Despre centrul din 
Petroșani, despre modul cum 
este organizat și se desfășoa
ră aici programul activiii 
de înșiruire ne-a vorbit in
ginerul IOAN POPA, con
ducătorul centrului.

— Mai întâi de toate o pre
cizare : centrul de instruire 
de la Petroșani este situat 
în incinta minei Dilja și își 
desfășoară activitatea în clă- 

a școlii de cali- 
mi- 
nu 
se 

an- 
z.c-

di rea nouă 
ficare a acestei unități 
niere. S-a ales acesi loc 
întâmplător, ci pentru a 
asigura muncitorilor noi 
gajați pe perioada celor 
ce zile de instruire, condiții 
bune de cazare și de masa, 
mina Dîlja oferind în acest 
scop (in imediata apropiere 
a minei, respectiv a centru
lui de instruire) căminul său 
pentru nefamiliști și canti
na — ambele fiind construc
ții noi. moderne, date în fo
losință în acest an. —

— Ce scop s-a urmărit 
prin înființarea centrelor de 
instruire ?

— Eficiența ! Creșterea ca
litativă. atît teoretică cit și 
practică, a instruirii munci
torului cai-e -a venit în Va
lea Jiului și s-a angajat la 
o mină pentru a lucra în 
subteran. In cele zece zile i 
se oferă noului angajat ba
gajul necesar de cunoștințe 
elementare ale mineriinlui și 
siguranței miniere. Se eli
mină practica unor exploa
tări miniere (în detrimentul 
instruirii propriu-zise — n.n.) 
de a folosi oameni noi an
gajați. în zilele de instruc
taj mai mult pentru a efec
tua cu ei diferite munci dc 
corvoadă la suprafaiâ și mai 
puțin pentru a-i ajuta să-și 
însușească acel minim de 
cunoștințe elementare teore
tice și practice, necesare pen
lru a începe munca în sub
teran. Pregătirea ce se asi
gură acum în centrul de 
instruire dă garanția unui 
comportament în timpul lu
crului conform 
de proiecție a 
partea muncitorului ce a in
trat în mină ca nou îm i nl. 
îl ajută să se descurce în 
toate situațiile. Fiind zi dc zi 
între oamenii aflați la in
structaj, cadrele tehnice ale 
centrului au posibilitatea dc 
a-și da seama de aptitudinile 
noilor angajați, corespunză
toare diferitelor munci din 
subteran și de a-i dirija ca 
atare spre aceste munci.

— In ce constă propriu- 
zis instruirea teoretică și 
practică și prin ce mijloace 
sc realizează ea ?

— întregul proces dc instrui-

cu normele 
muncii din

ie sc desfășoară după „Dia
grama ciclului dc instruire 
a noilor angajați la centre”, 
elaborat de organele tutelare. 
Ca noțiuni teoretice, angaja- 
ților noi li se predau la 
cursuri . organizarea Centra
lei 
tarilor i 
tul de 
procesele 
subteran, 
lului și 
subteran, 
tehnica securității, gazele din 
atmosfera minieră, modul de 
folosire a măștii dc aulosal 
varo, praful de cărbune și 
metodele dc combatere a lui. 
iluminatul subteran, perico
lul electrocutării și măsurile 
de prim-ajulor. normele igic- 
n ico-san i tare. echipament u I
de protecție etc. Ca mate
rialo didactice ne folosim 
dc cele din biblioteca școlii 
de calificare a minei Dilja.

Penlru predarea cunoștin
țelor leoretice ne stau la 
dispoziție (dimineața) trei 
săli dc clasă ale școlii de 
calificare și vor mai fi ame
najate încă alte două Dar ne 
lovim de o problemă : una 
din încăperile acestea e o- 
cupată (S.C.S.M. cind are de 
gând să 
rotorul pentru analizele 
belor 
cere ' 
fac 
(Gh.
cu, 
recrutați dintre cei mai com
petent și bine pregătiți 
maiștri mineri de la minele 
Dilja. Petrila si Lonea. După 
predare se țin ore de între
bări și răspunsuri cu care 
prilej se lămuresc uncie pro
bleme ce li s-au părut cursan- 
ților neclare. Totodată, orele 
dc predare a noțiunilor teo
retice sînt alternate — în 
perioada celor zece z.ile de 
instructaj — cu zile de vizite 
în subteran și la suprafață, 
cind maiștrii instructori ex
plică pe viu oamenilor cele 
învățate teoretic în diferite 
ipoteze ale procesului muncii 
și fluxului ichnologic.

— Proiecte de viilor ?
— In dorința de a adinei 

noțiunile predate la cursuri 
cu exemplificări practice, de 
a lega cit mai mult instrui
rea teoretică cu cea practică, 
într-una din sălile centrului 
este în curs de amenajare un 
frumos și instructiv cabinet 
de protecție a muncii. In 
standurile cabinetului, noii 
angajai i v-or face cunoștin
ță (de la târnăcop și până 
la modernii stâlpi hidraulici), 
cu toate uneltele și utâlajele 
dc care sc servește mine 
iul în subteran pentru a 
scoate cărbunele. Vor fi. dc 
asemenea, expuse 
cu metodele de 
folosite curent la minele 
baz- i si ne gindint la o 
chetă de abataj frontal 
dern susținut cu cadre 
și toare cu mecanizare com
plexă de genul celui dc la 
Paroșeni. Am vrea, dc ase
menea. să lărgim aria exem 
plificărilor prin proiecții de 
filme de documentare din do 
meniul proiecției muncii sau 
diafilmc. \'e lipsește însă, 
deocamdată, aparatul de pro
iecție (Preparat ia Petrila. 
care are un astfel de aparat 
disponibil, ar trebui să-l ce
deze centrului de instruire 
a noilor cadre dc la Petro
șani — n. n.). In sfîrșit, n-a.ș 
vrea să închei fără mențiu
nea că la antena «area cabi
netului de protecție a mun
cii primim un prețios spri
jin din partea conducerii 
minei Dilja, iar în desfășu
rarea întregii noastre acti
vități. îndrumări și ajutor 
permanent din partea servi
ciului de aeraj 
a muncii din 
bunului, care 
ză activitatea.

cărbunelui și 
miniere, 

ordine 
tehnologice din 

circulația persona 
transportul miniei 
norme generale de

a cxploa- 
regulamen- s 

interioară, 7

mutc de aici labo-
p ro

de la tunelul dc tra-
— n.n.). Predările le 

instructorii centrului 
Dorofte. Radu Lupaș- 

Ion Udrea, St. Mihai)

machete 
exploatai e 

din 
ma- 
mo- 
pă-

și protecție 
Centrala căi 

ne coordonca

I. BĂLAN

La uncie locuri dc muncă in steril, mai 
ales la suitoare, se neglijează aplicarea mă
surilor dc preîntâmpinare a formării și com
baterii prafului dc piatră, inanifeslîndu-se 
oponente, rezerve, rețineri dc la aplicarea 
perforajului umed.

— Nu vă speriați, 
praful de piatră din 
perforează umed... A 
dv...

tovarășe director, 
suitorul unde nu 
venit intr-o vizită

e
se
la

In ciuda faptului că se cunosc consecin
țele nefaste, la unele locuri de muncă din 
subteran nu sini 
tru susținere in 
timp.

— Hei, ortaec, 
goale ?

— La ort. frate 
tul și ne facem că armăm cu ele. 
lemnul...

__ 9 j

asigurale materialele pen- 
cantități suficiente și la

unde duci cărucioarele

1 Le punem unul peste al
pină vine
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Expresie a dăruirii și pasiunii tinerești,
chezășia viitoarelor succese

SESIUNE ȘTIINȚIFICA 
consacrată împlinirii a 150 de ani 

de la nașterea lui Friedrich Engels

TELEVIZIUNE
18,00

18,30

Vi acord prelunc. o p iu. 5. 
reci forfota <.:r. .leristx. . ci 
săli arhipline care se ra..ă 
deodată in picioare și . ci.::
«•.lâmurde strălucitoare răsună. 
« : . - • . .. ,‘c. acordurile „Trico
lorului*. Am arur.cat o privise 
spre balconul sălii Palatului cul
tural unde membrii fanfarei — 
cu Toții elevi — păreau cople
șiți de greutate., instrumente
lor. In acordurile imnului, este 
adus in sală drapelul organi
zației U.T.C. Tinerii își reo
cupă locurile. în sală se nș- 
Icrnc din nou liniștea intre- 
i uptă doar pentru această mi
lă festivitate care a marc.’, 
astfel, descinderea conferinței 
organizației orășenești I.upcni 
a U.T.C.

Pregătită minuțios, pînă in 
cele mai mici amănunte, con
ferința s-a situat la un înalt 
nivel de responsabilitate și c— 
xigență O amplă dure de 
seamă a prilejuit tinerilor din 
vele 109 organizații din minele, 
întreprinderile, șantierele sau 
țeoli’e Lupeniuiui. care com
pun puternica organizație oră
șenească, să cunoască rezul
tatele de ansamblu ale a.tivt- 
iălii lor. Bilanțul strădaniilor, 
reflectat in darea de seamă, 
nu poate fi desigur rezumat 
în cîteva cuvinte, el cuprin
zând de la probleme legate de 
educarea tinerilor prin muncă 
și pentru muncă. în spiritul 
înaltelor răspunderi ce îi revm 
și pînă la probleme privind 
ocuparea timpului liber in 
1H--J ci: r . : o’.âcut și instruc
tiv, o gamă largă de acțiuni, 
pe claviatura căreia, orcaniza- 
terii s iu întrecut în a dovedi 
inițiativă și pasiune. Cum e 
fin-si. tinerii nu se mulțumesc 
cu ceea ce au realizat. Ei tind 
s.« ridice continuu activitatea 
organizațiilor, să asigure inte
grarea deplină a tinerilor în 
« .'era de făurire a societâlii 
socialiste. Tocmai de aceea, 
ceea ce nu a cuprins darea de 
seamă, sau nu a tratat sufi
cient de convingător, nu a scă
pat tinerilor care s-au înscris 
];> cuvint. lărgind considerabil 
gama problemelor supuse dez
baterii. Din aceste dezbateri 
am reținut ideile ce ni s-au 
pârul mai esențiale și care, 
socotim, pot sluji ca o bună 
experiență transmisă pe aceas
tă cale altor organizații de 
tinerel.

In numele utecișliior de la 
mina Lupeni a luat cuvîntul 
tov. : ășul Petre Pâlivan. secre
tarul comitetului coordonator. 
Rcferindu-se la cuprinderea 
unui număr cit mai marc de 
tineri in viața internă a or
ganizației, vorbitorul a arătat 
că este necesar să se întreprin
dă mai multe acțiuni la nive
lul organizațiilor de bază. În
deplinirea sarcinilor de plan 
— a arătat un alt vorbitor, 
tînărul Victor Corpadea. de la 
Preparați.! cărbunelui Lupeni. 
presupune o înaltă pregătire 
profesională, un continuu pro
ces de calificare din partea 
fiecărui tinăr. Acțiunile porni
te din inițiativa comitetului

Conferința 
organizafiei 
orășenești 

U.T.C. Lupeni

orășenesc — concursurile pe 
meserii, olimpiadele — au avui 
ecou în rindul tinerilor. Dar 
și in cadrul acestor acțiuni 
s au înregistrai uneori manifes
tări de formalism care trebuie 
combătute. Comisia social-pro
fesională a comitetului orășe
nesc va trebui să acorde o 
atenție sporită reactualizării 
cunoștinței >r profesionale prin 
organizarea unor cursuri peri
odice susținute de un personal 
tehnic cu o bună pregătire 
teoretică și practică.

Comitetul orășenesc ai U.T.C. 
a acordat un larg sprijin or
ganizațiilor de bază de la ex
ploatările miniere, preparat ie, 
.Viscoza", din școli, dar nu a 
sprijinit tocmai acele organiza
ții unde munca de educare a 
tinerilor ridică probleme mai 
mari — a arătat in cuvin Iul 
său Constantin Călătoru, secre
tarul organizației de tineret 
din construcții. Or, din prac
tica vieții se știe că tocmai 
acele organizații trebuie spri
jinite mai mult, care nu obțin 
realizări pe măsura posibilită
ților.

Rir.d pe rând, la tribuna 
conferinței s-au perindat alți 
tineri care au dezbătut cu res
ponsabilitate problemele .su
pra cărora trebuie să-și în
drepte atenția, în .lAiviiMea 
dc viitor, comitetul orășenesc. 
Ion Fbldesi, de la F.F.A. is- 
coza*. Valeriu Motorga, din 
partea utecișliior de la Grupul 
școlar minier, cooperate nea 
Elena Moisuc, liceeanul loan 
Gif-Dcac și alți vorbitori >-au 
refci.it la necesitatea intensifi
cării unor acțiuni pentru pe
trecerea utilă a timpului liber, 
organizarea unor dezbateri pe 
tema educației, cunoașterea a- 
profundată a politicii interne 
și externe a partidului și sta
lului nostru, față de care ’. ne- 
retul manifestă un interes evi
dent. Un alt vorbitor. ’înărul 
miner .șef de brigadă loan 
Mandoca, a transmis conferin
ței hotărîrea uteJșii’or din ca
drul celui mai mare sector al 
minei Lupeni — sectorul IV, 
din abatajele căruia :n vtna
iul cincinal s-a extras peste 
plan o cantitate de pcsle 
100 000 tone cărbune — de a-si 
spori eforturile .și în continua
re. confirmînd isifel inepuiza
bilul potențial al tineretului, 
atașamentul său fvă de nobila 
cauză dc edificare a societă
ții socialiste.

Din partea invitnților la 
conferință — condt cători de 
întreprinderi și instituții -- ;u 
luat cuvîntul tovarășii Con
stantin Ignat, director adjunct 
al F.F.A. . Viscoza”. maiorul 
Ion .Mânu, șeful formației de 
pregătire militară a tineretu
lui. Dumitru Făir.iș, :iire<turul 
clubului sindicatului minier 
care au apreciat eforturile ti
nerilor de a se dovedi demni 
continuatori ai tradițiilor de 
muncă si de luptă ale T.upeniu- 
lui.

Un alt mesaj a adresat apoi 
tinerilor în încheierea lucrări
lor conferinței. tovarășul 

Wilhelm Neag, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc l.u
peni al P.C.R., președintele 
Consiliului popular orășenesc 
care a arătat că succesele ob
ținute de tineri sînt o cheză
șie a muncii lor de viitor, 
muncă ce poate fi încununată 
de noi și noi succese.

I. MUSTAȚA

La Muzeul de istoric a Parti
dului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, au început marți di
mineața lucrările sesiunii 
inlifice consacrate împlinirii 
150 de ani de la nașterea 
Friedrich Engels.

Sesiunea 
Academia 
politice a 
România, 
istorice și 
lingă C.C. 
mia de învățămînt social-poli
tic „Ștefan Gheorghiu” dc pe 
lingă C.C. al P.C.R.

La lucrări participă oameni 
de știință, cadre didactice, ac
tiviști dc partid și dc stat, cer
cetători științifici din țara noas
tră. Iau parte, de. asemenea, 
oameni de știință și militanți 
de partid din Austria, Bulga
ria. Belgia. Cehoslovacia, Fran
ța. R. D Germană, R. F. a Ger
manici. India, Italia, Japonia, 
Iugoslavia. Mongolia, Polonia, 
Spania, Ungaria, Uniunea So
vietică și Venezuela.

Rostind cuvîntul dc deschi
dere a sesiunii, tovarășul Mi
ron Constant inescu. președintele 
Academiei de Științe Sociale

ști- 
a 

lui

deeste organi.ulâ 
de științe sociale 
Republicii Socialiste 
Institutul de studii 
social-politice dc pe 
al P.C.R. și Acade-

și Politice, a subliniat uriașa 
importanță a operei lui Frie
dt ich Engels, fondatei-, alături 
de Karl Marx, al comunismu
lui științific, conducător . al 
clasei muncitoare internațio
nale, eminent om de știință, 
organizator și militant revolu
ționar. mare prieten al poporu
lui român.

Privind ansamblul operei 
în lumina problematicii 
tcniporane a marxismului 
luptei ideologice, a spus 
bitorul, avem. datoria să 
liniem natura și valoarea 
tribuției Lui Engels la edificiul 
marxismului și importanța a- 
plicațici materialismului dia
lectic la diverse domenii ale 
științei și culturii secolului al 
XlX-lea. Partidul Comunist Ro
mân privește cu bucurie fap
tul că cea de-a 150-a aniver
sare a nașterii lui Friedrich 
Engels este sărbătorită in tara 
noastră în condițiile i bînzii 
socialismului și a construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Au fost prezentate apoi co
municările înscrise pe agenda 
primei zile a sesiunii.

(Agerpres)

Extinderea capacităților 
de tratament pe litoral

In vederea extinderii capa
cităților dc tratament pe li
toralul Mării Negre; Consiliul 
de Miniștri a aprobat unele 
măsuri pentru începerea exe
cuției unor hoteluri sanatoria- 
le. bază de tratament, spații 
pentru alimentație publică, dis
tracții și agrement in ona 
Eforie Nord—Agigea.

Noul complex va cuprinde 
trei hoteluri cu o capacitate 
de cazare dc peste 1 300 de 
locuri, restaurante cu mai mult 
de 1 500 de locuri, precum și 
o bază de tratament. In ca
drul acesteia se vor asigura i 
băi și împachetări de nămol, 
băi dc lumină, saline și galva-

SC

19,10
19,20

19,30 
20,00

sale 
con- 
și a 
vor- 
sub- 
con-

22,00
22,15
22,50
23,00
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Deschiderea emisiunii. 
Caruselul năzdrăvan. 
Cabinetul economic TV. 
Perfecționarea activității de cerceiare 
științifică.
Tragerea Concursului Pronoexpres.
1 001 de seri. 
Emisiune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Tele-cinemateca :
..Hotarul întunericului”. 
Poșta TV de Ion Buchcru 
Cadran internațional. 
Telejurnalul dc noapte, 
închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
corii (23—25 noiembrie): I.ONEA — Minerul: 
Marile vacanțe (23—25 noiembrie): BARBA- 
TENI : Aruncați banca în aer (24—25 noiem
brie): VULCAN : Elvira Madigan (23—25 no
iembrie); LUPENI -- Muncitoresc: Republica 
fetelor (24—25 noiembrie).

SCHIMBURILE COMERCIALE
ROMANO-MAROCANE PE 1971

I num

{Urinare din pag. 1)

dituri românești acoperă

I
I

o 
largă arie tematică, propunin- 
du-și ca sarcină de mare 
actualitate participarea la 
complexe acțiuni de 
nare o conștiinței 
promovarea creației 
artistice și științifice 
porane românești, desfășurind 
totodată o omplă acțiune de 
valorificare critică a moșteni
rii cuiturale naționale, de pre
luare a unor valori clasice și 
contemporane din literatura și 
știința universală. Toate oces-

lea trebuie să fie insoțile de 
o preocupare permanentă a 
editurilor pentru continua per
fecționare o procesului edito
rial, pentru simplificoreo și 
adîncirea relațiilor intre editor 
și scriitor, pentru o atentă stu
diere o cererii de carte și in
fluențarea acesteia în direcția 
receptării de către mosele de 
cititori a lucrărilor de auten
tică voloore.

In ultimii 26 de ani, bilan
țul editorial romanesc o înre
gistrat oproope 130 000 titluri 
în limbo romănă și în limbile 
naționalităților 
intr-un tiraj 
1 390 000 000 exemplore. 
racterul de masă o! produc
ției de carte este ilustrat nu 
numoi de specificul diverselor 
ediții sau colecții, ci și de me
dio onuolă a tirajelor care a 

•a

conlocuitoare, 
de peste 

Co

perfecția 
socioliste, 

literara, 
content-

ajuns în ultimii ani 
99 495 000 exemplare.

Preocuporeo pentru un valo
ros conținut al producției edi
toriale s-a imbinat cu cea 
pentru asigurarea unui mod 
de prezentore artistico-grofic 
in formule moderne, strins le
gate de specificul fiecărei cărți 
și ediții. Alegerea unor forma
te cit mai adecvate genului 
de literatură, seriilor și colec
țiilor, o grafică de carte sem-

notă de nume prestigioose, o 
tehnoredactare atentă, un ti
par îngrijit sint citevo din dezi
deratele de care s-o ținut 
seomă, de cele moi multe ori 
in ultimii ani, în acest dome
niu. Lo confruntările internațio
nale privind prezentarea artis- 
tico-grofică, produsele edito
riale românești au obținut, in 
ultimii 10 ani, 36 de premii și 
medalii.

In drumul său spre cititor 
corteo trece printr-o vastă re
țea de difuzore formată din 
peste 1 500 librării, mii de ra
ioane de carte în magazinele 
cooperatiste de la sate, stan
duri la locul de muncă, chioș
curi și tonete, outolibrării și 
anticariate. Lo acest circuit al 
cărții, de lo scriitor la cititor 
participă și librăriile din Va
lea Jiului care in aceste zile 
ale „Decadei" și-au amenojat 
standuri și vitrine cu cele moi 
voloroose și mai noi oporiții 
de carte romanească. Poale 
că nu ar fi fost lipsit de inte
res invitarea de către librării, 
cluburi, biblioteci a unor 
tori, editori, graficieni de 
te romanească care să 
beoscă miilor de cititori
Voleo Jiului despre preocupă
rile și proiectele lor.

scrii-
car-
vor- 
din

nice, dușuri terapeutice, aero
soli, inhalații etc. Baza Je 
tratament va mai fi dotată eu 
un bazin cu apă salină, sală 
de gimnastică pentru cult iră 
fizică medicală și saună.

Amplasamentul ales asigură 
complexului de tratament o 
poziție favorabilă de expunere 
spre mare și plaje proprii. In 
vederea economisirii de fon
duri și de forțe de proiectai e. 
se arc in vedere ca la realiza
rea hotelurilor să se utilizeze 
proiectele de execuție ce se 
elaborează pentru lucrările a- 
probate a se construi în stațiu
nea Olimp — Mangalia.

(Agerpres)

In zilele de 23 și 24 noiem
brie au avut loc la București 
lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-marocane pentru pro
movarea schimburilor comer
ciale.

In încheierea lucrărilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de deplină înțelegere, cele 
două pârli au încheiat tin pro
tocol privind schimburile co
merciale româno-marocane pe 
anul 1971. Potrivit protocolu
lui. care marchează o creștere 
importantă a schimburilor co
merciale bilaterale fală de a- 
nul în curs, țara noastră va 
exporta în Maroc . echipamente 
industriale, mașini și utilaje di
verse. produse chimice, produ
se ale industriei materialelor 
dc construcții și ale industriei 
ușoare și va importa din aceas
tă tară : minereu dc fier, bum
bac. fosfați, produse ale in
dustriei ușoare și alimentare.

(Agerpres)

ț

EDUCAȚIA PATRIOTICA
(Urmare (lin pag. 1)

acest sens elevii 
au vizitat Expo- 

economiei na-

vel național. In 
grupului școlar 
ziția realizărilor 
ționale 1969 de la București, au 
făcut numeroase vizite in diferi
te întreprinderi din țară cum ar 
fi uzinele „Independența" Sibiu, 
„Electroputere" Craiova, E. M. 
Rovinari, la Tirgul internațional 
București 1970. In expunerile pe 
temo „România pe meridianele 
globului" s-a vorbit elevilor des
pre succesele economiei româ
nești.

Activitatea Partidului Comunist 
Român și rolul său in etapa ac
tuală, politica internă și externă, 
prestigiul său pe plan mondial 
a constituit obiectul unor alte 
expuneri organizate pentru elevii 
școlii profesionale. Documentele 
Congresului al X-lea, expunerea 
pe tema „Rolul conducător al 
partidului in făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate", 
au fost amplu dezbătute cu toți 
elevii școlilor profesionale.

Forma principală de manifesla-

re a patriotismului este însăși 
munca, mijlocul esențial prin care 
se formează patriotismul și talo
nul de măsură a acestuia. Din 
discuțiile cu profesorii Viorica 
Părăianu, Nicolae Cricovan, Io
nel Adam, am reținut faptul că 
roadele muncii educației patrio
tice in școală se reflectă cu pri- 
sqsințiji in rezultatele meritorii la 
învățătură, în conștiinciozitatea și 
sirguința de care elevii dau do
vadă în procesul practicii de pro
ducție, in perseverența cu care 
participă la acțiunile voluntar- 
patriotice inițiate de U.T.C. pen
tru înfrumusețarea orașului etc.

Anul acesta, elevii grupului 
școlar au efectuat pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice peste 
5 000 ore muncă voluntară. Ast
fel, in vară, 40 de elevi au lu
crat doua săptămini pe șantie
rul de muncă patriotică de la 
Hațeg ; fiecare elev al școlii, in 
vacanța de vară, a efectuat două 
săptămini de muncă patriotică 
la amenajarea de spații verzi, 
iar in cartierul Carpați 150 de 
elevi au prestat peste 600 ore

muncă. Printre elevii care s-au 
evidențiat cu acest prilej amintim 
pe Partenie «Rusan, Ionel Cinteze, 
Tudor Vilceonu și alții, care s-au 
situat in toate acțiunile educa
tive pe locurile de frunte.

Desigur, educația patriotică a 
elevilor poate fi îmbunătățită și 
mai mult prin perfectarea conți
nutului și diversificarea continuă 
a formelor folosite. Expunerile 
pe teme patriotice ar putea fi 
mult mai interesante, mai conclu
dente. Deoarece sint și elevi care 
nu aduc școlii satisfacții, e ne
cesar, de asemenea, să se orga
nizeze discuții colective și indivi
duale cu acești elevi, să se lege 
mai mult cerințele patriotismu
lui socialist de conduita concretă 
a acestora.

Se poate afirma deci, că preo
cuparea pentru educația comu
nistă a elevilor este susținută, 
obiectivul ei de bază - formarea 
la fiecare elev a unui profund 
sentiment patriotic materializin- 
du-se in munca acestora, in 
comportarea lor zilnică din școa
lă și societate.

I
I

JOI 26 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 5.05 Muzica 
dimineții; 6,05—9,30 Muzică și 
actualități; 7,00 Radiojurnal; 
9,30 Odă limbii române; 10.10 
Curs de limba rusă; 10,30 Scc-

vențe din festivaluri de muzică 
ușoară: 11,15 Din țările socia
liste; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Muzică ușoară; 12.30 întâl
nire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,30 Cine știe cîștigă; 
14,00 Compozitorul săptămânii; 
15.00 — 100 de legende româ
nești; 15,30 Cîntcce și jocuri 
populare: 16,00 Radiojurnal;
17,05 Antena tineretului; 17,30 
Soliști de muzică populară; 
18,10 Orizont științific; 
Cîntăreți de altă dată:

18,30
19,00

Gazeta radio: 19,30 Cine-a fă
cut horile — muzică populară: 
20,05 Tableta dc scară: 20,10 
Microrecital Dionne Walwick; 
20.20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Noi în
registrări cu Irina Răchițeanu- 
Șirianu, artistă emerită: 21,20 
Melodii de Camelia Dăscălcs- 
cu: 21,30 Moment poetic; 21,35 
Solistul serii: 22,00 Radiojur
nal: 22,20 Sport; 22,30 Roman
țe; 22,50 La trompetă Nini Ros
so; 23,10 Siluete; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

Slrun^arpi Șfpran Covaci de la Afelierul 
mecanic al !•.> „Viszoza" la locul 

dc muncă.

Marea de lumini
e Riga

Caspicâ
(Urmare din pag. 1)

spirolâ și străbatem, pe rind, 
cele opt caturi ale „Turnului 
Fetelor" — o veche relicva a 
istoriei acestor locuri. Urcăm, 
totodată, pr:n aerul eterat al 
legendelor in care se învă
luie turnul. Pătrundem parcă 
in stampele germanului E. 
Kempfer și ale rusului S. Gme- 
lin, care, in 1683 și, respectiv, 
1769, ou imortalizat ultimele 
pilpiiri ole medievclității ora
șului.

Dar dincolo de creneluri ne 
(ură ochii imaginile morilor 
sonde care forează pino la 60 
metri sub nivelul morii, și nici 
o olto reintilnire cu istoria nu 
mai poote estompa contactul 
cu tumultul contemporaneității. 
De-a lungul bulevardului mă
rii, mărginit de conifere ce-și 
supun silueta copacilor brizei, 
trecind prin foto fațadelor 
clubului „Dzerjinski" și a'e 
Poștei Centrole, perindindu-ne 
prin spațiul dens construit din
tre viitoarea solă de concede, 
marele cinematograf „Nizonii", 
Opera de stat și Teatrul de 
copii, intrăm intr-o istorie re
centă, ordonată după criterii 
noi, după exigențele oomenilor 
acestui secol.

Vizităm, înointe de tools, 
foimosul „Neftîbnîie Komni", 
un oraș sui-generis, construit 
in mijlocul Mării Cospice și 
reprezentind prin excelentă, 
cele mai avansate tendințe ale 
industriei petroliere contempo-

rane. De-o I 
de 160 de I 
sprijină pe 
in patul de 
mării, privim 
larg ambarcațiunile 
de moruni și nisetri. 
peisajul ne reține aici 
seara tirziu.

' La întoarcere, 
timpină scăldat 
nopții, animate 
hidrocentralelor 
Kuro. Undeva, in stingă noas
tră, focurile furnalelor de la 
Sumgait incendiază cerul, din
colo de 
tind 
meri, 
von, podurile de portocali, lă- 
mii și curmali.

Am parcurs sub luminile 
nopții, in sens invers, o parte 
din străzile obia străbătute 
ale orașului, din treaptă in 
treaptă, mereu moi sus, prin
tre stații de metrou și scuaru’i. 
de-o lungul unei linii obrupte 
de funicular, sub norii din ce 
in ce moi opropioți de cape
tele noastre, pină lingă soclul 
statuii Iuî Kirov, întiiul comisar 
ol poporului. întregul oraș se 
oșternea ocum 
noostre, ca un 
candescent, ca 
rhini. Și peste 
ocesteo - moi 
toate - străluceau luminile de 
la „Neftioniie Komni", vestind 
că munco, acolo, nu încetea
ză nici o secundă, dăruind 
oomenilor — mereu și mereu 
— noi bogății...

lungul 
kilometri, 
piloni 
piatră 

i cum

estacadei 
care se 

implantați 
ol apelor 
pleacă in 
pescarilor 

Fabulos, 
oină

oroșul ne in 
in luminile 
de tensiunile 
de pe fluviul

□ ceste focuri se in- 
prețioose plontoții de 
ior in sud, spre Lenko-

lo picioarele 
uriaș orc in- 

o mare de lu- 
toote luminile 
puternice decît
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angajează urgent

• ȘEF MAGAZIN TEXTILE 
Șl CONFECJII m li Iiih

Condiții dc angajare: candidatul să aibă o activitate 
comercială de 42 de luni și școala profesională comercială, 
sau școala medie și 30 luni activitate comercială.

Salarizarea — 1 480—1 810 lei. conform prevederilor 
H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la biroul 
personal al întreprinderii din str. Republicii nr. 90, telefon 
1518.
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(Urmare din pag. 1)

Toți membrii 
de partid 
au sarcini 
concrete ?

Nicotee BULZ, secretarul or
ganizației de bază din secto
rul I :

— Ședință de birou am avut 
și noi imediat după alegeri. 
Cu acest prilej am trasat sar
cini membrilor biroului — mai 
n’es in legătură cu cerințele 
ce le reclamă redresarea acti- 
\ lății sectorului, recuperarea 
i ămînerilor in urmă. Atit bi
roul (ît și conducerea sectoru
lui avem în atenție îmbunătă
țirea transportului, a aprovi- 
•zionării cu materiale și goale 
a locurilor de muncă, precum 
ș reprofilarea orizontului XII 
Ctr

n urmă cu cîteva- zile am 
iiMJt o adunare generală în 
care am discutat despre disci
plina de partid, iar în următoa
rea adunare vom trasa sarcini 
concrete membrilor de partid 
5:i legătură cu înfăptuirea ho- 
tăiîrii adunării de alegeri. A- 
vcm rezultate și în privința 
creșterii abonamentelor la pre
să; am făcut cu 60 de abona- 
lucnte mai mult deci’ luna tre
cută. Aceasta, de cînd un 
membru din Liruu urmărește 
în ...ud direct cum e colec

tează abonamentele. Un alt 
membru răspunde de mobiliza
rea cursanților la învățămîn- 
tul de partid. Drept rezultat 
am avut și la ultima ședință de 
învățămînt o mobilizare bună. 
Dar strădaniile noastre in a- 
cest sens au fost gratuite, de
oarece n-am avut propagan
dist..

...(> nedumerire. Sectorul I 
are mari rămîneri in urmă. 
Redresarea producției reclamă, 
așa cum e și firesc, mobili
zarea plenară a întregului co
lectiv. Or, pentru a impulsio
na colectivul, organizația de 
bază trebuie să acționeze prin 
membrii săi, trebuie să deter-

mine fiecare comunist să de
vină un factor dinamizator in 
colectivul în care lucrează. A- 
ceasta reclamă insă orientarea 
precisă a preocupărilor, a stră
daniilor membrilor de partid 
— cerință ce nu se poate rea
liza decît prin încredințarea 
unor sarcini concrete prin sta
bilirea unor misiuni precise 
atribuite fiecărui membru de 
partid. Dar. deși intre aduna
rea de alegeri și ultima adu
nare a trecut o lună, biroul 
nu s-a gîndit sâ stabilească 
asemenea sarcini membrilor dc

partid. „O vom face în aduna
rea din decembrie" — ne spu
nea secretarul organizației de 
bază. Mulțumesc! Pînă atunci 
se încheie anul... In orice caz 
o considerație se impune: Ar 
fi necesar, mai ales că tov. 
Nicolae Bulz e secretar nou 
ales, ca birou) comitetului de 
partid pe mină să acorde orga
nizației dc bază din acest sec
tor un ajutor mai substanțial. 
Socotim valabilă această remar
că și in privința desfășurării 
învățămintului de partid. Este 
de neconceput ca in ziua fi
xată pentru învățămînt, cursan- 
(ii să fie mobilizați și să lip
sească... tocmai propagandistul.

Mircea Matei, am reținut a- 
cecași preocupare pentru acti
vizarea birourilor noi alese ale 
organizațiilor de bază din sec
tor. pentru soluționarea cu 
promptitudine a propunerilor 
făcute cu ocazia adunărilor 
generale dc dare de seamă și 
alegeri. 1 lotăririlc ce se cer a- 
plicate cu cea mai marc urgen
ță au fost discutate într-o .șe
dință comună cu birourile or
ganizațiilor de bază și șefii sec
țiilor. Se au in vedere mai a- 
les pregătirile pentru iarnă, 
crearea condițiilor pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe a- 
nul 197). Comitetul de partid

se de comitet în vederea înfăp
tuirii sarcinilor reieșite din a- 
dunărilc generale de alegeri în 
vederea asigurării condițiilor 
necesare desfășurării optime a 
transportului în perioada ier
nii, pentru realizarea sarcinilor 
sporite cc revin sectorului în 
anul viitor cînd planul de ex
tracție crește substanțial. O 
dată cu măsurile tehnico-orga- 
nizatoricc aplicate, realizarea 
sarcinilor noului an reclamă un 
climat de muncă optim, de ma
rc* responsabilitate. In acest 
scop birourile au luat măsuri 
|jcntru- o repartizare mai ju
dicioasă a membr ilor de partid

Fiecare 
organizație 

de bază să-și 
afirme pe deplin 
rolul de condu

cător politic
Privind acordarea acestui a- 

jutor de către comitetul de par-

de o posibilitate, ci și de un 
deziderat, realizării căruia co
mitetul nostru de partid ii a- 
cordă toată atenția.

Ce am făcut practic după a- 
dunările de alegeri ? S-a stat 
de vorbă cu toți secretarii or
ganizațiilor de bază, dîndu-li-sc 
indicații asupra soluționării ce
lor mai stringente probleme ce 
ne stau în față, și anume. în
făptuirea hotărîrilor adunărilor 
dc dare de scamă, i-epartiza- 
rea judicioasă și activizarea 
tuturor membrilor de partid 
prin sporirea responsabilității 
acestora față dc sarcini, inten
sificarea muncii de primire în 
partid etc. Am insistat asupra

DE BAZĂ
Munca de partid 

în sprijinul 
încheierii 

cu succes a 
planului anual
Din discuția avută cu se

cretarul organizației dc partid 
din sectorul VIII-general, tov.

a hotărît ca in ședințele sale să 
ceară conducerii sectorului să 
prezinte cu regularitate infor
mări asupra modului în care se 
înfăptuiesc propunerile comu
niștilor. Asemenea informări 
vor prezenta și șefii secțiilor 
in adunările generale sau șe
dințe de birou.

l?e aceleași coordonate se în
scrie, in general, și activitatea 
comitetului de partid și a celor 
patru birouri ale organizațiilor 
dc bază de la sectorul VII 
transport. Tovarășul loan CAR
PEN, secretarul comitetului de 
partid al sectorului, nc-a rela
tat despre măsurile întreprin-

la locurile de muncă, la postu
rile cheie, cu sarcina de a 
desfășura o susținută muncă 
politică pentru întărirea disci
plinei, exploatarea rațională a 
utilajelor ele. In fine, mai sînt 
probleme ce-și așteaptă solu
ționarea in legătură cu întări
rea competenței organizațiilor 
de bază, exercitarea de către 
fiecare a dreptului de control 
asupra conducerii economice, 
activizarea tuturor comuniști
lor, în general, dinamizarea 
vieții de partid. In acest scop 
birourile nou alese au nevoie 
de un sprijin susținut, de un 
anilor substanțial.

tid al minei organizațiilor de 
bază, tov. Ioan CHERECHEȘ, 
secretarul comitetului, nc-a fă
cut următoarele precizări :

— Cu ocazia alegerilor au 
fost create și în cadrul minei 
noastre, prin aplicarea noii 
structuri organizatorice, condi
ții optime perfecționării vieții 
de partid. Noile organizații de 
bază din sectoare au toate pre
misele pentru a-și afirma pe 
deplin rolul de conducător po
litic al întregii activități, să 
exercite o influență determi
nantă asupra vieții fiecărui 
colectiv. E vorba insă nu doar

modului cum sâ acționeze noile 
birouri pentru a rezolva în co
mun, conform principiilor mun
cii colective, sarcinile, cum să 
întocmească evidența membri
lor de partid, a sarcinilor cc 
le-au încredințat acestora. Toa
te birourile au luat în discuție 
măsurile ce se cer întreprinse 
pentru înfăptuirea propunerilor 
făcute de membrii de partid 
în adunările de alegeri, pre
cum și membrii de partid care 
nu sc achită de obligații. Că 
birourile noi alese au și obți
nut rezultate, o atestă faptul 
că in organizațiile care au a- 
\ ut adunări generale (de exem

plu sectoarele 1 și IV) pre
zența membrilor de partid a 
fost mult mai bună decît în 
lunile precedente. A crescut, 
mai bine zis s-a dublat nu
mărul abonamentelor la pie
să. Comuniștii își îndeplinesc 
in mai bună măsură obliga
țiile statutare. .Așadar, siniem 
pe drumul cc) bun. Aceasta 
insă nu înseamnă că toate lu
crurile merg ireproșabil. Dim
potrivă. mai avem multe de 
făcut. Avem organizații. a 
cea din sectorul IV, unde mem
brii biroului nu-s repari i/ați 
în egală măsura pe toate schtai- 
burile: mai avem .și njcm-'ri 
de partid inactivi. Vom aco-da 
toată atenția soluționării i ■■s- 
tor probleme, activizării tti'u ->r 
membrilor de partid, mai a'es 
a celor din organele coridiicâ- 
toai-e, finalizării hotărîrilor c-, 
laboratc de adunările de par
tid, a propuneriloi comuniști
lor, intensificării vieții de par
tid în toate sectoarele dc acti
vitate.

In concluzie, putem afirma 
că demarajul noilor birouri «ale 
organizațiilor de bază a fost 
bun. Preocuparea, strădui ’ 'e 
noilor organe de partid e «□ î- 
corată de la început in proble
mele majore ale organizațiilor 
de bază, ale colectivelor in ca
re activează. Iiumîne ca înce
putul bun să fie dezvoltat, ac
țiunile inițiate să fie finaliza
te .Această reclamă și in conti
nuare ajutor, indrumare, con
trol competent și consecvent 
din partea comitetului de par
tid al exploatării
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CATASTROFA Dl PI
ALR0P0R1UL DIN CARACI

CARACI 2 (Agerpres).
După cum relatează Agenția 
PAP, in dimineața zilei de 1 
noiembrie, curind după sosirea 
la Coraci a lui Marian Spy
chalski, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, 
in timp ce ii era prezentat 
președintelui polonez grupul 
de persoane care il intim- 
p’na, un camion al liniei 
aeriene pakistaneze a pătruns 
in mod neașteptat in șirul 
de oameni, provocind o trage
die.

In catastrofa de pe aeropor
tul din Caraci a murit in mod 
tragic Zygfryd Wolniak, minis
tru adjunct al afacerilor ex

terne ol R. P. Polone. Au mu
rit, de asemenea, trei cetățeni 
pakistanezi. Alte persoane au 
fost rănite.

Președintele Pakistanului, 
emoționat de această tragedie, 
a exprimat președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Po
lone, Marian Spychalski, adia- 
ca compasiune in numele său 
personal și in numele guvernu
lui și poporului pakistanez. Vi
zita lui M. Spychalski a fost 
scurtată datorită acestui coz 
tragic.

In drum spre patrie, Marian 
Spychalski, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone, 
a făcut o escală la Tașkent.

Conferința»

de presă a 
șefului statului 

cambodgian, 
Norodom Sianuk
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A treia rundă a convorbirilor
sovieto-americane privind 

limitarea înarmărilor
strategice

HELSINKI 2 (Agerpres). — In 
sala de recepții a guvernului finlan
dez a avut Ioc luni dimineața des
chiderea oficială a celei de-a treia 
runde a convorbirilor sovieto-ame
ricane privind limitarea cururi 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.)

In numele guvernului finlandez, 
ministrul de externe, Vaiuo Les- 
kinen, a salutat pe participant! și 
și-a exprimat speranța că noua 
etapă a negocierilor S.A.L.T. va 
permite sa se înainteze pe calea 
dezarmării, „ceea ce ar constitui, 
fără nici o îndoială, o mare con
tribuție pentru pacea lumii".

Șefii celor două delegații, Vla
dimir Semionov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al

U.R.S.S., și respectiv Gerard 
Smith, directorul agenției S.U.A. 
pentru dezarmare și controlul ar
mamentelor, au rostit apoi scurte 
alocuțiuni. Prima ședință de lu.ru 
va avea loc marți dimineața, la 
Ambasada Uniunii Sovietice din 
Helsinki, tratativele urmind să se 
desfășoare succesiv la sediile tm- 
basadelor celor două țări.

Dialogul sovieto-american pri
vind limitarea cursei înarmărilor 
strategice a debutat în urmă cu nn 
an, la Helsinki, prin convorbiri 
preliminare, în timpul cărora au 
fost abordate probleme de proce
dură. Cea de-a doua lază a con
vorbirilor s-a desfășurat la Viena, 
în perioada aprilie-august 1970.

Astăzi ..inid-tcrm" în S. II. A.
NEW YORK 2 (Agerpres). 

— Astăzi, peste 124 milioane 
de alegători americani sînt che
mați la urne in vederea re
înnoirii unei treimi din numă
rul senatorilor (35 din 100), 
a totalității membrilor Came
rei Reprezentanților (435) și 
a 35 de posturi de guvernatori 
din totalul de 50. Alegerile, 
a căror denumire este ..mid
term". au căpătat anul aces
ta o importanță cu totul deo
sebită. ca urmare a faptului 
că majoritatea din cele două 
Camere ale Congresului este 
deținută de opoziție (în speță 
de democrați), ceea ce nu s-a 
mai intimpiat în ultimii 120 
de ani. La ora actuală, demo
crații dispun de o majoritate 
de șapte voturi în Senat și de 
74 de voturi în Camera Repre
zentanților. In ce privește pos
turile de guvernatori, ei nu 
dețin decît 18, față de 32 ale 
republicanilor.

Dar această- repartizare a 
locurilor din cele două orga
nisme legislative s-a dovedit 
nu numai jenantă pentru Ad
ministrația republicană, dar .și 
stînjenitoare pentru inițiati
vele sale legislative. In spe
cial Senatul a manifestat o 
ostilitate permanentă față de 
politica generală a administra
ției, fiind o sursă de iritare 
constantă pentru președintele 
Nixon, ca urmare a întîrzieri- 
lor sau, în unele cazuri. a 
respingerii inițiativelor legis
lative înainte de Casa Albă. 
De aici a decurs și strategia 
elaborată de republicani încă

de la începutul campaniei e- 
lectorale : răsturnarea majori
tății democrate din Senat.

In vederea atingerii acestui 
scop, însuși președintele Ni
xon a participat personal în 
campania electorală susținind 
pe candidații republicani. Pe 
lingă aceasta, pentru a-și im
pune candidații, partidul re
publican a cheltuit sume im
portante (potrivit unor calcule 
preliminare, campania in ve
derea alegerilor senatoriale a 
costat 65 milioane dolari, fiind 
cea mai costisitoare din isto
ria alegerilor americane).

Ambele partide au preferat 
să-și axeze campania electo
rală asupra problemelor inter
ne. In acest sens, republicanii 
au mizat pe ideca respectării 
„ordinii și legii", acuzind, 
printre altele, pe democrații 
de tendință liberală pentru 
existența actualelor fenomene 
negative care se înregistrează 
în societatea americană. In 
schimb, partidul democrat și-a 
axat campania pe problemele 
economice, criticînd Adminis
trația pentru persistența infla
ției. a șomajului și alte dificul
tăți. Deși vulnerabili din acest 
punct de vedere, republicanii 
au contraatacat viguros, sus
ținind că actuala situație eco
nomică se datorește greșelilor 
din trecut ale democraților.

Părerea unanimă este că 
alegerile vor avea implicații 
de lungă durată : în cazul unei 
victorii, președintele Nixon își 
sporește considerabil șansele 
de a obține un nou mandat in 
1972.

PEKIN 2. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu. transmi
te: Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversari a proclamării indepen
denței, șeful statului cambodgian, 
președintele frontului Național 
Unit al Cambodgiei (F.U.N.K.), 
Norodom Sianuk, a organizat la 
Pekin o conferință de presă, in 
cadrul căreia a evocat unele as
pecte ale politicii interne și ex
terne a țării sale în această peri
oadă. Subliniind că după obține
rea independenței — 1953 — Cam- 
bodgia a promovat o politica de 
strictă neutralitate și independen
ță, Norodom Sianuk a arătat că 
prin lovitura de stat de la 18 mar
tie 1970 junta militară a lui Lon 
Noi a reprimat independența, pa
cea și politica de neutralitate a 
țării. După ce a relevat importanța 
creării la 23 martie a.c. a Frontu
lui Național Unit al Cambodgiei, 
pentru recîștigarea independenței și 
libertății și a formării guvernului 
legal de uniune națională, vorbi
torul a arătat ca în urma luptei 
duse de popor și de armata de 
eliberare, sub conducerea F.U.N.K., 
au fost eliberate provincii ce to
talizează mai mult de două tre
imi din suprafața țării. In toate 
zonele eliberate, a continuat vorbi
torul, au luat ființă comitetele 
F.U.N.K., care au înlocuit admi
nistrația Lon Noi și ale căror atri
buții se extind asupra tuturor dome
niilor : economic, militar, cultural, 
social.

In încheiere, Norodom Sianuk a 
menționat că, în conformitate cu 
programul F.U.N.K., se urmărește 
întărirea securității zonelor elibe
rate, eliberarea totală a teritoriu
lui cambodgian, alungarea trupelor 
străine de pe teritoriu! țarii.

La Bamako a fost adoptat

IJțȚERNAȚIONALĂ
A

In dezbaterea Adunării 
Generale a O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 2. — Co- 
respondență de la trimisul 
special Agerpres, Adrian Iories- 
cu : Problema dezarmării ge
nerale și complete reține, in- 
ccpind de luni, 2 noiembrie, 
atenția celei de-a XXV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Dezbaterile, care urmează să 
se desfășoare in prealabil in 
cadrul principalului organism 
al Adunării Generale — Co
mitetul nr. 1 pentru proble
mele politice și de securitate 
— au la bază raportul Confe
rinței pentru dezarmare de la 
Geneva asupra activității sa
le din cursul acestui an. Unul 
din principalele documente, 
înaintate o dată cu raportul, 
este cel al proiectului de tra
tat cu privire la interzicerea 
amplasării pe fundul mărilor 
și oceanelor a armelor de dis
trugere în masă, inclusiv cele 
nucleare. O altă .anexă" a 
raportului o constituie pro
gramul detaliat al dezarmării 
propus de Mexic. Suedia și 
Iugoslavia in legătură cu .De
ceniul dezarmării" declarat, 
începînd din acest an. de 
Adunarea Generală a O.N.U. 
Vor fi examinate, de aseme
nea, documentele de lucru a- 
vansate de diferite state în 
cursul dezbaterilor Conferinței 
de la Geneva cu privire la in
terzicerea fabricării și stocării 
armelor chimice și bacteriolo
gice. Stadiul deliberărilor con
ferinței de la Geneva cu pri

vire la necesitatea suspendă
rii de urgență a experiențelor 
I . ire va constitui, de ase
menea, un punct de pe agenda 
de lucru a Comitetului poli
tic. In același ansamblu al 
preocupărilor in domeniul de
zarmării se înscriu și celelalte 
probleme care vor fi luate în 
dezbaterea Comitetului hr. 1 
al Adunării Generale : tradu
cerea in viață a recomandări
lor și rezultatelor Con
ferinței statelor nenuclca- 
re, printre acestea numâ- 
rindu-se rezoluțiile vizind di
ferite aspecte ale dezarmării 
și securității, crearea de zone 
denuclearizate, limitarea siste
melor strategice de arme nu
cleare și măsuri parțiale de 
dezarmare nucleară, precum și 
utilizarea pașnică a energiei 
atomice etc.

Dosarul voluminos cu pri
vire la dezarmare aflat pe 
masa de lucru a sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U., cu
prinde și propunerea României 
do a se analiza „consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra 
păcii și securității", a cărei în
scriere pe ordinea de zi a se
siunii a fost aprobată în una
nimitate. Așa cum se sublinia 
in memoriul explicativ, care a 
însoțit propunerea țării noas
tre. ..examinarea aprofundată 
a fenomenului complex pe care 
il reprezintă cursa modernă

Preschimbarea carnetelor 
Partidului Comunist

ROMA 2 (Agerpres). - Du
minică a început in întreaga 
Italie tradiționala acțiune anu
ală de preschimbare a carne
telor membrilor Partidului Co
munist Italian, care va sărbă
tori in anul 1971 o jumătate 
de secol de existență.

In legătură cu acest eveni
ment, Luigi Longo, secretarul 
general al partidului, s-a adre

sat tuturor comuniștilor italieni 
printr-o scrisoare, în care subli
niază necesitatea întăririi 
P.C.I. „ca organizație de masă, 
militantă și conducătoare a 
oamenilor muncii și a maselor 
populare in lupta pentru în
noirea țării, pentru promovarea 
unei politici democratice, pen
tru crearea bazelor înaintării 
spre socialism". Scrisoarea re-

ffiffiîl fiEREMLt $1 (OMPLEÎE
a înarmărilor, sub toate as
pectele sale, ar permite o mai 
bună cunoaștere și o evaluare 
globală a consecințelor nega
tive ale acesteia. pe toate 
planurile, a marilor primejdii 
pe care ea le generează, de
gajarea unor concluzii care să 
slujească realizării unor mă
suri practice de stăvilire și 
reducere neintirziată a acestei 
competiții iraționale".

Această propunere a Româ
niei a avut un deosebit ecou 
încă din cursul dezbaterilor 
de politică generală, in contex
tul exprimării de către marea 
majoritate a șefilor de delega
ții a 'îngrijorării statelor lor 
față de proporțiile amenință
toare pe care le-au atins arse
nalele militare, surse perma
nente de tensiune. Actualitatea 
stringentă a examinării con
secințelor economice și sociale 
a cursei înarmărilor își găsește 
o ilustrare grăitoare în fap
tul că numai in ultimii 6 ani 
au fost cheltuite pentru produc
ția de arme și întreținerea for
țelor armate 1 000 de miliarde 
de dolari.

Aducînd în mod expres a- 
ceastă problemă în atenția 
O.N.U. — a declarat reprezen
tantul permanent al României 
la O.N.U.. ambasadorul Ghcor- 
ghe Diaconescu, trimisului spe
cial Agerpres — țara noastră 
a luat astfel o nouă inițiativă 
care se situează pe linia ac
țiunilor sale consecvente pro-

movate in favoarea încetării 
înarmărilor și realizării dezar
mării, in spiritul fermei sale 
convingeri că astăzi, mai mult 
ca oricind. este imperios ne
cesar ca toate statele să de
pună eforturi in această di
recție și care să genereze un 
climat de destindere și încre
dere internațională. Delegația 
țării noastre va milita in ca
drul dezbaterilor privind pro
blemele dezarmării in spiritul 
declarației făcute de la înal
ta tribună a Adunării Gene
rale a O.N.U. de președintele 
Consiliului de Stat, Nico'ae 
Ceaușescu : „Organizația Na
țiunilor Lrnite. conducătorii 
tuturor statelor, toți oamenii 
politici poartă o grea răspun
dere în fața popoarelor, a vii
torului civilizației umane, pen
tru eliberarea lumii de pova
ra înarmărilor și de coșmarul 
unui război atomic. Trebuie să 
spunem cu hotărîre NU 
cursei înarmărilor, NU arme
lor nucleare !“

Atacuri ale forjelor 
patriotice 

sud-vietnameze

membrilor
leva in continuare importanța 
luptei antiimperialiste, pentru 
menținerea păcii, pentru întă
rirea unității muncitorești inter
naționale și a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Potrivit relatării ziarului 
„Unita", la 31 octombrie 1970 
P.C.I. număra 1 492 111 mem
bri.

SAIGON 2 (Agerpres). — 
După cum anunță coresponden
ții agențiilor de presă, citind 
rapoarte oficiale ale comanda
mentului americano-saigonez, 
in noaptea do duminică spre 
luni, forțele Frontului națio
nal de eliberare ,au atacat 
șase obiective situate in di
verse regiuni ale Vietnamului 
de sud". Chiar in perimetrul 
orașului Saigon au explodat 
mai multe rachete. Una din
tre acestea a căzut la numai 
500 de metri de reședința „pre
ședintelui" Thieu — Palatul 
Doc Lap.

Printre alte obiective ame
rica no-saigoneze atacate de pa
triotă se numără Un cartier 
general al unei unități de ar
tilerie a trupelor S.U.A. și un 
amplasament saigonez in apro
pierea frontiere- cu Cambod- 
gia. De asemenea, forțele pa
triotice au doborît un elicopter 
do observație al armatei ame
ricane.

© Guvernul egiptean, în
trunit simbătă seara sub pre
ședinția șefului statului, Anwar 
El Sadat, a adoptat un decret 
privind reducerea preturilor 
la unele produse de larg 
consum. .4 fost adoptata, de 
asemenea, \o măsură privind 
sporirea salariilor a 150 000 de 
muncitori și funcționari din 
diferite sectoare ale ec.no-
miei. Totodată un milion de 
lire egiptene au fost alocate
pentru amenajarea a 400 de
noi unități sanitare rurale,
care vor deservi peste trei mi
lioane de cetățeni.

® Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, a sosit luni la Var
șovia. Șeful diplomației vest- 
germar.e este însoțit de secreta
rii de stat Paul Frank și 
Georg Ferdinand Dukwitz.

PlaiîHi redresării economice 
șl financiare a Republicii Hali

BAMAKO 2 (Agerpres). — 
Planul trienal de redresare e- 
conomi â și financiară adoptat 
recent la Bamako urmărește să 
înlăture dezechilibrul dintre di
verse sectoare ale economiei 
Republi ii Mali și să asigure 
condițiile unei dezvoltări pe 
termen lung. Obiectivul prin
cipal al prevederilor planului 
îl constituie creșterea produc
ției și a volumului produselor 
destinate exportului pentru a 
se ajunge la sfirșitul perioadei 
de trei ani (iulie 1970 — iunie 
1973) la echilibrarea balanței 
comerciale și a încasărilor și 
cheltuielilor publice. In cursul 
perioadei trienale, producția 
industrială va înregistra un 
ritm de creștere de 5 la sută. 
In sfera schimburilor comer
ciale, sporirea cu 10 la sută a 
volumului produselor destinate 
exportului și măsurile de li
mitai e a importurilor vor a- 
sigura un echilibru al balanței

comerciale, deficitară in pre
zent.

Referitor la sectorul rural 
— agricultură, creșterea ani
malelor, pescuitul și gospodă
rirea apelor — care ocupă cea 
mai mare pondere în economia 
națională, programul relevă că 
eforturile se vor axa, îndeo
sebi, pe dezvoltarea agricultu
rii, care va trebui să se exer
cite in trei direcții : intensifi
carea culturilor principalelor 
produse de export — bumbac, 
orez, arahide; continuarea efor
turilor de diversificare a cul
turilor și. in sfirșit, accelerarea 
pregătirii proiectelor de dez
voltare agricolă. Autoritățile 
vor studia și adopta diverse 
măsuri ce urmează să fie luate 
in domeniul creșterii animale
lor, pescuitului și gospodăririi 
apelor.

Paralel cu eforturile de
dezvoltare a sectoarelor mi
nier și energetic, programul

subliniază necesitatea creării 
unor întreprinderi industriale 
de valorificare a materiilor 
prime, in special agricole, șl 
a unor întreprinderi care să 
înlocuiască produsele prove
nite din import.

Pe plan social, autoritățile 
intenționează să adopte, con
form prevederilor programu
lui, o serie de măsuri in ve
derea îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale populației, dezvol
tării învățământului și adap
tării lui la necesitățile dez
voltării economice a țării.

In privința finanțării pro
iectelor prevăzute in program, 
la Bamako s-a precizat că 
aproximativ 67 miliarde franci 
C.F.A. provin din ajutorul 
contractat în străinătate sub 
formă de investiții și împru
muturi, iar restul de 11 mi
lioane din bugetul statului și 
subvenții din partea capita
lului autohton.

Un mare pasionat al tu
rismului „Unchiul Leni", nu
mele sub care este cunos
cut președintele Clubului Tu
rismului din Budapesta, a- 
dună de aproape 50 de ani 
insigne turistice, maghiare și 
străine.

Din 1924 a colecționat a- 
proximativ 600 de insigne, 
din care aproximativ 500 le 
poartă in mod obișnuit pe 
haine și pălărie.

In foto : Unchiul Leni și 
colecția sa.

©• La întoarcerea sa la 
Paris, după o vizită de peste 
trei săptămini in Republica 
Populară Chineză, Maurice 
Couve de Murville a avut o 
convorbire cu numeroși ziariști, 
în cursul căreia a declarat : 
„Este prima mea vizită în 
China. Voiam să descopăr a- 
ccastă imensă națiune care a 
făcut să se vorbească atît de 
mult despre ea și care va 
face să se vorbească încă mult 
in viitor". Fostul prim- 
ministru francez și-a exprimat 
satisfacția față de relațiile 
franco-chineze, care — a apre
ciat el — „sînt bune și se 
dezvoltă favorabil".

@ Președintele Tunisiei Habib 
Bourguiba, l-a nuntit luni priin- 
ministru pe He'di Nouira, care 
deținea pînă acum funcția de mi
nistru de stat însărcinat cu pro
blemele economiei naționale. Nou
ira îl înlocuiește în funcția de 
șef al guvernului pe Bahi Lad- 
ghant care prezidează actualmente 
Comitetul Superior Arab însărci
nat cu soluționarea situației in 
Iordania.

Q Delegația Asociației de prie
tenie japono-chineză, condusă de 
Seimin Mivazaki, directorul gene
ral al Asociației, s-a înapoiat la 
Tokio după o vizită în R.P. < hi- 
neză, relatează agenția China 
Nouă. Intr-o declarație făcută pe 
aeroportul din Tokio, Seimin Mi
yazaki a arătat că această vizita 
a contribuit la consolidarea priete
niei și unității popoarelor japo
niei și Chinei.

Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stal al R.P. Chi
neze, și Li Sien-nicn, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit dele
gația guvernamentală și eco
nomică a Guineei, condusă de 
Tibou Tounkara, secretar de 
stat pentru economie, care se 
află într-o vizită oficială în 
China.

Anglia

Greva salariaților municipali
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Greva salariaților municipali 
din Marea Britanic a intrat 
luni in cea de-a .șasea săptă- 
mînă. In momentul de față, 
peste 65 000 de lucrător: par
ticipă la această acțiune re
vendicativă atît la Londra cit 
și iii multe orașe din provin
cie.

Majoritatea consiliilor muni
cipale refuză să accepte re
vendicările greviștilor. In unele

orașe însă, consiliile locale au 
încheiat acorduri separate cu 
greviștii, ceea ce a dus la re
luarea lucrului.

Guvernul englez a desemnat 
o comisie pentru a efectua o 
anchetă asupra acestui conflict 
de muncă. Raportul comisiei 
urmează să fie publicat mier
curi, in funcție de recoman
dările acesteia urmind să se 
știe dacă greva va continua 
sau va lua sfîrșit.

Duminică scara s-a anunțat la Miinchcn că intre 
sindicatele lucrătorilor mctalurgiști din Bavaria Și patro
nat s-a ajuns la un aranjament privind satisfacerea reven
dicărilor lucrătorilor din această importantă ramură indus
trială. Drept urmare, in numele a 650 000 de salariați me- 
talurgiști din Bavaria, Centrala sindicatelor „I. G. Metal" 
a anunțat că renunță la declanșarea grevei generale pro
gramată pentru această săptâmînă.

REZULTATELE 
DEFINITIVE 

ALE ALEGERILOR 
DIN CONGO (K)

KINSHASA 2 (Agerpres). — 
Potrivit rezultatelor definitive 
ale alegerilor prezidențiale ca
re s-au desfășurat la 31 oc
tombrie Și 1 noiembrie in Re
publica Democratică Congo 
(K), — difuzate de Ministerul 
de Interne — șeful statului, 
Joseph Desire Mobutu, a fost 
reales în funcția de președinte

pentru o nouă perioadă de 
șapte ani. Oficial, rezultatele 
vor fi comunicate în cursul 
acestei săptămini cupă valida
rea lor de către Curtea Supre
mă de la Kinshasa.

Corpul electoral congolez se 
va prezenta din nou in fața 
urnelor la 15 noiembrie cind 
in țară se vor desfășura alege
rile legislative.

R.D.G. i La Fa
brica textilă Fal- 
gard Falkenstein 
din Karl Marx 
Stadt se lucrează 
cu mașini textile 
de mare producti
vitate. Aici se fa
brică perdele de 
foarte bună cali
tate. pe lingă fap
tul că sînt și foar
te frumoase cu țe
sături fine și mo
dele variate, ceru
te în exportul cu 
numeroase țări.

In foto : Țese
rea perdelelor Ia 
războaie duble la 
fabrica Falgard 
Falkenstein.

„Orașul cu aerul 
cel mai poluat"

TOKIO 2 (Agerpres). - la
I octombrie 1970, Tokio avea
II 547 139 locuitori, continuind 
să fie cel mai populat oraș 
din lume. Datorită insă crește
rii rapide a populației sale, a 
industrializării din ultimii ani, 
numele orașului apare deseori 
in presa internațională înso
țit și de calificativul ca „ora
șul cel mai primejdios pentru 
pietoni și șoferi", „cel mai in
comod oraș in ce privește con
dițiile ele locuit", sau, și mai 
grav, „orașul cu aerul cel mai 
poluat".

Intr-adevăr, peste un milion 
de automobile și sute de mari 
întreprinderi viciază zilnic at
mosfera metropolei nipone cu 
mari cantități de produse no
cive. Poluarea a devenit atit 
de accentuată incit municipali
tatea din Tokio și guvernul ja
ponez au decis să procla ne 
luna noiembrie „lună de luptă 
împotriva poluării aerului și a 
apei". In cursul întregului in
terval, autoritățile vor veghea, 
intre altele, ca întreprinderile 
să folosească combustibil cu 
un conținut cit mai redus de 
sulf și vor controla sever sta
rea tehnică a motoarelor auto
vehiculelor.

Generalul Sandoval 
a reușit 
să evadeze

QUITO 2 (Agerpres). - Ge
neralul Rohn Sandoval, coman
dantul forțelor aeriene ecuado- 
riene a reușit să evadeze din 
casa in care fusese ascuns re 
răpitori și să ia contact iu 
autoritățile, anunță un comu
nicat oficial difuzat la Quito. 
Potrivit comunicatului, gene
ralul Sandoval a lost transpor
tat la spitalul unei baze ae
riene din apropierea capitalei 
pentru a fi s.r unui examen 
medical.

După cum s-a mai anunțat, 
comandantul forțelor aeriene 
ecuadoriene a fost răpit >n 
urmă cu cinci zile de un giup 
de zece persoane.

Uragan însoțit de ploi 
în Brazilia

KIO DE JANEIRO 2 (Agerpies).
- Un uragan însoțit de pioi 
torențiale, care s-a abătut asu
pra orașului brazilian Medei
ros Neto (statul Bahia), a lă
sat mii de oameni fără adă
post și a izolat localitatea de 
restul țării, distrugind princi
palele drumuri, și poduri și 
scoțind din funcțiune aerodro
mul și sistemul de telecomuni
cații.

Un „Boeing-727“ de
turnat în Cuba

NEvV YORK 2 (Agerpres).
- Un avion „Boeing-727" al 
companiei americane „United 
Airlines" a fost deturnat dumi
nică in Cuba, avind la boid 
67 de pasageri și un echipaj 
de șase persoane. Un purtător 
de cuvint ai companiei amin
tite a anunțat că avionul s-a 
reîntors luni la Miami. Avionul 
făcea cursa San Diego - Los 
Angeles, cind unul din pasa
geri înarmat a pătruns in ca
bina piloților cerindu-le aces
tora să se îndrepte spre Me
xic și apoi spre Cuba. Auto
ritățile au declarat că pe ae
roportul din San Diego nu au 
fost încă instalate aparate 
pentru depistarea armelor pur
tate de pasageri, fapt ce a 
permis autorului deturnării 
să-și pună cu ușurință planul 
in aplicare. Individul care a 
provocat deturnarea a fost re
ținut de autoritățile cubaneze 
pentru cercetări.

Julio Izquierdo Me
nendez arestat la Ma
drid
• Poliția spaniolă l-a ares

tat luni, la Madrid, pe Julio 
Izquierdo Menendez, care ar 
fi implicat in asasinarea, ia 
22 octombrie, a generalului Re
ne Schneider, fostul coman
dant al forțelor armate chilie
ne.

Potrivit surselor, Julio Izqu
ierdo Menendez a părăsit Chi
le, la bordul unui avion, in a- 
ceeași zi cind a avut loc aten
tatul împotriva generalului 
Schneider,
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