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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A VIZITAT IERI PIEȚELE 

CAPITALEI SI A 
ANALIZAT SITUAȚIA 
APROVIZIONĂRILOR

Soluționarea reclamațiilor
și sesizărilor oamenilor muncii — 
domeniu in care nu au ce căuta 

formalismul, neglijența, 
iresponsabilitatea civică!

In cursul dimineții de ieri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a vizitat 
o serie de piețe ale Capitalei. 
La ora 7,00 dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se afla în 
Piața Dorobanți. A vizitat apoi 
pe rind piețele Obor. Depozitul 
I.L.F. (str Eliade Intre Vii), 
piețele Pantelimon, Hala Tra
ian, Piața Unirii, magazinul 
„Fortuna" din Calea Victoriei, 
Piața Ilie Pintilie.

Tovarășul Ceaușescu a exa
minat îndeaproape situația a- 
provizionării cu legume, carne, 
pește și alte produse agro- 
alimentare, calitatea mărfii des
făcute, precum și modul de 
prezentare, a stat de vorbă cu 
numeroși cetățeni aflați la cum
părături. cerîndu-le părerea a- 
supra situației piețelor respec
tive. interesindu-se îndeaproa
pe de doleanțele lor în legă
tură cu aprovizionarea alimen
tară. In unele piețe s-a putut 
constata existența unor canti
tăți îndestulătoare de legume 
de tot felul (varză, conopidă, 
roșii, ridichi de lună, gogoșari, 
morcovi, țelină. sfeclă și alte
le), aprovizionarea bună cu 
carne de vacă, porc și oaie, 
cu pește. In același timp, în 
alte piețe carnea, peștele proas
păt, laptele erau în cantități 
insuficiente sau chiar lipseau 
complet, iar desfacerea cartofi
lor era necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ.

La încheierea vizitei de cî- 
teva ore prin piețele Capitalei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
convocat o ședință operativă de 
lucru la sediul Comitetului 
Central al partidului, la care 
eu participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Iosif Banc, 
Ion Pățan, Angelo Miculescu — 
ministrul agriculturii și silvi
culturii. Gheorghe Moldovan — 
ministrul industriei alimentare, 
Nicolae Bozdog — ministrul 
comerțului interior. Cornel O- 
nescu — ministrul afacerilor 
interne, Vasile Potop — șef de 
secție la Comitetul Central. 
Alexa Augustin — procurorul 
general al Republicii Socialis
te România. Cornel Nicolau, șe
ful departamentului pentru va
lorificarea legumelor și fructe
lor din Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii.

Cu acest prilej s-au analizat 
Intr-un ascuțit spirit critic lip
surile constatate cu ocazia de
plasării în piețele, depozitele .și 
magazinele Capitalei, cauzele 
neajunsurilor, precum și răs
punderea ce revine diferitelor 
ministere și instituțiilor de re
sort.

S-a examinat astfel situația 
defectuoasă a aprovizionării cu 
lapte in piețele Capitalei in 
ziua de 5 noiembrie a. c. In 
cursul analizei la care s-a pro
cedat. a fost relevată deficien
ta coordonare dintre Ministe
rul Comerțului. Ministerul In
dustriei Alimentare și Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii 
în asigurarea cantității de lapte 
necesare consumului populației 
Capitalei, precum și în apro
vizionarea ritmică a piețelor 
și magazinelor ce desfac acest 
produs. S-au indicat măsuri 
pentru îmbunătățirea metodei 
de stabilire a necesarului, pre
cum și pentru asigurarea ope
rativă a cantităților de lapte 
cerute de populația Capitalei. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat, de asemenea, să se cre
eze în Capitală un stoc de 
lapte de rezervă care să poa
tă permite in orice zi suplini
rea rapidă a unor eventuale 
întirzieri ce pot surveni în a- 
provizionarea Capitalei.

Constatîndu-se distribuirea 
nejudicioasă a cantităților e-

ADMITEREA LA DOCTORAT 
pentru anul universitar 1970-1971

Ministerul Invățămînmlui .1- 
duce la cunoștință că intre 15 
—30 ianuarie 1971 va avea loc 
adm terea la doctorat pentru a- 
nul universitar 1970—19/1. În
scrierile se fac între 15 și 33 
decembrie a. c. la rectoratele in
stituțiilor de învățămînt superior 

xistente de carne și pește proas
păt în rețeaua piețelor Capi
talei, s-a indicat să se ia mă
suri pentru organizarea unui 
sistem riguros de repartizare 
a acestor produse. în așa fel 
incit toate piețele Capitalei să 
dispună de carne și pește proas
păt.

O atenție deosebită in cadrul 
ședinței a fost acordată anali
zării situației nesatisfăcătoare 
a desfacerii cartofilor în pie
țele Capitalei. Faptul că în 
diferite piețe cartofii erau ne
sortați a fost calificat de secre
tarul general al partidului ca 
o gravă lipsă de răspundere 
față de populație a Departa
mentului pentru valorificarea 
legumelor și fructelor din Mi
nisterul Agriculturii și Silvi
culturii. precum și a organelor 
de comerț. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se a- 
plice cele mai severe sancțiuni 
celor vinovați de această situa
ție, precum și tuturor salaria- 
ților care recepționează și pun 
în vînzare asemenea cartofi.

Secretarul general al parti
dului a hotărit ca organele de 
resort să procedeze la retra
gerea imediată de pe piețele 
Capitalei a tuturor cantităților 
de cartofi necorespunzători din 
punct de vedere al calității. 
S-a indicat să se treacă ime
diat la selecționarea cartofilor 
atit din centrele de desfacere, 
cit și din depozitele Capitalei 
și să se înlăture cartofii do 
calitate proastă sau care con
țin corpuri străine, desfăcîn- 
du-se pe piață numai cartofii 
sortați la nivelul calitativ ce
rut de consumul public.

Pe baza hotărîrii conducerii 
de partid și de stat au fost 
luate măsuri care permit crea
rea unei rezerve suficiente de 
cartofi pentru satisfacerea ce
rințelor populației atît în 
cursul toamnei, cit și în toată 
perioada iernii; s-au importat 
și continuă să se importe can
tități însemnate de cartofi pen
tru acoperirea deficitului pro
vocat de calamitățile naturale 
abătute în cursul acestui an 
asupra țării noastre. Tovarășul 
Ceaușescu a indicat, totodată, 
ca. pentru sporirea stocului de 
cartofi de care dispune statul, 
cooperativele de consum să des
fășoare o mai largă activitate 
de achiziționare a cartofilor de 
la producătorii particulari.

Tovarășul Ceaușescu a criti
cat situația necorespunzătoare a 
depozitelor de legume și fructe 
pe care le-a vizitat în cursul 
zilei de ieri, indicînd să se 
efectueze Un control rapid și 
organizat in toate depozitele 
similare din Capitală și din în
treaga țară și să se ia măsuri 
urgente pentru îmbunătățirea 
situației în acest domeniu. S-a 
dat sarcina să se alcătuiască 
un program de construire a 
unor depozite simple dar igie
nice, în întreaga țară, pentru 
păstrarea în cele mai bune 
condițiuni a legumelor și fruc
telor pe timpul sezonului rece.

In legătură cu măsurile ce se 
impun pentru perfecționarea 
continuă a desfacerii produse
lor agroali men tare de larg con
sum. secretarul general al parti
dului a indicat să se acționeze 
cit mai urgent pentru extinde
rea desfacerii mărfurilor pre- 
ambalate. Această practică, a- 
doptată în toate țările avansate 
ale lumii, și care reprezintă 
un indiciu important al civi
lizației in materie de comerț, 
oferă infinite avantaje atit pen
tru organele de desfacere cit 
și pentru consumatori. Această 
practică oferă condiții igienice 
deosebite și posibilități de a- 
provizionare rapidă, putindu-se 
introduce pe scară largă siste
mul autoservirii: pe această 
cale se ridică productivitatea 
muncii în comerț, micșorîndu- 
se numărul personalului anga

și la secretariatele institutelor 
de cercetare ale Ministerului In- 
vățămintului. Academiei Republi
cii Socialiste Remania. Acad-nieț 
de științe sociale și politice și 
Academiei de științe medicale, 
la care este organizat doctorat 1!.

(Agerpres) 

jat intr-o unitate de desface
re. In același timp, desfacerea 
preambalată dă putința consu
matorilor să se aprovizioneze 
continuu cu cantitățile necesare 
consumului zilnic, marfa pre- 
zentindu-se in acest fel in tran
șe mici, în cantități reduse; 
aceasta îi permite in același 
timp cumpărătorului să aleagă 
totul după gustul său, produ
sele. oferindu-se la vedere, in 
sortimente mai variate.

In strinsă legătură cu aceas
tă problemă s-a pus in evi
dență o altă anomalie existen
tă la noi in desfacerea mărfu
rilor agroalimentare, și anume, 
tendința unor cetățeni de a se 
supraaproviziona. Trebuie spus 
că această tendință — care re
prezintă un anacronism în re
lațiile cu piața complet lichi
dat în multe alte țări — este 
dăunătoare atît pentru cumpără
tor cit și pentru economia na
țională. Pe de o parte, produ
sele alimentare, in general pe
risabile, se alterează repede în 
condițiile în care cetățeanul 
poate să le depoziteze în pro
pria sa gospodărie, adueîndu-i 
pierderi materiale, iar pe de 
altă parte, il deposedează de 
posibilitatea de a consuma in 
fiecare zi produse proaspete. 
Totodată, un asemenea mod 
de aprovizionare, extins la o 
scară mai largă, poate duce, 
și duce de fapt, la perturbații 
in aprovizionarea ritmică a 
pieței, creează goluri periodice 
în unitățile de desfacere și ge
nerează o anumită psihoză, 
profund negativă, în rîndul ce
tățenilor. In plus, realitatea 
dovedește că unii dintre cetă
țenii care fac supraaprovizio- 
nare au ca mobil nu asigura
rea consumului propriu, ci 
specularea produselor alimen
tare, pe piață, cu suprapreț. 
Este necesar ca organele de 
resort cit și cetățenii înșiși să 
combată această mentalitate, să 
sprijine tendința de aprovizio
nare continuă cu produse agro
alimentare proaspete a tuturor 
consumatorilor.

In încheierea ședinței s-a 
subliniat că dispunem de can
titățile necesare pentru asigu
rarea aprovizionării corespun
zătoare a populației cu produse 
agroalimentare în tot timpul 
anului. S-a trasat sarcina să 
se adopte măsuri imediate pen
tru îmbunătățirea activității 
ministerelor și a Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești. astfel ca resursele de 
care dispunem să fie desfăcute 
pe piață în mod ritmic și ra
țional repartizate. Secretarul 
general al partidului a indicat 
urmărirea riguroasă, zilnică, a 
situației desfacerii pe piață a 
acestor produse, astfel incit 
orice deficiență să fie remedia
tă operativ. Organele și organi
zațiile de partid au sarcină să 
supravegheze îndeaproape mo
dul în care se traduc în viață 
indicațiile și măsurile stabilite, 
acționind cu toată energia, per
severența și fermitatea pentru 
satisfacerea în condiții cît mai 
bune a cerințelor de consum 
ale populației.

(Agerpres)

' APORT CONSISTENT ' 
ÎN EXTRACȚIA CĂRBUNELUI
Faptele arată că harnicul 

colectiv al minei Dilja este 
pe deplin hotărit să pună în 
balanță sfirșitului de cinci
nal realizări cît mai bune, 
pe măsura priceperii, dărui
rii in munca de zi cu zi, a 
prestigiului câștigat de oame
nii care-1 compun. In curînJ 
vom intra într-o etapă nouă 
a construcției socialiste, cu e- 
xigențe și sarcini sporite, și 
baza de la care pornim tre
buie să fie temeinică. E o 
realitate incontestabilă și 
cele peste 40 000 tone de căr
bune extrase în luna trecu
tă din fronturile adincului 
constituie un argument grăi
tor că minerii, cadrele me
dii tehnice și inginerești de 
la Dilja s-au pătruns de im-

<_________

E. M. Dilja. Echipa condusă de comunistul Muntean Ber- 
zan, executînd noul tip de armai e metalică pentru suitori. 

Foto : S. POP
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Considerații
la o profile mare (l)

încălzirea centrală e de mult 
timp un subiect de discuții în 
Valea Jiului ! ba că e intr-ade
văr „centrală" dar mai puțin... 
încălzire; ba că e scumpă; ba 
că e incomodă și perimată. Și 
probabil aceste discuții vor 
mai continua. Ar fi însă în 
folosul tuturor dacă din schim
bul viitor de păreri pe această 
temă ar ieși nu numai... fum, 
ca pînă acum, ci — și acesta 
e esențialul — mai multă căl
dură pentru apartamente, la 
un preț mai convenabil.

Încălzirea centrală 
$i tcureratura n

A nu vorbi și proceda des
chis și eficient într-o problemă 
ce frămintă mii de oameni ai 
muncii din municipiu înseam
nă a greși. Și nu am vrea să 
ne dezvinovățim : „Errare
humanum est!“.

Cei 230 de lei care se plă
tesc in medie de către loca
tarii unui apartament, pe fie
care cin cele șapte luni cit are 
anul de încălzire (din octom
brie pină in aprilie), nu e pu
țin. Asta in Valea Jiului, in 
țara „diamantului" negru un

perativul pe care acesta-1 
conține.

Corespondentul nostru, Ca
rol Erwin Laszlo, maistru 
principal la unitatea respec
tivă. ne-a pus la dispoziție 
unele date care atestă con
lucrarea rodnică a tuturor 
compartimentelor unității. O 
contribuție însemnată in ac
tivitatea de extracție a a- 
Gus-o sectorul de transport al 
minei ai cărui oameni au 
scos la ziuă nu mai puțin de 
55 853 vagonet'c cu cărbune 
sau steril. Mecanici de loco
motivă ca Vasile Hobian. 
Gheorghe Balaj, Francisc 
Koracsonyi, Gheorghe Nițu, 
Vasile Cruceru și Andrei 
Cimpeanu au mai transpor
tat 2145 vagonete cu balast, 

de în cazanele centralelor ter
mice se ard cărbuni drept com
bustibil. Deci, dacă la prețul 
lunar „oficial" al încălzirii din 
Valea Jiului (de 230 lei pe a- 
partament) mai adăugăm trans
portul zgurii rezultată din ar
dere (5,50 lei lunar pe apar
tament) vom avea atunci costul 
exact al încălzirii și a apei 
calde menajere necesare unui 
apartament în cele șapte luni 
de iarnă.

...Aspecte... aspecte... Fiecare 
dintre ele merită a fi anali

zat fir cu fir. Cu cel mai ma
re realism. Și cu toată răs
punderea. A o face noi, nu e 
nici momentul și nici locul și 
poate nici cazul.

Pornim însă de la situația 
actuală de fapt privind : sis
temul existent de încălzire a 
blocurilor de locuit din Valea 
Jiului cu centrale termice ali
mentate prin cărbuni; actualul 
preț, altfel ridicat, al cărbu
nelui și al încălzirii, și elemen
tele sale de conținut; modul 
cum funcționează și se exploa- 

betonite, ciment și peste 
2 000 cărucioare cu lemn, 
materiale atit de necesare 
minerilor de la punctele de 
lucru din subteran. Supra
veghetorul Victor Mihărtes- 
cu și-a făcut pe de-a între
gul datoria. Alături de el pot 
fi puși și scmnaliștii princi
pali Victor Circiumaru și 
Ștefan LOrincz de la puțul 
orb nr. 1. Muncitorii din 
schimbul intii de la culbu- 
torul de cărbune, datorită 
celor aproape 17 000 vagonc- 
te culbutate, dețin primul 
loc in întrecerea inițiată. 
Remarcăm aportul semnaliș- 
tilor de la suprafață Iosif 
Stroia și Zoltan Kiss, care au 
umplut in luna octombrie 
mai bine de 270 vagoane 
C.F.R. de mare tonaj.

In dorința lor firească de a 
contribui la bunul mers al tre
burilor obștești, la remedierea 
unor neajunsuri din activitatea 
diferitelor unități economice sau 
social-culturale, cetățenii se a- 
dresează zilnic organelor locale 
ale puterii și administrației de 
stat cu sesizări, scrisori, cereri și 
sugestii care, luate în conside
rare, analizate și soluționate cu 
răspundere, pot constitui un aju
tor de preț în activitatea acestor 
organe. Avînd în vedere valoarea 
sesizărilor și reclamațiilor cetă
țenilor, au fost elaborate în ul
timii ani acte normative prin 
care toate organele și organiza
țiile sînt obligate să stabilească 
ore de audiență, să rezolve ope
rativ și la termen cererile și sesi
zările oamenilor muncii și să ia 
măsuri de îmbunătățire a activi
tății în domeniile respective.

Preocupat de întărirea conti
nuă a legăturilor sale cu mase
le de cetățeni, de crearea unui 
climat propice, de receptivitate 
față de cererile acestora, Comi
tetul executiv al Consiliului 
popular municipal a avut mereu 
în atenția sa frecvența, cauzele 
și modul de rezolvare a sesiză
rilor și reclamațiilor cetățenilor, 
a urmărit respectarea termenelor

tcază centralele termice și în 
acest context e util să ne pu
nem și să... punem (și altora) 
întrebarea : oare nu putem a- 
vea căldură mai multă și mai 
ieftină în același timp în con
diții similare ? Fără teamă de 
a greși afirmăm: DA ! și a- 
nume i zilnic cîte 11 ore în 
medie de încălzire (cît e și de 
fapt, pe plan local, în mod... 
teoretic) plus livrarea apei cal
de menajere necesare la un 
preț de cost redus cu 30—50 
lei pe apartament. Și asta în 
fiecare lună de „vîrf" a încăl
zirii. E o cifră socotită poate 
de unii curajoasă, dar afir
măm încă o dată. posibilă. 
Cum ?... In prezenta anchetă 
ne permitem a o exemplifica. 
Semnificația ei, a acestei cifre, 
nu se vrea a se judeca numai 
în ..lei", ci mai ales în... do
rință și posibilitate spre mai 
cald, mai ieftin. In dorința de 
a mări temperatura și în ca
pitolele... reci (inclusiv... ale u- 
nor creiere umane) din acti
vitatea factorilor răspunzători 
de căldura noastră cea de toa
te zilele din apartamente; de 
a-i determina să se preorupo 
vizibil și eficace de această, 
fără exagerare, mare problemă 
a Văii Jiului.

Opiniem deci pentru redu
cerea prețului de încălzire in 
Valea Jiului fără a scădea... 
căldura din apartamente. Ce 
înseamnă în fond acest preț? 
Pentru ce sînt cheltuiți acești 
bani și de către cine? In par
te, chestionarul de mai sus iși 
poate afla răspunsul în anume 
dosare și acte ale asociațiilor 
de locatari (A.L.). reprezentan
tele locatarilor din diferite car
tiere în relațiile lor cu alte 
întreprinderi, cît și ale între
prinderii de gospodărie locati- 
vă (I.G.L.). Luăm un contract 
încheiat intre aceste două părți 
și citim !

„I.G.L. Petroșani furnizează 
agent termic pentru căldură și 
apă caldă imobilelor aparțină
toare activității Asociației de 
locatari nr. 1 Carpați — Pe- 

(Continuate în pag. a 3-a)

Ion MÂRGJNEANU

I Acțiune
I voluntar-patriotică j
Jj Din inițiativa Comitetului municipal U.T.C., I 
■ în zilele care urmează va fi organizată o * 
I importantă • acțiune voluntar-patriotică. In I 
! cadrul acestei acțiuni, peste 300 de elevi de • 
I la școlile generale nr. 4, nr. 5, nr. 6 și Li- | 
I ceul teoretic din Petroșani vor participa la | 
I săparea a 400 de gropi pentru plantarea de l 

arbuști ornamentali pe străzile Vasile Roaită, I
■ Păcii, Unirii și Independenței. „

de rezolvare a acestora, o infor
mat aparatul său asupra modu
lui în care unitățile prestatoare 
și de deservire își îndeplinesc 
atribuțiile precum și asupra apa
riției unor fenomene negative 
care reclamă măsuri imediate de 
remediere.

In perioada scursă de la înce
putul anului, la consiliile popu
lare din municipiu au fost în
registrate 12 247 de scrisori și 
cereri, din care 753 de sesizări și 
reclamații, iar la întreprinderile 
economice tutelate au fost Înre
gistrate 5 428 cereri și sesizări 
din care 92 sesizări și reclamații. 
Ce reflectă acest număr mare de 
cereri ? Pe de o parte creșterea 
responsabilității comitetelor exe
cutive față de soluționarea ope
rativă a problemelor ridicate de 
cetățeni dar, în același timp, 
preocuparea insuficientă a con
ducerilor unităților subordonate 
(I.G.L., I.G.C., organizații comer
ciale etc.) din deficiențele căro
ra sint determinate cele mai mul
te nemulțumiri ale cetățenilor. 
Constatind că aceste unități nu 
acordă importanța cuvenită rezol
vării doleanțelor lor, cetățenii se 
adresează altor organe. Semni
ficativ e in această privință și 
un alt aspect : dacă organelor 
locale, cetățenii municipiului 
le-au adresat 136 scrisori și re
clamații, în același timp li s-au 
adresat organelor centrale cu 
617 scrisori și sesizări, lată un 
raport (1 :4) anormal, bizGr, o 
dovadă că unele orgpne locale 
n-ou făcut totul pentru soluționa
rea problemelor indicate de ce
tățeni pentru cîștigarea încrede
rii lor.

De ce această situație ? Din 
cauză că în acest domeniu de 
activitate se perpetuează o seamă 
de neajunsuri, nu pentru prima 
oară criticate în ziarul nostru. 
Astfel, unele comitete executive

UN NOU POLIGON PENTRU 
PRODUCEREA PANOURILOR 
PREFABRICATE DIN BETON

In cadrul Trustului de con
strucții Argeș, a intrat în 
funcțiune poligonul de pa
nouri prefabricate din beton 
din Pitești, cu o primă capa
citate de 2 000 mc pe an. In 
primele luni ale anului vii
tor, noua unitate urmează să 
producă la întreaga capaci
tate de 9 000 mc anual. 

ZI DE TOAMNA Foto ! A. DULA

Cum 
circulăm ?

Duminică 8 noiembrie, ora 9, va avea loc 
în sala clubului muncitoresc din orașul 
Vulcan, faza orășenească a concursului pio
nieresc pe teme de circulație : „Cum circu
lăm?" la care vor participa echipele repre
zentative de la toate școlile de cultură ge
nerală și Liceul din orașul Vulcan.

Echipei cîștigătooie i se va înmîna un pre
miu constînd din materiale sportive și cărți.

nu asigură soluționarea tuturor 
cererilor în termenul prevăzut 
ci cu mari întirzieri, ceea ce dă 
naștere la nemulțumiri, la inefi- 
ciențo măsurilor de remediere □ 
neajunsurilor sesizate de cetă
țeni. lată și citeva exemple i 
Cetățeanul losif Tomuș a sesi
zat in repetate rinduri sectorul 
I.G.L. Lupeni că terasa blocului 
în care locuiește este degradată, 
că din această cauză apele Infil
trate distrug apartamentele blo
cului și mobila locatarilor. Cu 
toate sesizările sale, I.G.L. a 
trecut la măsurile de remediere 
abia după intervenția Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar municipal. Asemănător s-au 
petrecut lucrurile și cu sesizările 
cetățenilor T. Stingaciu, P. Revi- 
tea, V. Pașcan și G. Somlo din 
Petroșani. Cum e posibilă repe
tarea unor asemenea situații, de 
sfidare a intereselor cetățenești ? 
Foarte simplu : tovarășii din con
ducerea I.G.L. confirmă ■ justețea 
reclamațiilor, trimit la fața locu
lui meseriași pentru constatare 
și... remediere, in multe cazuri 
trec și la acțiune, adică spa-g 
pereții sau descoperă acoperișu
rile sau terasele, iar a doua zi 
lasă baltă faimoaso lor operă,’ 
eventual o încep în altă parte în 
aceeași manieră. Și toate aces
tea se petrec sub privirile pasive 
ale conducerii întreprinderii și 
șefilor sectoarelor I.G.L.

Nici în privința funcționării 
lifturilor situația nu e mai bună. 
Ca dovadă, locatorii blocului 9 
din strada Vasile Roaită Petro
șani au fost nevoiți să urce pe 
jos la etajele blocului deoarece 
ing. loan lancu, șeful sectorului 
C.T. și ascensoare, nu a fost în 
stare să asigure în curs de 5 luni 
repararea unui motor ars, deși

(Continuare în pag. a 3-a)

Șezătoare 
literară

I Elevii din clasele a Il-a 
I B și a IH-a B de la Școala 
| generală nr. 4 Petroșani 
| susțin astăzi o șezătoare li- 
Iterară intitulată „Toamna".

Participă elevi, cadre didac- 
I tice și părinți.
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Cine trebuie să modeleze I

personalitatea copilului ? I
I
I

I

I

ferențiate de la un elev 1 I 
altul, deoarece nu toți sin’ ’

Rentabilitatea unor cercuri
I

de pe lingă Casa pionierilor Petroșani l

I
și

I

totală a

sera

se 
In

lingă
cercu-

din prundi- 
de cărbune, 
plastică co
de execuție

Lucian ARDELEAN 
directorul Casei .pionierilor 

Petroșani

cercul de 
executate 

mai pretențioase, 
are o

altfel 
rezultate 

nivel re-

linogravură, de 
vechime 

la

curi, prin încadrarea 
ducători pricepuți și pasionați.

In anul acesta dintre cercu
rile experimentale se remar-

că : 
cu 
recunoscute 
publican, cercul foto și con
strucții de utilaje miniere. In 
ce privește celelalte cercuri i 
electroniști, 
navomodele,

Create la scurt timp după 
înființarea Organizației pionie
rilor. ca. urmare a preocupării 
permanente a partidului și sta
lului nostru pentru a asigura 
tineretului o temeinică pregă- 
tire pentru viață și activitate 
socială, casele pionierilor au 
devenit instituții extrașcolare 
de prestigiu și și-au adus, ală
turi de școală, o prețioasă con
tribuție la educarea tineretului 
școlar.

Casa pionierilor din Petro
șani ființează de peste 15 ani, 
existind în toată această pe
rioadă serioase preocupări pen
tru crearea unor cercuri îndră
gite de elevi, conduse de oa
meni nu numai pricepuți dar 
ți îndrăgostiți de profilul cer
cului. Se pare că la ora ac
tuală cercurile Casei pionieri
lor din Petroșani corespund 
tuturor cerințelor prin respec
tarea specificului industrial și 
montan al Văii. Jiului, prin 
participarea constant bună a 
elevilor la activitățile din cer- 

cu con-

auto-moto, aero- 
artizanat, brode

rie, alpinism deși de dată re
centă (1—2 ani), prin activi
tatea interesantă pe care o des
fășoară. și-au atras și ele sim
patia și adeziunea 
pionierilor.

Rîndurile de față 
urmăresc să prezinte

cercurilor,

însă nu 
o anume 

activitate a cercurilor, ci 
vor o modestă pledoarie 
favoarea unei idei : rentabili
zarea cercurilor. Ideea nu ne 
aparține. Ne aparține, în 
schimb, strădania de a valori
fica în practică, prin interme
diul activităților din cercuri, 
această originală sursă de ve
nituri care ar rezolva multe 
probleme financiare pentru 
activitatea casei.

Am pornit, cum era și firesc, 
cu sondarea părerilor colecti
vului de profesori de la Casa 
pionierilor și a comitetului de 
părinți. Completîndu-le cu re
zultatele unui studiu amănun-

Invățoreo temeinică, in co
drul școlii, nu poate îi înțelea
să fără o îmbinare roționolă 
intre efortul in colectiv, îndru
mat și condus de profesor la 
lecțiile din clasă, și efortul per
sonal, de adincire și lărgire a 
cunoștințelor, de aplicare a lor 
cu prilejul efectuării temelor 
pentru ocosă.

Metodica pregătirii, o efectuă
rii temelor este diferită în 
funcție de conținutul și carac- 
terul temei, de nivelul de pre
gătire ol elevilor etc. In oceas- 
tă privință nu există „rețete", 
„șabloane", cum — de altfel — 
acestea nu trebuie să-și gă
sească loc in întregul proces 
de instruire și educație. Prac
tico școlară pozitivă a desprins 
însă unele indicații concrete 
care pot constitui un sprijin se
rios in activitatea elevilor.

Temele pentru ocasă se 
împărți in două cotegorii
cipole : orole și scrise. Indife
rent de natura și caracterul te
melor de acasă, o cerință esen
țială ce trebuie respectată in 
pregătirea lor este aceea de a 
ține seama de gradul dificultă
ții lor. O greșeală pe care o 
face majoritatea elevilor constă 
in aceea că ei își fac temele 
in ordinea ororului, fără să 
țină seama de greutatea lor. Un 
fenomen destul de frecvent este 
acela că elevii încep munco de 
acasă cu efectuarea temelor 
mai ușoare, considered că este 
necesor un „timp de adaptare" 
pentru temele mai dificile. In 
felul acesta, efectuarea teme
lor mai grele, care cer eforturi

mari, este lăsata la sfirșitul 
pregătirii, cind elevul esle obo
sit și, deci, ritmul de muncă 
moi scăzut.

O altă greșeală este aceea 
că unii elevi iși fac intii temele 
scrise, rezolvă problemele și 
exercițiile și apoi trec la stu
dierea materialului teoretic, la

lor. Din practica școlară pozi
tivă, țfe pildă, in legătură cu 
studiul textului manualului de 
geografie de către copii de 
virstă școlară moi mică, se 
desprind astfel de indicații : 
citește tootă lecția din manual, 
cu voce tare, folosind harta și 
ilustroțiile ; împarte lecția in

cere so fie aflat.
Studierea de câtre elevi a 

lecției din manual înseamnă, de 
fapt, deprinderea lor cu sesiza- 
reo ideilor esențiole, cu siste
matizarea cunoștințelor expuse. 
Elevii trebuie să se obișnuiască 
treptat să-și alcătuiască planul 
lecției pe care o învață. In

să învețe în mod conșlient, să 
desprindă ideile principale ale 
textului citit, pe care să le 
poată reda apoi.

Succesul muncii independen
te de ocasă a elevilor în pre
gătirea temelor depinde și a‘e 
condițiile în care lucrează ei 
acasă, de regimul lor zilnic de

invățareo lecțiilor. Un ostfel de 
procedeu este profund greșit. 
Este știut foptul că temele pen
tru ocasă decurg, în generol, 
in mod organic din cunoaște
rea materialului pentru temele 
orale. Temele orale ca, de e- 
xemplu, să povestească conți
nutul lecției din manual, să 
răspundă la anumite întrebări, 
să memoreze în mod conștient 
reguli, definiții, teoreme etc. 
condiționează aproope întot
deauna colitatea efectuării te
melor scrise.

Dor cum trebuie să se folo
sească elevii de manual in pre
gătirea lecțiilor și temelor ? In 
pregătirea lecției de acasă, ele
vii se limitează, adeseori, la 
lectura obișnuită din manual 
fără să aprofundeze cele citi
te și fără să le expună oral.

Calitatea cunoștințelor obți
nute printr-o ostfel de pregăti
re va fi slabă și va influența 
negativ asupra efectuării teme-

fragmente logic inchegote și 
inti(uleoză-le ; citește lecțio c 
doua oară, in gind, pe frag
mente ; după citirea fiecărui 
fragment, închide corleo și po
vestește ce oi citit ; povestește 
bucola în întregime.

Cele spuse cu privire la stu
dierea lecției din manualul de 
geografie sint valabile și pen
tru alte obiecte, ca istoria, ști
ințele noturii etc. Această cale 
parcurge înseși etapele gindi- 
rii onolitico-sintetice, folosită și 
în procesul predării.

In legătură cu rezolvarea u- 
nor probleme de aritmetică din 
manuol : să citească problema 
cu glas tare ; să se gindeoscc 
Io datele ei, să repete dalele 
fără manuol ; să-și îndrepte o- 
tentia asupra a

acest sens, un ajutor important 
și un exemplu de urmat este 
însuși pionul expunerii de către 
profesor a lecției în clasă.

Referindu-se la importanta 
studierii sistematice a textului 
din manual, atragem atenția 
asupra unei situații care se in- 
tilnesc in practica unor elevi : 
aceea de a învăța pe de rost, 
meconic, conținutul lepției. Un 
osemenea mod de învățare de
ficitară dă uneori elevului folsa 
impresie că el cunoaște lecția 
și, deci, i se pore nejustificată 
oprecierea negotivă a profeso
rului atunci cind, examinat, el 
dovedește o însușire mecanică 
a materialului. Se desprinde, 
deci, necesitatea ca elevii - pe 
orice treaptă de virstă școlară 
s-ar afla se obișnuiască

muncă. Elevii trebuie să se de
prindă să lucreze inlotdeouna 
Io ore fixe, să alterneze în mod 
raționol munco cu odihna, să 
prețuiască fiecare minut, să-și 
organizeze cu sprijinul părinți
lor un loc al lor de muncă.

O problemă asupra căreia se 
poartă discuții este aceea doco 
pregătirea lecțiilor și o teme
lor pentru ocasă trebuie făcută 
în ziua in cate ele au fost dale 
sau in ajunul lecției următoare.

Practica școlară ne arotă că 
pregătirea acestora numai in 
ajunul lecției nu dă aceleoși 
rezultate pozitive ca în cazul 
cind elevii încep să și le pre
gătească chiar din ziua in care 
s-o făcut predarea. Trecind 
prea mult timp pină la pregăti
rea temei, elevii uită adeseori 
unele părți din conținutul lec
ției ce li s-a expus in clasă, 
ceea ce necesită o muncă in 
plus. Pe de altă parte, revăzind 
materialul chiar in ziua predării

lui, elevii au posibilitatea să-și 
dea mai bine seama de ceea 
ce ou reținut din expunerea 
profesorului, in ce măsură te
ma in ansamblu le este mai 
clară, să-și pună la punct no
tițele, să se gindească asupra 
materialului ojutător care 
este eventual necesar pentru 
se pregăti moi temeinic.

In ceea ce privește efectu
area temelor scrise, există si
tuații diferite. Ele trebuie rezol
vate în mod deosebit, in func
ție de conținutul și caracterul 
temelor, de particularitățile 
virstă ale elevilor.

Cind elevii sînt mai mi 
or putea - eventual - să uite 
indicațiile dote de profesor sau 
învățător cu privire la modul 
de efectuare a temei scrise, 
ceosta trebuie îndeplinită 
in ziua predării. Același 
este posibil și la clasele 
mori, cind tema dotă nu 
probleme deosebite, nu 
un timp moi îndelungat de pre
lucrare o aspectelor ei princi
pale.

Iotă cileva aspecte principale 
legote de pregătirea de călre 
elevi a temelor pentru acasă 
care, desigur, nu epuizează 
complexitatea acestei probleme. 
Elevilor trebuie să le fie clar 
însă faptul că de calitatea pre
gătirii lor independente, de sis
temul muncii de ocasă depinde, 
in foarte mare măsură, nu nu
mai reușita lor Io învățătură, ci 
și posibilitatea rezolvării cu 

sarcinilor viitoare de

Educația in flagrant delict!
Duminica trecută, la matineu, 

sala cinematografului „7 Noiem
brie" din Petroșani gemea de 
copii care veniseră cu profesorii, 
cu diriginlii să vizioneze cele 
două serii ale filmului pe ecran 
lat și în culori „Mayerling". In 
concepția organizatorilor, această 
vizionare trebuia să aibă, cre
dem, un scop educativ. Pentru 
că numai astfel ne explicăm pre
zenta cadrelor didactice in sală, 
alături de micii spectatori, gălă
gioși și nerăbdători să se stin
gă lumina.

Ceea ce a apărut pe ecran 
știm cu tofii. Scene tari, prea 
„decoltate" ■ pentru ochii suteloi 
de copii au defilat pe zeci de 
metri de peliculă, acompaniate 
de exclamațiile dubioase, proba- 

:orîte din bucuria micilor

spec taior: pentru că au obținui 
permisiunea de a-și 
intr-un mod atit de 
educa(ia.

Cei cifiva maturi 
sală, ostracizafi pe l< 
neavind nimic comit 
moment educativ săvir 
zen/a lor, au rămas, bineînțeles, 
surprinși de o atît de ingeni
oasă folosire a materialului di
dactic, în speță a filmului, pe 
serpentinele spinoaselor căi ale 
procesului de învătămîtn, sesi- 
zind redacfia ziarului nostru. 
Am luat act de nedumerirea lor 
și o consemnăm în aceste rîn- 
duri, așleplind lămuriri de la 
cei care au dat dovadă de atîla 
tact și zel educativ.

completa
„fericit"

C. VALEANU

țit privind posibilitățile de ren
tabilizare a cercurilor, s-a des
prins concluzia că putem trece 
la înfăptuirea unor ginduri, 
experimental, nu numai la u- 
nele cercuri. Au ieșit la iveală 
resurse interne ncfolosite care 
pot completa veniturile noas
tre și creează posibilitatea rea
lizării autonomiei cercurilor, 
utilitatea lor.

S-a constatat că. pe 
valorificarea produselor
rilor, s-ar putea folosi, cu re
zultate foarte bune. pivnița 
clădirii pentru amenajarea unei 
ciupercării și creșterea iepuri
lor de casă. Ne propunem, de 
asemenea, să amenajăm
părăsită din curtea Casei pio
nierilor și să valorificăm pro
dusele rezultate din aceste sur
se prin unitățile comerciale.

Cercul foto, cercul de arti
zanat și cercul de linogravură, 
prin valorificarea lucrărilor e- 
xecutate, își asigură mijloacele 
și materialele de consum, vin 
în sprijinul celorlalte cercuri. 
Ce produc aceste cercuri ? Cer
cul de artizanat este, alături 
de cercul foto, cel mai renta
bil. Dintre lucrările executate 
pînă în prezent au „căutare"

obiectele decorative de meta- 
loplastie, confecționate din far
furii de aluminiu pe care „s-au 
bătut' elemente ale artei popu
lare și apoi li s-a adăugat o 
patină a vremii. Materialul 
consumabil este de mică va
loare. iar prețul de cost al pro
dusului finit întrece de 4—5 ori 
suma investită inițial.

Rentabilitate de 10—15 ori 
mai mare decît cheltuielile fă
cute obținem și prin confec
ționarea unor mese sau ta
blouri mozaicate. Materia pri
mă folosită se află la înde- 
mînă : fier cornier (pentru sche
lete metalice), cimentul nece
sar adeziunii, cioburi din oale 
de lut, pietricele 
șui Jiului, bucăți 
bucățele de masă 
lorată. Termenul 
este scurt, obiectele se confec
ționează ușor și, ceea ce este 
mai important, activitatea a- 
duce multe satisfacții elevilor.

Cercul foto poate deveni ren
tabil prin executarea unor fo
tografii cu ocazia serbărilor, 
a unor activități pionierești 
sau a acțiunilor din vacanțele 
școlare.

In colaborare cu 
linogravură pot fi 
lucrări și 
Cercul de linogravură 
sferă de „producție" nu lipsită de 
interes. Ne-am propus să exe
cutăm și să punem in vînzare 
felicitări cu ocazia diferitelor 
sărbători (8 Martie, Ziua co
pilului. Anul Nou), să confec
ționăm numere matricole pen
tru elevi, semne de carte, ca
sete etc. Posibilitățile de rea
lizare a unor obiecte necesare 
cetățenilor orașului sîht neli
mitate.

Deja lucrăm la amenajarea 
unei crescătorii de iepuri și 
a porumbarelor pentru activi
tatea cercului de columbofilie. 
Cum valorificăm produsele ob
ținute ?

Pe baza unor contracte în
cheiate cu conducerile coope
rativelor meșteșugărești, se pot 
desface, prin magazinele de 
artizanat articolele noastre: or
ganizăm de asemenea expoziții 
cu vînzare sau tombole. Mai 
sînt și alte posibilități pe care 
le vom studia in continuare.

S-ar părea că, devenind „în
treprindere cu venituri și chel-

om putea face față 
necesităților materiale existente. 
Ca procedură, problemele se 
rezolvă simplu : în comitetul 
de părinți avem cooptat un 
contabil care întocmește toate 
formele pentru fondurile ră
mase după procurarea mate
rialelor consumabile. Toate 
cheltuielile și încasările se fac 
numai cu aprobarea comitetu
lui de părinți. Fondurile rea
lizate vor fi folosite pentru 
dotarea unor cercuri, pentru 
procurarea unor materiale spor
tive și de practică cultural-ar- 
tistică. pentru acțiunile meto
dice. pentru premiile ce se vor 
acorda cercurilor etc.

Cele relatate constituie doar 
punctul de plecare în activi
tatea noastră de viitor. Cind 
experimentul nostru va fi con
firmat prin mai multe rezul
tate. cînd ne vom baza pe 
fonduri proprii, -vom putea a- 
duce alte contribuții în legă
tură cu această acțiune.

După terminarea orelor „de 
curs elevii pleacă acasă, în
cepe timpul liber al zilei 
lo- obișnuite, consacrat unor 
activități cu caracter școlar 
sau personal. Dar care sînt 
acestea ? Iată o întrebare 
care trebuie să frăminte cu 
mai multă seriozitate conști
ințele de pedagogi ale diri- 
inților și tuturor cadrelor 
’ 1 : -tice din școli. Influența 
iij.-ativă a școlii trebuie să 

se prelungească și asupra 
timpului petrecut in afara 
școlii de către elevi deoare
ce numai în acest fel li se 
poate forma o conduită so
cială conștientă. Dintr-o re
centă discuție avuta la mili
ția orașului Vulcan am re
ținut cîteva exemple care vi
zează relația școală-elev, ca
zuri de elevi ale căror ocu
pații din timpul liber (sau 
poate chiar în timpul cursu
rilor. de la care e foarte po
sibil să absenteze) sint in
compatibile cu calitatea de 
elev și ar trebui să îngrijo
reze colectivele didactice.

In general este vorba 
copii care nu au 
nul din părinți.

de 
decit u- 

I1U1 t____au părinți
în virstă sau provin din fa
milii dezmembrate ori cu 
mulți copii. Așadar, motive 
sînt suficiente pentru ca ei 
să fie supravegheați cu mai 
multă grijă în 
Școala generală

școală. La 
_______ nr. 3 din 

Paroșeni se află elevii Gheor
ghe Ursu, Ion 
Pavelonest

V-a 1 !).
n 
ă

Pentru 
vagabondează (foarte 
că și în timpul ori 
curs): cei doi frați 
nesc fură bani do la buni
cul lor și vagabondează: P. 
Udrea. hr fol. fură si vaga
bondează. Tn,ă năravuri ne
potrivite unc: vîrste la care 
îndeobște copiii au ocupații 
mult mai... copilărești : înva
ță. se joacă. Școala respec
tivă. departe de a fi absol- 

grea vină :

și Nicolae
(care repetă cla- 

Petru Ud rea. 
clasa a VT-a care 
în atenția miliției, 
că Gheorghe Ursu 

' oosibil 
relor de

Pavelo-

cum a încercat să readucă 
pe calea cea bună aceste ca
zuri, hai să le zicem pro
blematice? Ne amintim <ă 
printre obligațiile diriginte
lui se află și aceea a vizi
telor periodice la domiciliul 
copilului. Suportul acestora 
este, în fond, tot de natură 
educativă : cunoașterea mai 
adîncă a elevului și a me
diului în care trăiește, cu
noaștere care trebuie să ge
nereze un ansamblu de me- | 
tode educative adecvate, di- «

ca unul.
Nu vrem să se creadă r-ă | 

ceea ce scriem este un fe- * 
nomen larg. Dimpotrivă. | 
sînt excepții. însă. da1or:<â - 
gravității lor — nu atit a 
tuale rit mai mult de pers
pectivă — trebuie privite și 
tratate cu seriozitate. In fie
care școală se află, poate 
cîteva cazuri educative mai 
dificile. Asupra acestora tre
buie să se concentreze aten
ția educatorilor. Mijloacele 
de influențare sînt multiple : I 
familia, școala, organizațiile 

publică etc. 
formele de 

înmulțesc

familia, școala, 
de masă, opinia 
Prin urmare și 
educabilitate se 
însă la baza lor stă necli 
ti ta cunoaștere a persona)’- ' 
tății copiilor, sondarea sis- | 
tematică a sufletului lor. Da- ■» 
că la această vîrstă, cînd I 
caracterul se află în plină » 
formare și este supus celor I 
mai variate influențe care-1 J 
pot marca pentru tot restul | 
vieții, copilul „scapă", școala, ’ 
principalul factor educativ. J 
nu și-a îndeplinit esența ei I 
formativă. Pornind de la a- * 
ceste cîteva exemple putem | 
trage o concluzie : orele de * 
db-igenție sînt privite cu prea | 
multă ușurință uneori, nc- ' 
glijindu-se caracterul perni- I 
cios ce izvorăște din această J 
atitudine. Comportamentul i 
social al elevului oglindea ’ 
calitatea și cantitatea mun- j 
cii pedagogice ce s-a inves- ( 
tit în el. '

SADDVEANE IA DEVA

consemnat

,WftWAW»Wi,WftWWAV.WAWi’

Mihail Sadoveanu 
prozei românești

cu care scriitorul a 
invățămintul ne-o oferă 
sa literară, in cuprinsul 
întilnim date edificatoa- 
privire la legăturile sta- 

•ele clasic și

ințcle și lec- 
idrul cursuri- 

și perfecțio.- 
ilor ardeleni, 
desfășurat în 
de vară pe- 
o importantă

pe ca- 
in mod au- 
muncește el 
și cunoaște 
prin comu- 

generoasă 
cei pe 

i și o-
lași in 1919 — d 
i\ățămintul din

Notabilă este in a- 
; pregătirea, sub di- 
îndrumare. a operetei 
rca“ de Matei Mi 11 o. 
srezentare s-a bucurat 

apreciere din partea 
i spectator și îndeo- 

parlea învățătorilor 
care-și amintesc și

resului 
privit 
opera 
căreia 
re cu 
tornicite intre m; 
școală.

Cel ce a prezentat atit de 
veridic și emoționant figura 
,D-lui Trandafir" nu putea fi 
străin de ..prisosul de bunăta
te' din sufletul acestuia, de 
tainele breslei dăscălești 
re nu le încearcă 
lentic decît cel ce 
însuși ca dascăl 
bucuria împlinirii 
nicare, prin dăruire 
și perseverentă față de < 
care îi crește în lumină 
menie.

O dovadă grăitoare a 
turilor ce le-a avut i 
scriitor cu școala și p 
mele ei o constituie pai 
rea sa directă la acțiun 
sprijinire și întărire a î 
mint ului din Ardeal dup 
mul război mondial, a 
organizată de Ministeri 
struetiunii din București 
Consiliul Diligent, care 
sediul la Sibiu. Din ini 
acestor foruri la Școala 
mală din Deva — condu; 
1919 și pînă în 1938 de 
nicul prof. Constantin 5 
— s-au ținut în vara 
1920. 1921 și 1922 curst 
calificare cu învățători 
Ardeal, iar în vara anilor 
1924 și 1925 s-au ținut c 
speciale de perfecționare cu 
învățătorii ardeleni.

Adresa Ministerului Instruc
țiunii — Direcția generală a in- 
vățămîntului primar și normal- 
primar, datată : București 19.

La 5 noiembrie 1970 
plinit 90 de ani de la 
lui 
nul 
lej 
tru 
vibrează în mediul spiritual al 
României contemporane.

Universul tematic al operei 
marelui artist, cu unghiul său 
istoric atit de cuprinzător, ori
zontul ideologic stenic și bo
gat, imaginația prodigioasă a 
creatorului de epoci și oameni, 
farmecul artistic al narațiunii 
și atmosfera lirică incintătoa- 
re a eposului sadovenian sau 
muzicalitatea și dulceața lim
bajului marelui rapsod al pă- 
mintului românesc — sint doar 
cîteva perspective din care a 
fost, este și va fi privit scri
itorul Mihai] Sadoveanu, mo
numentala sa operă, de către 
istoricii și criticii literari, de 
către scriitorii consacrați și de- 
butanți. precum și de mulți
mea anonimă a milioanelor de 
ititori și admiratori ai acti

vității și creației sale artistice.
O latură interesantă și poa- 

:e, mai puțin cunoscută a ac- 
’ivîtății lui Mihail Sadoveanu. 
□e care o inserăm in cele re 
tmează o constituie slujirea 

sprijinirea multilaterală a 
mvățămintului, fapt ce-1 situea
ză alături de ceilalți mari cla
sici ai literaturii noastre ca : 
Eminescu, Creangă. Caragiale. 
Slavici, Hașdeu. Odobescu ș. a. 
are și-au dedicat o parte din 

activitatea lor invățămintului. 
nducîndu-și nemijlocit contribu
ția la dezvoltarea acestui în
semnat mijloc de cultură și 
ivilizație.

O primă confirmare a inte-
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Steagul roșu

Considerații mici SOLUȚIONAREA RECIAMAȚIILOR Șl SESIZĂRILOR OAMENILOR MUNCII
la o problemă mare

(Vrmarc din puț '1

1 . la < osturile efectiv' în
includ i >.'te cheli .le

< ’ ■■ presh tceslui seț-
xp-iu’ Și mai d.-parte : ,.AsO- 
c\iția de locatari nr. 1 Ca£- 
P >U — Petroșani. emite pro- 
Hr.tm pe luni, zile și ore cu 
privire la felul in -are I.G.L. 
î « ;oșani furnizează căldura și 
i Pcaldă, luînd in considera- 
>e -erințele lo ilarilor ca ei să 
beneficieze corespunzător de a- 
t. sie servirii".

Deci I.G.L. livrează agentul 
iHTiic (adică apa încălzită la 
C5 grade — 95 grade Celsius, 
în funcție de temperatura ex
terioară, care circulind prin țe
vile radiatoarelor are darul de 
■ neălzi tmereh pariam 
tvlor. După cum se știe. în
călzirea apei calde (in cazane 
fp- iale sub care ard cărbunii) 
și apoi pomparea ei (cu aju- 
le-ul unor pompe rentri fugile), 
prin conducte, spre radiatoa- 
iele tuturor apartamentelor 
dintr-un anumit număr de blo
curi. se face in instalațiile -n- 
tralelor termice. Tot aici c pre
parata. în așa numitele sclrm- 
bă’.oare de căldură, și apa 1 ai
da. destinată bucătăriilor și 
băilor din apartamente. Asigu
rarea funcționării cit și ex
ploatarea centralelor termice 
cade în sarcina întreprinderii 
de gospodărie locativă. Plita 
serviciilor pe care le prestea
ză I.G.L. în scopul furnizării 
de căldură și apa caldă me
najeră pentru apartamente sînt 
suportate integral de locatiri, 
pi in intermediul asociației lor.

lntilnim în modul de efec
tuare a plăților o primă abe
rație. Pe oricare locatar îl in
teresează să aibă în apartament 
<ăldură. El, pentru căldură, ar 
trebui să plătească așa cum 
plătește pentru curent electric. 
Calculul costului căldurii se 
face insă de către I.G.L. și, 
respectiv, pe apartament de 
către asociație, nu spre exem
plu pentru „atitea grade de 
temperatură" furnizate in atita 
perioadă, (caracteristici ale a- 
gentului termic), ci pentru... 
tonele de cărbune destinate 
focarelor centralelor termice Ia 
care se adaugă ..alte cheltuieli" 
(aici se includ și salariile fo- 
chiștilor, ale personalului de 
control și întreținere, trans
portul cărbunelui pînă la cen
tralele termice și energia ne
cesară funcționării centralei 
ș. .a). Dacă aceste cheltuieli 
— „defalcate" în ; pentru căr
bune și în .alte taxe“ — ar 
putea fi urmărite riguros de 
către I.G.L. și de către aso
ciații. dacă nu ar fj încărcate 
cu costuri nepermise, fără aco
periri în... căldură, totul ar fi 
5n ordine. Dar nu se întimplă 
uș i. Pe lingă o îngreunare e- 
sagerată a sistemului de evi
dență contabilă — în care de 
multe Ori eu greu se mai pot 
descurca și cei care le întoc
mesc (lucru reflectat în desele 
reclamații ale oamenilor) — 
prețul încălzirii este supraîn
cărcat cu mii de kilograme de 
părbune consumate în plus, cu 
valori suplimentare derivate 
din supradimensionarea necesi
tăților de exploatare și între
ținere defectuoasă a centrale
lor termice etc.

Oferim spre exemplu centra
la termică nr. 4 din cartierul 
Carpați — Petroșani, prescurtat 
CT 4 — Carpați. Ea deservește 
cu apă caldă și căldură cele 
șase blocuri turn de pe strada 
V îsile Roaită (lingă piață), fie
care cu cite 66 apartamente. 
CT 4 — Carpați dispune de 6 ca

* .... EJliiilIllllilIUhlb illlliaillllllllllllllMlllllllllUraiMllll01l«IfflllllD!)lffl

Cj-ilme
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Patricia și muzica 
(5—8 noiembrie): LONEA — 
7 Noiembrie : Două bilete la 
matineu (5—7 noiembrie); 
Minerul: Stăpîn pe situație 
(5—8 noiembrie): ANINOA- 
SA : In fiecare seară, la ora 
11 (5—6 noiembrie): BAR-
BATENI : Week-end cu Anna 
(5—6 noiembrie): VULCAN : 
Sub semnul lui Monte Cristo 
(5—8 noiembrie); LUPENI — 
Cultural: Străinii (6—10 no
iembrie); URICANI : Băieții 
din strada Pali (6—7 noiem
brie). 

zane pentru încălzit apa caldă 
pinâ la o temperatură optimă 
(65°—95° C) astfel ca. ajunsă 
in radiatoarele celor 396 apar
tamente pe care le deservește, 
un termometru de cameră să 
poată arăta cca. 20 grade Cel
sius. Tot in centrala termică, 
in două aparate speciale (nu
mite de ontracurent) se pre
pară apa caldă ce va ajunge 
să curgă la robinetele din bu- 
ătării și băi.
Fiecare familie ce locuiește in 

blocurile de pe strada Vasile 
Roaită din Petroșani a plătit 
in perioada 6 octombrie 1969 
— 30 aprilie 1970 (perioadă ce 
o luăm in cele ce urmează în 
considerare, ca reprezentînd 
tocmai perioada de încălzire 
1 1970). in fiecare lună, o
sumă cuprinsă intre 145 și

8 eicălzirea 
centrală și 

temperatura 
ei internă

278 lei, adică in medie 230 
lei/lună. „Oare nu e prea 
mult ?”, pun întrebarea loca
tarii. nu o dată, asociațiilor 
de locatari și I.G.L.-ului. ..Nu !" 
primesc răspunsul. „atit au con
sumat centralele !“ Și li se o- 
feră spre consultare, dacă nu 
cred, fel și fel de evidențe. în- 
cepînd cu stocurile de cărbune 
de pe platformele centralelor 
termice, cu consumurile zilni
ce ( are se apreciază de către 
fochiști prin cîntărire cu... roa
ba). cu centralizatoare lunare 
ctc.

Dar dați-ne voie, tovarăși de 
la asociații și I.G.L., să ne în
doim, ca și cetățenii, de cal
culele pe care le faceți. La 
CT 4 — Carpați din Petro
șani in perioada de „vîrf“, din 
octombrie ’69 pinâ în aprilie 
’70. s-au consumat pentru în- 
r ălzire și apă caldă 1 570 tone 
de cărbune, ceea ce echivalea
ză cu un consum de aproape 
4 tone de cărbune pe aparta
ment (nu sînt incluse aici ca
pitolul «alte taxe", în echiva
lent de cărbune).

E oare acesta consumul’ nor
mal ? Pentru că. așa cum se 
știe, consumul și productivita
tea oricărui utilaj, fie el com
bină minieră, mașină de încăr
cat. excavator, betonieră etc., 
și consumul de cărbune al ți
nui cazan, al unei centrale ter- 
mi'-e trebuie cunoscut. Ar tre
bui. dar nu este. La CT4 —Car
pați fochiștii care introduc căr
bunele pe focarele cazanclor 
nu știu. în funcție de progra
mul lor, cam cit e norma de 
consum al acestora. Nu știe 
nici tovarășul Constantin F.r- 
moiu. tehnicianul de la I.G.L. 
care se ocupă cu urmărirea și 
diriiarea exploatării cazanclor. 
Ench'stul Victor Tirlea de la 
CT 4 — Carpați habar n-avea 
cum se folosește graficul in
dicator al temperaturilor ce 
trebuie să le aibă apa din ca
zan în funcție de temperatura 
exterioară a aerului. La aceeași 
centrală termică, deși sînt pre
văzute anumite utilaje și insta
lații — tocmai în scopul îm
bunătățirii funcționării centra
lelor și implicit a reducerii 
prețului încălzirii, cum ar fi : 
electropalan, lopată mecanică, 

HANDBAL
Clasamentul campionatului școlar — 

centrul Petroșani — la sîirțitul turului
A început returul campionatului școlar de handbal. 

Clasamentul la sfirșitul turului se prezintă în felul următor : 
BĂIEȚI :

De remarcat că echipele aflate pe locul 1 atit la fete 
cit și la băieți sint antrenate de profesorul Mărgulescu 
Vasile.

1. Școala generală nr. 1 4 4 0 0 63—20 8
2. Școala generală nr. 4 4 3 0 1 44—33 6
3. Școala generală nr. 5 4 2 0 2 36—32 4
4. Școala generală nr. 6 4 1 0 3 32—42 2
5. Școala generală nr. 2 4 0 0 4 19—68 0
FETE :
1. Școala generală nr. 4 4 4 0 0 26— 9 8
2. Școala generală nr. 1 4 2 1 1 19—17 5
3. Școala generală nr. 5 4 2 0 2 19—19 4
4. Școala generală nr. 6 4 1 1 2 21—17 3
5. Școala generală nr. 2 4 0 0 4 5—28 0

buncăre de înmagazinate a 
cărbunelui, ventilatoare pentru 
tiraj și pentru curățirea cana
lelor de fum — acestea sint 
<omplet inutilizate. Tovarăși 
de la I.G.L., dacă intr-adevăr 
toate aceste utilaje și instalații 
— care valorează numai la 
CT 4 — Carpați in total 129 732 
lei — dovediți, așa cum afir
mați, că nu î.și au utilitatea, 
propuneți o reducere a cheltu
ielilor viitoare pentru centrale
le termice care se vor construi 
și o eventuală demontare și 
folosire a lor în altă parte. 
Măcar așa din conștiință tre
buie să vă stea in atenție a- 
ceastâ problemă !. Și e legitimă 
și întrebarea : „chiar așa de 
«in afară" cu problemele de 
încălzire a fost proiectantul 
centralelor ?“ Rămîne să ne-o 
dovediți dv. ! Tot la CT 4 
Carpați se poate observa lipsa 
mai multor termometre indus
triale necesare pentru urmă
rirea variației de temperatură 
din instalația de încălzire, va
ne (robinete mari) defecte ..de 
mai bine de o lună" și, cul
mea, nici măcar un termome
tru de exterior (așa spunea 
fochistul Moise Mălăeșteanu).

E clar din cele mai sus ex
puse, ca... fumul de centrală, 
cum se face exploatarea cen
tralei termice : la «ochi". La 
.ochi" e reglată temperatura 
din instalație: la „ochi" se e- 
valuează consumul de combus
tibil. Tovarășul Marțian Sila, 
președintele asociației de loca
tari nr. 1 Petroșani, ar putea 
replica : „Cum se face la „ochi" 
cind eu personal verific intră
rile și stocurile la fiecare cen
trală termică în parte, la sfîr- 
șit de lună ? !“ Da, tovarășe 
Sila, știm acest lucru. Dar sto
curile lunare puteau fi mai 
mari, dacă fochiștii ar fi mai 
calificați, dacă centralele ar 
funcționa la capacitate. Și a- 
cest din urmă fapt, cu regret 
o spunem, nu a fost prins în 
nici o evidentă.

Un calcul pe baza formule
lor de specialitate (vezi „În
drumătorul instalatorilor") ne 
poate releva tocmai această sta
re de fapt. Considerăm exem
plul dinainte, al CT 4 — Car
pați. Pe baza necesarului de 
căldură și apă caldă menajeră 
din proiecte: a duratei zilnice 
de încălzire la încărcare ma
ximă (în ore/zi. conform pro
gramului de lucru); a duratei 
perioadei de încălzire (în zile, 
de la 6 octombrie 1969 la 30 
aprilie 1970); a randamentelor 
cazanclor (luat 60 la sută): pu
terea calorică inferioară a 
cărbunelui utilizat drept com
bustibil (5 250 kcal/kg); și a 
temperaturilor maxime interi
oare și exterioare ale aparta
mentelor (in grade Celsius), 
cantitatea de cărbune ce tre
buie folosit în cele 7 luni ale 
„anului" de încălzire ce-a tre
cui. trebuie să fie pentru 
CT 4 — Carpați de 1 400 tone.

Consumul real de cărbuni a 
fost insă la CT4— Carpați din 
Petroșani nu de 1 400 tone, ci 
de 1 570 tone, deci cu 170 tone 
mai mult, cantitate ce echiva
lează eu un consum mediu de 
cărbuni pe o perioadă de o 
lună, in timp de iarnă, la a- 
ceeași centrală termică.

Făcînd transformările respec
tive rezultă din calculul expus, 
că pe un apartament, costul 
încălzirii a fost astfel mai ma
ia cu 25 lei pe fiecare lună, 
dccît ar fi fost în cazul unui 
consum normal de cărbune. Nu 
se putea altfel ? Vom încerca 
să răspundem la această în
trebare în numerele următoa
re ale ziarului.

(Urmare din pag 1) 

primea zilnic reclamații și tot 
zilnic dădea asigurări că „se 
rezolvă".

In multe cazuri cetățenii din 
localitățile Lupeni, Vulcan, Pe- 
trilo sini nevoiți să se adreseze 
direct organelor municipale, de
oarece conducerile unităților de 
deservire și prestoții din localită
țile respective nu iou in conside
rare reclamoțiile cetățenilor și 
nici comitetele executive nu do
vedesc suficientă solicitudine și 
înțelegere in soluționarea pro
blemelor ocestoro. O altă sursă 
o neajunsurilor e formalismul ; 
Indiferent că sesizarea e justă 
sau nu, se dau doar răspunsuri 
cum că „s-ou luat măsuri de 
remediere și de sancționare a 
celor vinovați", deși in realitate 
nu se iou, sau se dau răspunsuri 
negative co, ulterior, oamenii să

Lonea. l’nțul principal.
• Foto : N. GI-IENA

SÎMBAtA 7 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 5.05—6,00 
Muzica dimineții: 6.05—9.30 
Muzică și actualități: 7.00 Ra
diojurnal; 9,30 Miorița; 10.05 
Piese instrumentale; 10,30 
Din țările socialiste: 11.05 
Melodii de Aurel Giroveanu; 
11.45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară; 12.30 Intilni- 
rc cy melodia populară și 
interpretul preferat: 13.00 
Radiojurnal: 13,10 Avanpre
mieră cotidiană: 13,22 Piese 
distractive; 13,30 Radioclub 
turistic; 13,50 Muzică popu
lară; 14.00 Invitație la con
cert; 14.40 Cintece pentru 
Republică: 15,00 De la 3 la 
7. Emisiune de divertisment 
muzical: 16,00 Radiojurnal;
19.00 Gazeta radio: 19,30 
Cintece de nuntă și jocuri 
populare: 20.05 Tableta de 
seară: 20,10 Microrecital
Anda Călugăreauu: 20,20 Ar
gheziană: 20,25 Zece melodii 
preferate; 21.00 In jurul glo
bului; 21.20 Melodii din fil
mul „Sunetul muzicii"; 21.30 
Moment poetic; 21.35 Solistul 
serii — Engelbert Humper
dinck; 22.00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 Muzică de 
dans; 23,00 Expres melodii; 
0,05—6,00 Estrada nocturnă. 

revină cu oceeași cerere. Aseme
nea cazuri s-ou petrecut moi ales 
la unitățile comerciale unde, >n 
urma controalelor efectuote s-au 
găsit multe neajunsuri, s-au pro
pus măsuri de remediere și sanc
ționare a celor vinovați, ca defi
ciențele să dăinuie și pe mai 
departe. La unitățile cooperatiste 
sesizările cetățenilor, de multe 
ori chiar ale lucrătorilor coopera
tori, ou aceeași soartă.

Este adevărat, in ultimul timp 
s-ou oplicot unele măsuri pentru 
soluționarea scrisorilor și sesiză
rilor cetățenilor, dar tot atit de 
adevărat este și faptul că in 
această privință mai e mult de 
făcut. Această constatare este 
volobilă și in ce privește primi
rea în audiență a cetățenilor. In 
ultimul timp sint rezultate în ceea 
ce privește programarea audien
țelor la comitetele executive și 
conducerile întreprinderilor, se 
acordă mai multă atenție cola
ționării problemelor ridicate de

TELEVIZIUNE
VINERI 6 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.

18,00 Căminul.
18,50 Revista economică TV.
19,15 Publicitate. Transmisiune 

directă de la tragerea 
rezultatelor Loto.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 „Creanga de aur". O-

NOTA

Șosea de circulație 
sau depozit de aluviuni ?

Strada Parângului din Lupeni 
a devenit in ultimii ani una 
dintre cele mai frumoase 
străzi, am putea spune chiar 
cartier, deoarece în această 
zonă a Lupeniului au apărut 
blocuri ciT o arhitectură mo
dernă, străzi pavate, zone verzi 
etc. Dar locuitorii acestui nou 
și frumos cartier sînt nemul
țumiți de atitudinea tovarăși
lor de la șantierul de con
strucții. De ce ?

In luna mai a. c„ cind s-au 
revărsat piraiele in urma ploi
lor. zona taluzată din fața blo
curilor A 7 și A 8 a fost dis
trusă. In prima etapă s-au 
luat măsuri și s-a refăcut ta- 
1 uzarea, dar în luna iunie o 
altă ploaie torențială a rupt
din nou taluzul și șoseaua 
care face legătura între blo
curi a fost acoperită de pie
triș. Acum, mașinile nu mai
pot circula, cetățenii, cind vor 
să traverseze, escaladează mor
manul de pietriș, iar cind plouă 
apele continuă să ducă pie
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METANUL (CHj) - goz atit de folositor economiei națio

nale, materie primă in industria chimică sau ca combustibil, 

piezintă tetuși un permanent pericol atunci cind se găsește 

amestecat cu aerul în atmosfera lucrărilor miniere subterane.

Dacă atmosfera minei conține metan in proporție de la 4 

pinâ la 14'/o, in contact cu o flacără deschisă el se aprinde și 

explodează cu efecte distrugătoare, atit pentru oameni cit ș> 

pentru lucrările și instalațiile miniere din zona respectivă.

Dacă proporția de metan în aerul din mină este mai mare, 

aceasta face ca conținutul de oxigen să se reducă sub cel 

necesar respirației oamenilor, provocind asfixierea acestora.

PRAFUL SUBSTANȚELOR MINERALE COMBUSTIBILE (căr

bune, sulf etc.) care ia naștere la efectuarea diferitelor opera

ții de exploatare prezintă, de asemenea, un mare pericol, 

deoarece, ca și metanul, se poate aprinde și provoca explozii 

foarte puternice.

Pentru prevenirea acestor pericole este necesar ca atit 

prezența metanului cit și a prafului exploziv să fie permanent 

supravegheată astfel incit atunci cind prezența și concentra

ția lor in cerul minei devine periculoasă să se poată lua cele 

mai corespunzătoare măsuri pentru inlăturarea aprinderii.

O

cetățeni. In perioada ce a trecut 
de la începutul anului au fost 
primiți in audiență 5 484 de ce
tățeni core au sesizat diferite 
neajunsuri. Din acestea au fost 
rezolvate favorabil 3 900, iar 500 
sint in curs de rezolvare. Care 
sînt fenomenele negative care 
dăinuie in organizarea audiențe
lor ? In primul rind faptul că la 
unitățile economice sint puține 
înscrieri pentru audiențe. De ce ? 
Pentru ca oceslea se țin in tim
pul orelor de serviciu fără a mai 
fi notate în registrele de audien
ță, iar in afara programului de 
lucru, deși sint programate ore 
de audiență, ele nu se țin. Sint 
și cazuri cind problemele sesizate 
în audiențe nu sint soluționate 
in timpul oportun și astfel ce
tățenii se adresează cu aceleași 
cereri orgonelor superioore. In 
oile situații, persoanele cărora 
ii s-au încredințat spre rezolvare 
sesizările și reclamoțiile le 
„poseoză1' altora, care, lo rîn-

magiu lui Mihail Sado- 
veanu. Film documentar 
realizat de Studioul de 
Televiziune.

20,15 Reflector.
20,30 „Prin foc nu se trece". 

Film artistic sovietic in 
premieră pe țară.

22,00 Mai aveți o întrebare ? 
Luna, Marte, Venus... ce 
știm astăzi despre ele ?

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

triș și alte aluviuni pe restul 
zonelor verzi și pe. străzi ne- 
maivorbind de faptul că, in 
urma înfundârii canalelor, a- 
pele se revarsă în subsolul 
blocurilor care in prezent sînt 
într-o stare deplorabilă.

Pretutindeni în țară, sub în
drumarea organelor de partid 
și de stat cetățenii depun e- 
forturi pentru a lichida urmă
rile inundațiilor, pentru a re
face ceea ce au distrus pu
hoaiele dezlănțuite. La Lupeni 
însă, deși urmările calamită
ților nu au fost atit de grave, 
nu se manifestă inițiativă pen
tru înlăturarea lor. Iată de ce 
locuitorii- orașului nostru se 
întreabă : organele locale, șan
tierul de construcții nu sint 
capabile să ia măsuri pentru 
a remedia starea de lucruri 
de pe strada Parîngului ? Se 
apropie iarna și ne întrebăm i 
se va aștepta oaie pînă se 
vor întimplă accidente ?

Costică IGNAT 

dul lor, le dau mai departe al
tor subordonați și mai puțin 
competenți. Așa se ajunge ca 
răspunsurile să intirzie, iar in 
multe cazuri, să fie formale. Se 
intimplă și poradoxul ca o re- 
clomoție să fie dată spre solu
ționare tocmai celui care o fost 
reclamat. E firesc ca în aceste 
situații cel care reclamă să nu 
fie consultat, iar răspunsul să 
nu prezinte adevărul.

Recenta sesiune a Consiliului 
popular municipal a subliniat că 
multe cauze ale reclomațiilor or 
fi putut fi evitote pe seama res
pectării și oplicării corecte a 
legilor și a celorlalte acte nor
mative care reglementează modul 
de rezolvare a problemelor ridi
cate de cetățeni. Pentru imbunâ- 
tățireo soluționării reclomațiilor 
și sesizărilor, sesiunea consiliului 
popular a adoptat măsuri, o 
dat indicații organelor subordo
nate, in vederea imbunălo.irii 
organizării oudiențelor și soluțio

PETROȘANI
sir. Hlilias Viteazul nr. 11

angajează
Dulgheri
Lăcătuși montatori
Instalatori încălzire centrală
Instalatori tehnico-sanitari 
Electricieni în construcții 
Izolatori termici
Muncitori necalificați

— Salarizarea se face în acord.
— Pentru nelocalnici se plătește indemnizație zilnică 

de șantier;
— Pentru necalificați (în virstă de 17—35 ani) șantierul 

organizează cursuri de calificare de scurtă durată fără scoa
terea (lin producție începînd cu data de 15 noiembrie 1970. 
pentru următoarele meserii :

Dulgheri construcții generale
Lăcătuși montatori

asigură cazarea gratuită in cămine.Se
Informații se pot obține zilnic, între orele 7 și 15, de 

la biroul personal al șantierului, prin centrală, telefon 1852.

o

nării optime a sesizărilor șl 
reclomațiilor oamenilor muncii.

Măsuri de acest gen s-au luat 
și altă dată, s-au dat și indica
ții, deci nu insistăm asupra lor. 
Socotim insă demnă de reținut 
ocea concluzie a sesiunii că 
îmbunătățirea activității inii un 
domeniu atit de important ca 
rezolvarea propunerilor, reclama- 
țiilor ți sesizărilor oamenilor 
muncii necesită mult mai multă 
răspundere, exigență din paiiea 
tuturor factorilor, a conduced- 
lor de întreprinderi, deputaților, 
salariaților consiliilor populate, 
comitetelor executive, precum și 
acțiuni energice, eliciente peniiu 
îmbunătățirea acelor sectoare de 
activitate care cauzează nemul
țumiri și reclamații in rindul ce
tățenilor.

Formalismul, superficialitatea, 
manifestările birocratice n-au ce 
căuta intr-un domeniu care im
plica interesele obștești, ale 
oamenilor muncii I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I

I 
I 
I 
8 
1
I 
I
8 
I
I 
I
I 
I 
I 
I

DUMINICA 8 NOIEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical pen

tru copii și școlari.
10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor. Film ar
tistic : Golful Paradisului.

14,00 Selecțiuni din Festivalul 
de'muzică ușoară „Gon
dola de aur" - Veneția 
1970.

14.30 „Alină-te dor, alină..." 
— muzică populară.

15,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

16.30 Studioul „N".
18,00 Cintare patriei - con

curs coral interjudețean.
19.20 Desene animate.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 România in 1 000 de i- 

magini.
20.20 Bun ii vinul ghiurghiuliu... 

Spectacol muzical-core- 
grafic de Romulus Vul- 
pescu.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22,35 Duminică sportivă.

LUNI 9 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

18.30 Mindruliță din Bacău - 
program de muzică 
populară și dansuri in
terpretate de membrii 
Ansamblului folcloric „Bis
trița" al U.J.C.M. Bacău.

19,00 Ce sint și ce trebuie să 
fie centralele industriale.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Agenda politică.

20.10 Teatru foileton. Războiul 
celor două roze (III).

21,00 Steaua fără nume.

22,00 Telejurnalul de noapte.

22.10 Telesport. Două zile pinâ 
la meciul de fotbal Țara 
Galilor - România.

22.30 Viața literară.

23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 10 NOIEMBRIE

10,00-11,00 Teleșcoală.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Interpretul preferat de 
muzică ușoară. Invitata 
emisiunii - Mihaela Mi
hai.

18.30 Toate pinzele sus I - 
emisiune pentru pionieri.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Zilele și nopțile Doftanei.

Reportaj de Dionisie 
Șincan și Gh. Frunză.

20.15 Seară de teatru : Feme
ile savante.

21,55 Prim plan. Acad. Emil 
Condurachi.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Din muzica popoarelor. 

Ansambluri laureate la 
Festivalul internațional 
de folclor România '69. 
Grupul folcloric din De
brețin - Ungaria. Ansam
blul Nicastrelli di Lucino 
- Italia.

23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 11 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.

Micii meșteri mari. Emi

siune de construcții teh

nice pentru pionieri și 

școlari.

18.30 Cabinetul economic TV.

19,10 Publicitate.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tele-cinemateca. Agent 

secret.

22,00 Cadran internațional.

22,45 Bucuriile muzicii.

23,05 Telejurnalul de noapte.

28,15 închiderea emisiunii.

JOI 12 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Mult e dulce și frumoasă.

19,15 Publicitate.

19.20 1 001 de seri - emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Conferința de presă TV 
- Planul de sistematizare 
a Capitalei.

20.50 Film serial. Noile aven
turi ale lui Huckleberry 
Finn.

21.20 Panoramic științific.

22,00 Teleglob. Dar es Salaam. 
Reportaj filmat.

22,25 Poșta TV - de Ion Bu- 
cheru.

22,45 Telejurnalul de noapte.

. 23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 13 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.

18,00 Căminul. Primul an de 
căsnicie.

18,50 Revista economică TV.

19.15 Publicitate.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Film artistic. BALTAGUL 
- coproducție româno- 
italianâ.

22,00 Recitalul tinerilor muzi
cieni. Radu Toescu - 
pian ; Gerda Radle Spi- 
reanu - soprană.

22.20 Dinamica societății ro
mânești - știința condu
cerii.

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBATA 14 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune in limba ger-
mană.

18,10 Publicitate.
18,15 Bună seara, fete !

Bună seara, băieți I
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.

20,50 Crizantema de aur. Pro
gram de lomanțe realizat 
cu concursul laureațiloi 
ediției a lll-a a Festiva
lului de la Tirgoviște.

21,10 Film serial. Incorupti
bilii.

22,00 Seară jubiliară. Franz 
Lehar - transmisiune de 
la Sofia.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport. Aspecte de la 

finalele Campionatului 
european de box - ju
niori. înregistrare de la 

Miskolc.
23,00 Închiderea emisiunii.
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Realizări din (I.R.S.S.
Cronica relațiilor româno-iugos- 

lave a consemnat, săptămina a- 
ceasta, un nou și important e- 
veniment : vizita in R. S. F. Iu
goslavia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ol 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Vizita a avut loc la invitația to
varășului losip Broz Tito, preșe
dintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via

Intilnirile dintre 
de partid și de stat ai 
niei și Iugoslaviei s-au statorni
cit ca o practică fructuoasă în 
raporturile dintre cele două staie 
socialiste frățești. Ele au avui 
șî un rol de cea mai mare în
semnătate, fiecare in parte ja- 
lonind noi perspective 
dezvoltarea colaborării 
iugoslave. Convorbirile

din lugosla-

conducătorii 
Româ-

pentru 
romăno- 

_____  ________ _ dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito - desfășurate in 
zilele de 3 și 4 noiembrie, la 
Brdo-Kranj, intr-o atmosferă de 
prietenie, cordialitate, deplină 
înțelegere și încredere reciprocă 
- au constituit o continuare, a 
schimburilor utile de păreri și a 
consultărilor la cel mai inalt ni
vel in probleme de interes 
mun.

Conținutul convorbirilor 
cuprins in Comunicatul dat 
blicitâții, care învederează 
amplitudinea actuală a

co-

este 
pu- 
atit 

__ r________  ______ _ legătu
rilor româno-iugoslave, cit și iden
titatea sau marea apropiere a 
pozițiilor și punctelor de vedere 
ale celor două guverne in prin
cipalele probleme internaționale 
abordate.

Cei doi președinți - precizea
ză documentul - au constatat 
cu mare satisfacție că, in peri
oada care a trecut de la ulti
ma lor întîlnire, din septembiie 
1969 de la Porțile de Fier, rela
țiile de prietenie, bună vecină
tate și colaborare dintre România 
și Iugoslavia, bazate pe egali
tate în drepturi, încredere și 
respect reciproc, precum și con
lucrarea rodnică dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, s-au 
extins și s-au îmbogățit cu noi 
forme de colaborare, in interesul 
ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii. In același 
timp, ei au reafirmat dorința și 
interesul celor două țări pentru 
folosirea eficientă, pe mai de
parte, a posibilităților existente, 
pentru depistarea unor noi posi
bilități, in scopul diversificării și 
□dincirii colaborării politice, eco
nomice, științifice, culturale, a 
relațiilor in zona de frontieră și 
in celelalte domenii.

Este de relevat, de asemenea, 
efortul pe care și-l propun cele

două părți - pe plan extern - 
in vederea unei contribuții acti
ve la opera de cooperare și 
promovare a păcii, la statornici
rea unui climat de destindere, 
înțelegere și largă colaborare in
ternațională intre toate statele, 
indiferent de orinduirea lor so
cială, la edificarea securității pe 
continentul nostru și pe întregul 
glob, la înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, la soluționarea 
tuturor chestiunilor litigioase pe 
cale pașnică, la progresul ome
nirii contemporane.

Au fost subliniate și de această 
dată principiile a căror respec
tare trebuie să stea la baza 
relațiilor interstatale : principiile 
independenței și suveranității na
ționale, integrității teritoriale, de
plinei egalități in drepturi, avan
tajului reciproc și neamestecului 
sub nici un motiv in treburile 
interne.

Pentru ca Organizația Națiuni
lor Unite să-și poată realiza cu 
eficacitate inalta misiune ce-i 
revine, părțile română și iugosla
vă apreciază că este absolut 
necesar să se realizeze cit mai 
curind universalitatea deplină și 
democratizarea, in continuare, a 
activității O. N. U. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito consideră indispensabil să 
se restabilească drepturile legi
time ale Republicii Populare 
Chineze in O.N.U. și organele 
sale. Totodată, ei au arătat că 
și alte țări, care nu sint încă 
membre ale O.N.U., trebuie să-și 
ocupe locul lor și sâ-și asume 
responsabilitățile in această or
ganizație.

Comunicatul accentuează hotă- 
rirea României și Iugoslaviei de 
a dezvolta relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste, precum și 
cu celelalte țări ale lumii, in 
spiritul eticii și legalității inter
naționale ; reafirmă hotărîrea 
Partidului Comunist Român și a 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via de a dezvolta relațiile cu toa
te partidele comuniste și munci
torești, sprijinul și solidaritatea 
lor deplină cu mișcările de elibe
rare națională, cu toate partidele 
și forțele revoluționare, democra
tice și progresiste ele contempo
raneității, cu toate forțele antiim- 
perialiste.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Iugoslavia a însem
nat o nouă și valoroasă contri
buție la întărirea prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări 
și popoare, pe care socialismul 
le-a apropiat și înfrățit, la creș
terea influenței și a prestigiului 
sistemului socialist, la triumful i- 
deilor de pace și cooperare.

Nicolae VAMVU

IJEVSK 5 (.Agerpres). — La începutul acestei luni a 
fost dată in funcțiune principala bandă rulantă a Uzinei 
de automobile de la Ijevsk. Capacitatea proiectată a primei 
linii de producție este de 150 000 de automobile pe an.

De pe porțile întreprinderii din Ijevsk vor ieși cunos
cutele automobile „Moskvici", a căror producție se realiza 
pină acum în capitala Uniunii Sovietice. De patru ani, la 
Ijevsk funcționează o secție experimentală care, in afară 
dc tipul „Moskvici-408", produce autofurgonete pentru în
cărcături mici. In prezent, specialiștii acestei secții lucrează 
la elaborarea unor noi modele do automobil, care se deose
besc mult de actualele „Moskvici“-uri.

ALMA-ATA 5 (Agerpres). — Primul milion de tone de 
țiței a fost extras din zăcămintele descoperite in zona de 
nord a litoralului Mării Caspice, între fluviile Ural și Volga. 
Această regiune, situată la locul de întîlnire a două conti
nente — Europa și Asia — este bogată și în alte resurse 
de combustibil necesare industriei. Specialiștii manifestă un 
interes deosebit față de petrolul din această zonă, care con
ține numeroase uleiuri pentru motoare, extrem de rezis
tente la temperaturile scăzute.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La Saiano-Șușensk a în
ceput turnarea betonului pentru construirea barajului marii 
hidrocentrale de pe Enisei. Barajul va avea o înălțime de 
240 metri. Hidrocentrala Saiano-Șușensk are o capacitate 
proiectată de 6,5 milioane kWh de energie electrică anual.

TAȘKENT 5 (Agerpres). — Tradițional furnizor de 
bumbac, Uzbekistanul sovietic prevede să obțină în acest 
an o recoltă de 4 400 000 tone. Pină în prezent, in republică 
au fost recoltate 4 milioane tone de bumbac.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — A început construirea celei 
de-a treia porțiuni a conductei de gaze „Aurora boreală". 
Magistrala urmează să se prelungească cu încă 1 138 kilo
metri, îndrcptîndu-se spre uriașele rezerve de gaze natu
rale descoperite de geologi în regiunea Tiumcn. Lucrările se 
anunță a fi foarte dificile în această zonă mlăștinoasă. 
Milioane dc tone de încărcături sînt transportate spre 
Tiumen pe calea apelor. Primele sute de kilometri de con
ductă au fost aduse la șantier.

MOSCOVA 5 (Agerpres). O nouă marc întreprindere 
a industriei chimice, situată pe malul fluviului Kama din 
R.S.S.A. Tătară, a intrat în funcțiune. Constructorii_ și 
chimiștii combinatului petrochimic Nijnekamsk au sărbăto
rit realizarea primei producții de izopren. Combinatul va 
produce, de asemenea, polistiren, polietilen etc. El este 
aprovizionat cu materie primă provenită din exploatările 
petrolifere învecinate.
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Conferința
J

NAȚIUNILE UNITE 5 —
Trimișii speciali Agerpres, 
A. Tonescu și C. Alexandroa- 
ie, transmit : Comitetul pen
tru problemele sociale, a cărui, 
activitate se desfășoară sub 
președinția reprezentantului ro
mân, Maria Groza, și-a înche
iat dezbaterile asupra proble-

economica
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

La Moscova au fost semnate 
joi acordul comercial dintre U- 
niunea Sovietică și Cehoslovacia 
pe perioada 1971 — 1975 și 
protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri pe anul 1971. 
Agenția TASS precizează că 
livrările reciproce dc mărfuri 
în viitorii cinci ani se vor ridica 
la 13,5 miliarde ruble, ceea ce 
reprezintă o sporire cu 43 la 
sută în comparație cu volumul 
schimburilor din actualul cin
cinal.

In aceeași zi, Semion Skaci- 
kov, președintele Comitetului de 
Stat pentru relații economice 
externe al U.R.S.S., a avut o 
întîlnire cu Ondrej Barcak, mi
nistrul comerțului exterior al 
R.S. Cehoslovace, în cadrul că
reia au fost abordate probleme 
legale de cooperarea economică 
sovieto-cehoslovaca.

La Moscova a fost semnat 
acordul comercial pe anii 1971 
— 1975 intre U.R.S.S. și Bulga
ria și protocolul referitor la 
schimburile bilaterale de măr
furi pe anul 1971.

In următorii cinci ani, potri
vit noului acord, valoarea li
vrărilor reciproce de mărfuri va 
fi cu aproape 60 la sută mai 
mare decît in cincinalul actual, 
încă in anul 1970 comerțul bi
lateral va depăși ca valoare 2 
miliarde ruble, relatează agen
ția TASS.

mei eliminării tuturor formelor 
de discriminare rasială, adop- 
tind mai multe proiecte de re
zoluție care au fost înaintate 
Adunării Generale.

★

Comitetul politic special și-a 
continuat dezbaterile asupra 
raportului cu privire la politi
ca de apartheid a guvernului 
Africii de Sud. Documentul 
constituie un nou și incontes
tabil act de acuzare a guvernu
lui de la Pretoria, a sistemu
lui său dc opresiune, domina
ție rasială și exploatare a ma
jorității populației de culoare, 
evidențiind cu pregnanță ur
gența luării unor măsuri efi
ciente pentru lichidarea accs-

tei politici, prevenind astfel 
pericolele ce le generează la 
adresa păcii și relațiilor nor
male de pe continentul Africii.

Incheindu-și dezbaterile 
marginea raportului cu privi
re la stadiul lucrărilor de de
finire a agresiunii, Comitetul 
pentru problemele juridice a 
adoptat in unamitate o rezolu
ție inițiată de România, la 
care s-au alăturat și alte state, 
prin care se cere ca Adunarea 
Generală să se pronunțe in 
favoarea continuării și accele
rării activității organismului 
O.N.U. însărcinat cu această 
misiune.

Convorbirile
poloaio-vest-germane

ța, a vizitării Varșoviei de către 
cancelarul Brandl, von Wechmar a 
arătat că, deși respectiva chestiune 
nu a jucat pînă în prezent un rol 
important, ambele părți au atras 
atenția că tratatul va constitui 
punctul de plecare în vederea nor
malizării relațiilor reciproce și, 
deci implicit, și a relațiilor diplo
matice. El a precizat că după 
semnarea tratatului, R.F. a Germa
niei este gata să stabilească relații 
diplomatice cu R.P. Polonă, expti- 
mînd totodată părerea că pe baza 
convorbirilor de la Varșovia ur
mează să înceapă un adevărat pro
ces de normalizare. La rîndul său, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
poloneze a arătat că R.P. Polona 
privește într-o perspectivă cores
punzătoare posibilitatea de a sta
bili relații diplomatice în cadrul 
procesului de normalizare ce ur
mează să fie deschis prin tratat.

Convorbirile dintre Scheel și 
Jedrychowski vor fi reluate mier
curea viitoare. Intre timp, vor con
tinua discuțiile la nivel de ad- 
juncți ai ministrului afacerilor ex
terne.

VARȘOVIA 5 — Coresponden
tul Agerpres Iosif Dumitrașcu, 
transmite: Pe agenda celei de-a 
treia zile a convorbirilor poic- 
no-vest-germane pentru reglementa
rea raporturilor politice dintre 
cele două țări a figurat o întreve
dere între miniștrii de externe, con
ducători ai celor două delegații, și 
o ședință a comisiei mixte de ex
perți. In cadrul unei conferințe de 
presă, B. Poleszczuk, purtătorul 
de cuvînt al delegației poloneze, a 
remarcat atmosfera de lucru in 
care se desfășoară discuțiile în pro
bleme legate de bazele normali'.! 
rii relațiilor dintre Polonia și R.F. 
a Germaniei, precum și faptul că 
ambele părți și-au exprimat în 
mod deschis punctele de vedere. 
La rîndul său, von Wechmar, pur
tătorul de cuvînt al delegației 
vest-germane, a precizat că ședința 
de joi a experților a avut darul 
să aprofundeze și să elucideze de
clarațiile făcute de șefii celor două 
delegații în prima zi a convorbiri
lor.

In legătură cu posibilitatea sta
bilirii de relații diplomatice între 
Varșovia și Bonn și, legat de aceas-

PETROLIER CU UN DEPLASA-

MENT DE 280 420 TONE

TOKIO 5 (Agerpres). - La 
șantierele navale „Mitsui" din 
Japonia a fost construit un pe
trolier cu un deplasament de 
280 420 tone, înzestrat cu un 

. - 0 
putere de 35 000 CP. Petrolie
rul, denumit „Berge King", a 
fost livrat companiei norvegie
ne „Bergessen". Aceasta este 
cea mai mare navă construită 
de șantierele navale din Japo
nia pentru o companie euio- 
peană.

motor Diesel ce dezvoltă

CONVENȚIE PRIVIND INTER
ZICEREA IMPORTULUI, EXPOR
TULUI Șl TRANSFERULUI ILI
CIT DE BUNURI CULTURALE

PARIS 5 (Ageipresj. - Comi
sia administrativă a Conferin
ței generale a UNESCO a 
adoptat - cu 63 de voturi fa
vorabile, unul contra și opt ab
țineri — o convenție referitoa
re la interzicerea importului, 
exportului și transferului ilicit 
de bunuri culturale. Astfel, 
după ce trei din cele 125 de 
state membre ale UNESCO vor 
ratifica convenția, picturile, 
sculpturile și alte obiecte de 
artă nu vor mai putea fi 
transferate sau vindute in alte 
țări fără autorizația guverne
lor statelor din care provin. 
In continuarea ședinței au fost 
prezentate rapoarte referitoare 

?' 
oraș.
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CARGOU CIPRIOT SCUFUN

DAT DE FURTUNA

pe care le-a avut in

SPAȚIALĂ VEST-EUROPEANĂ

in lanț : majoritatea parti-

HAGA 5 (Agerpres). - Un 
cargou cu un deplasament de 
1 200 tone, navig'-'d sub pavi
lion cipriot, s-a scufundat in 
largul Insulei Texel (Olanda). 
Trei membri ai echipajului sint 
dați dispăruți.

Scufundarea cargoului 
datorat puternicei furtuni 
bintuie in apele nordice 
continentului european.

în problema 
vietnameză la salvgardarea Veneției 

a monumentelor acestui
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g Finlanda este dispusă să pri
mească in mod permanent la Hel
sinki pe reprezentanții Uniunii So
vietice și S.U.A.. dacă cele două 
țări doresc să stabilească contacte 
bilaterale permanente la nivel de 
experți pentru verificarea unor 
eventuale măsuri de dezarmare, 
a declarat la 5 noiembrie, în Par
lamentul finlandez, Vaino Leski- 
nen. ministrul Finlandez al afa
cerilor externe.

Referindu-se la întrevederile 
S.A.L.T. care se desfășoară în pre
zent la Helsinki, Leskinen a decla
rat că cele două părți „caută in 
mod sincer să ajungă la un acord 
și au obținut, probabil, unele re
zultate în definirea unor pro
bleme".

© In Republica Federală a 
Germaniei s-a aflat în vizită o 
delegație sovietică a Institutului 
pentru dezvoltarea legăturilor din
tre opinia publică din U.R.S.S. șt 
cea din R.F. a Germaniei, condu
să de președintele Institutului, tt- 
cademicianul V. M. Hvostov, in
formează agenția TASS. Membrii 
delegației au vizitat o serie de 
orașe vest-germane, au avut întîl- 
niri cu populația și au ținut con
ferințe.

& In capitala R.S.F. Iugo
slavia s-a anunțat oficial că 
Walter Scheel, ministrul aface
rilor externe al R. F. a Germa
niei, va face o vizită oficială 
la Belgrad, intre 25 și 27 no
iembrie a. c.

© Ministrul de externe al 
Republicii Populare a Yeme
nului de Sud, Aii Salcm al 
Beid. aflat intr-o vizită oficială 
la Alger, a avut o întrevedere 
cu colegul său algerian, Bdela- 
ziz Bouteflika. Convorbirile au 
fost consacrate unui schimb dc 
păreri privind actuala conjunc
tură a lumii arabe și în mod 
special posibilităților de dez
voltare a relațiilor dintre cele 
două țări.

@ Guvernul chilian a ridicat 
starea de urgență instituită în ur
mă cu 13 zile, după atentatul să- 
virșit, în ajunul desemnării de că
tre Congres a actualului președinte 
al țării, îrtipotriva comandantului 
forțelor înarmate, Rene Schneider.

Surse oficial au declarat că 
cercetările privind participarea la 
——i— . ----- ; încheiate,

prezent 
acuzare

complot se pot socoti 
menționînd că pină în 
nouă persoane puse sub 
și-au recunoscut vinovăția.
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La Kinshasa au luat sfirșit convorbirile dintre pre- îî 
;-J in tele Republicii Populare Congo (Brazzaville), Marien ii 
N'Gouabi, -și președintele Republicii Democratice Congo, ge- !! 
neralul Joseph Mobutu. Intr-o declarație făcută cu acest !! 
prilej Joseph Mobutu a precizat că relațiile diplomatice j; 
intre cele două state congoleze vor fi reluate la 15 decern- ;; 
brie. Comunicațiile fluviale intre capitalele celor două țări ;; 
vor fi restabilite începind de la 1 ianuarie 1971. SI

La rindul său, Marien N'Gouabi a făcut o declarație în !! 
care a subliniat hotărîrea țării sale de a-și dezvolta cola- ■; 
bor area cu Republica Democratică Congo in toate domeniile. ;; 

Vizita întreprinsă la Kinshasa de N'Gouabi este apre- ;; 
ciată de observatori ca o etapă importantă in evoluția re- ;; 
lațiilor dintre cele două state congoleze. V,

@ In urma unor convorbiri 
purtate la Moscova, U.R.S.S. 
și Franța au adoptat un pro
gram de colaborare în dome
niul industriei ușoare. Progra
mul, care cuprinde perioada

următorilor trei ani, se referă, 
potrivit agenției TASS, la un 
cerc larg de teme in producția 
de .încălțăminte, în domeniul 
confecțiilor și in industria tex
tilă.

© Patru sute de deținuți 
negri din penitenciarul orașului 
Auburn, statul New York, s-au 
răzvrătit împotriva măsurilor re
presive luate de administrația 
închisorii.

In urma acestui fapt, muni
cipalitatea a proclamat stare de 
urgență pe întreg teritoriul ora
șului, fiind totodată aduse im
portante forțe polițienești în spri
jinul gardienilor făcuți prizo
nieri de către răzvrătiți.

Calmul a fost instaurat după 
mai multe ore de tensiune — 
timp în care mai multe persoane 
din rîndul gardienilor și deți- 
nuților au fost grav rănite.

@ 7°'’ fa Budapesta, s-au des
fășurat festivitățile consacrate _ ce
lei de-a 25-a aniversări a înte
meierii Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat. La festivități 
au luat parte reprezentanți ai ti
neretului din peste 100 de țări ale 
lumii. Din Republica Socialistă 
România au fost prezenți Ion Ilies
cu, prțm-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului, și membrii delegației U.T.C. 
care au participat la cea de-a 8-a 
adunare a F.M.T.D.

® Reprezentantul Argentinei 
la Organizația Statelor Ameri
cane, Raul Qijano, a cerut con
vocarea de urgență a unei se
siuni extraordinare a acestei 
organizații cu participarea mi
niștrilor de externe din țările 
membre, pentru a discuta, din 
nou, problema răpirilor 
atentatelor politice.

Cererea argentiniană a 
sprijinită de majoritatea țărilor 
membre ale O.S.A. Reuniunea 
va avea loc la Washington, în 
cursul acestei luni.

PARIS 5 (Agerpres).
s-a desfășurat la Paris cea dc-a 
91-a ședință a Conferinței cva- 
dripartite in problema vietna
meză.

Șeful delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
Nguyen Thi Binh, a arătat că 
trupele S.U.A. și cele ale Ad
ministrației de la Saigon, pro- 
fitind de inundațiile înregistra
te zilele acestea în Vietnamul 
de sud, și-au intensificat ope
rațiunile de „curățire" și de 
strămutare a populației sinis
trate in lagăre de concentrare. 
Pe de altă parte, Nguyen Thi 
Binh a reafirmat că Guvernul 
Revoluționar Provizoriu este 
gata să „înceapă convorbiri cu 
toate forțele din Vietnamul de 
sud care se pronunță pentru 
pace, independență, neutralitate 
și democrație".

Ambasadorul DavL 
șeful delegației amer 
referit din nou la cele cinci 
puncte ale propunerii președin
telui S.U.A., Richard Nixon, 
cu privire la situația din Indo
china, în timp ce reprezentan
tul saigonez, Pham Dang Lam, 
s-a rezumat, ca de obicei, la 
respingerea • propunerilor con
structive privind soluționarea 
pașnică a problemei vietname
ze, prezentate conferinței in 
luna septembrie de Nguyen 
Thi Binh.

In sfirșit, Xuan Thuy, șeful 
delegației Republicii Democra
te Vietnam, a exprimat păre
rea, referindu-se la propune
rile americane, câ ele au avut 
un caracter electoral.

La Bruxelles a luat sfirșit, 
r-un timp mai scurt decit 

era prevăzut, conferința spa
țială vest-europeană. Reuniu
nea s-a încheiat, după cum 
relatează corespondenții agen
țiilor de presă, „fără nici un 
rezultat practic". Unii observa
tori din capitala Belgiei, evi
dențiind divergențele apărute 
in rindul participanților, 
besc chiar despre „un

La această conferință, 
care au participat 18 repre
zentanți ai Europei occidenta
le, împreună cu cei ai Austra
liei, Braziliei și Canadei, urma 
să definitiveze un program da 
cercetări spațiale vest-europe- 
ne și de colaborare cu Statele 
Unite in vederea participării 
la experiențe spațiale comune, 
încă din anul 1965, cele două 
organizații vest-europene - 
ELDO (organizația pentru con
struirea de rachete) și ESRO 
(organizoția pentru cercetări 
spațiale) - se străduiesc să 
găsească un numitor comun al 
intereselor statelor participan
te pentru a se trece practic la 
realizarea programului de cer
cetări.

In timpul lucrărilor conferin
ței de miercuri, ministrul bri
tanic pentru problemele aero
nautice, Frederick Corfield, a 
declorat că țara sa nu va 
participa nici la realizarea pro
iectelor de rachete vest-euro
pene și nici la planurile Eu
ropei occidentale de a realiza 
un program comun cu Statele 
Unite, denumit sui-generis 
Post-Apollo.

Corfield a motivat hotărîrea 
țării sale, arătind că „progra
mul ar fi foarte greșit definit" 
și că „evoluorea cheltuielilor 
reprezintă o sarcină foarte 
grea pentru Europa occidenta
lă". Astfel, atitudinea adopta
tă de britanici, adică retrage
rea lor, a determinat o reac
ție

cipanților au fost nevoiți să-și 
reconsidere poziția, deoarece 
golurile financiare ivite trebuie 
acum acoperite de restul sta
telor interesate in realizarea 
programului.

Și in privința cooperării spa
țiale cu S.U.A. se pun (și la 
conferința de la Bruxelles s-au 
pus) multe semne de între
bare. Referindu-se la convorbi
rile
S.U.A. pe tema cooperării spa
țiale, ministrul belgian al cer
cetării științifice, Theo Lefevre, 
a declarat in cadrul reuniunii 
din capitala Belgiei că „partea 
americană nu a dat pină acum 
nici o asigurare formală

această privință". Același mi
nistru a subliniat, totodată, că 
Europa occidentală nu poate 
simultan să participe cu un 
miliard de dolari (repartizat pa 
zece ani) la un program Post- 
Apollo și să dezvolte proprii
le sale rachete care ar cere 
un efort financiar aproape 
egal.

Pentru a salva întrucitva vii
torul cercetărilor spațiale ale 
Europei occidentale, porticipan- 
ții Io conferință s-ou străduit 
să elaboreze un comunicat fi
nal în care să strecoare și 
note optimiste. Astfel, se arată 
că R. F. a Germaniei, Franța 
și Belgia vor continua convor
birile cu Statele Unite in 
vederea unei eventuale parti
cipări la programul Post-Apol
lo, urmărind, totodată, realiza
rea programului de construire 
de rachete și sateliți vest-euro- 
peni.

Edificatoare pentru rezulta
tele acestei reuniuni apar de
clarațiile unora dintre partici
pant!. Astfel, ministrul belgian 
Lefevre a spus că „nu a ieșit 
prea fericit" de la această 
conferință. La rîndul său, mi
nistrul vest-german ol cerce
tărilor științifice, Leussink, a 
apreciat șansele soluției pre
conizate in comunicatul final 
cu „optimism relativ". Agenția 
France Presse, intr-un limbej 
mai puțin voalat, scria că par- 
ticipanții s-au despărțit intr-o 
„mare confuzie" și că viitorul 
spațial vest-eufopean este pus 
sub un serios semn de intre-

DE DOUĂ ORI VITEZA
SUNETULUI

PARIS 5 (Agerpres). - 
altitudine de 16 000 de 
deasupra Atlanticului, prototi
pul „Concorde-OOT1 al avionu
lui supersonic franco-britanic a 
atins miercuri pentru prima 
dată o viteză egală cu de două 
ori viteza sunetului. Decolind 
de pe aeroportul din Toulouse, 
avionul a fost condus timp de 
o jumătate de oră de Andre 
Turcat, pilotul șef al acestor 
zboruri de încercare.

La o 
metri

INTR-UN RITM MAI SUSȚINUT 
DECIT VENEȚIA

ROMA 5 (Agerpres). — Ca 
și Veneția, dar intr-un ritm mai 
susținut, orașul Ravenna - 
situat la Marea Adriotică - se 
scufundă cu trecerea timpului. 
Nivelul solului a coborit in ul
timii 60 de ani cu 60 de 
centimetri față de nivelul mă
rii. In aceeași perioadă, ' e- 
neția s-a scufundat cu 20 cen
timetri. Fenomenul inregistrat 
la Ravenna se datorează creș
terii nivelului apelor mării in 
urma topirii calotei de gheață 
polară. Astfel, apele Adriati- 
cii cresc cu un milimetru și 
jumătate in fiecare an.

După cum se apreciază in 
Italia, nu acest fenomen pro
voacă neliniștea autorităților ci, 
mai curind, cel denumit de 
specialiștii Institutului de geo
grafie militară mișcarea de 
rotație a peninsulei in jurul 
axei Genova-Brescia. Paitea 
situată la nord-estul axei se 
înalță, iar cea dinspre sud-est 
se scufundă. Mișcarea aceas
ta este -deosebit de sensibilă 
in zona Deltei Padului și la 
Ravenna. In Delta fluviului Pad 
s-a inregistrat, in perioada 
1950-1957, o scufundare record 
de 30 centimetri pe an.

Recent 
inaugurată o nouă 
autostradă ,.A 6" 
Pouilly -r Macon 
care va face efec
tivă legătura di
rectă Marsilia — 
Lille prin centura 
periferică a auto
străzii pariziene.

In foto : Vedere 
panoramică asu
pra unui tronson 
al autostrăzii „A 
6- recent inaugu-

AMMAN 5 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat dat publi
cității miercuri la Amman 
de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Iordaniei se arată 
că guvernul a respectat in 
permanență acordurile de în
cetare a focului din iunie 
1967. Poziția sa răminc ne
schimbată și nu se pune pro
blema reînnoirii acestor a- 
corduri, menționează comu
nicatul. Guvernul iordanian 
va continua să respecte în
cetarea focului, atît timp cît 
partea israeliană va face a- 
celași lucru. Comunicatul a- 
daugă că guvernul iordanian 
nu se va opune activității 
fedainilor îndreptate împotri
va autorităților israeliene atit 
timp cit Israelul nu-și va 
retrage trupele de pe terito
riile palestiniene ocupate.

DUPĂ CATASTROFA DE LA 
SAINT-LAURENT DU PONT

PARIS 5 (Agerpres). — Ca
tastrofa din localitatea Saint- 
Laurent du Pont, care a costat 
viața a 144 de persoane, a 
fost obiectul unei reuniuni a 
guvernului francez convocate 
la inițiativa președintelui re
publicii, Georges Pompidou. 
La sfirșitul reuniunii, un pur
tător de cuvint al guvernului a 
anunțat că acesta a 
hotărit să suspende din func
țiile lor pe primarul din Saint- 
Laurent du Pont și pe secre
tarul general al prefecturii 
Isere.

Purtătorul de cuvint a decla
rat că, in urma anchetei efec
tuate, s-a constatat că nu au 
fost luate toate măsurile pre
scrise in materie de securitate 
și co vo II necesar sd se ree
xamineze dispozițiile legale 
privind prevenirea incendiilor.
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