
'.I

7

st» PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!^Steagul roși
( 4 pagini 30 bani A yffTi 'J! »1*|'~.<<7._ JCfllFl1 J'MJWIM -l1.' . W.L WTWIțffBTM

REDACȚIA

ȘI ADMINISTRAȚIA

ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane redactor șef — 1638; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662; secțiile ziarului, prin centrala — 
1220 (1221): viata de partid — interior 71; 
social — interior 74; economică — interior 
32; cultură-învățămînt — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663,

Condiții mai 
bune pentru 

sporirea 
numărului 

de 
animale

La căminul cultural din 
Banița a avut loc recent, 
prelucrarea Legii privind or
ganizarea, administrarea și 
folosirea pajiștilor, loturilor 
zootehnice și semincere, pre
cum și a stațiunilor comuna
le de montă. Au participat 
numeroși crescători de vite 
din comuna noastră. Mulți 
dintre participant. printre 
care amintim pe Aurel Sa
turn. Gheorgho Caopeț, loan 
Nistor. Lazăr Vladislav, 
Ioan Matei și alții și-au ex
primat satisfacția pentru 
condițiile create în vederea 
sporirii numărului de ani
male, hotărîrea lor de a 
crește mai multe vite mari, 
ovine și caprine.

Ședința Comitetului Executiv 
al C. C. al P. C. R.

In ziua de 6 iulie 1971, a avut loc ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai unor organizații și instituții 
centrale.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat principalii indi
catori tehnico-cconomici ai unor lucrări de investiții prevăzute 
în planul cincinal. De asemenea, au fost adoptate hotărîri cu pri
vire la dezvoltarea și buna organizare a producției de produse

balastiere, la optimizarea transportului acestor produse, precum 
și în alte probleme ale activității curente.

Comitetul Executiv a luat în discuție propunerile prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind unele măsuri pentru îm
bunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-Ie- 
ninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Co
mitetul Executiv a adoptat în unanimitate propunerile respective 
și a hotărît să fie publicate în presă.

Propunerile de măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Comitetului Executiv al C. C.

al P. C. R. pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare iiîarxist-leninistă
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„Viscoza
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Colectivul tinerei exploata 
miniere de la Paroșeni, înd 
mat și mobilizat de organ, 
ția de partid, a îndeplinit 
cotele unor înalte valori sarci
nile de plan pe semestrul 
cent încheiat. Dar iată că 
rezultatele raportate de min 
Paroșeniului in primele 
zile ale lunii iulie confirmă 
hotărîrea lor de a continua se
ria succeselor extrăgînd din 
adîncuri cărbune peste plan de 
cea mai bună calitate. Brigada 
condusă de comunistul Gheor- 
ghe Deak a avut demarajul 
cel mai puternic în noul semes
tru, reușind să realizeze o de
pășire a planului de producție 
de 250 tone într-un interval 
de numai cîteva zile. Folosind 
un utilaj de mare productivi
tate — complexul 2 MK-E — 
și prin organizarea exemplară 
a activității productive, mine
rii acestei brigăzi au imprimat 
frontului o avansare zilnică de 
2,5 m. obținînd randamente ce 
oscilează în jurul a 20 tone/post.

Menfinîndu-se pe această li
nie. brigada din abatajul 
6 159/3 din adîncurile Paroșe
niului. are toate șansele să 
dubleze cît de eurînd cantitatea 
do 3 500 tone cărbune extrasă 
peste plan în primele două 
luni care s-au scurs de la in
troducerea în subteran a mo
dernului complex 2 MK-E.

.și la F.F.A.

Harnicii lucrători ai 
de fire artificiale din 
continuă tradiția de a 
nitatea lor pe cele mai inaite 
poziții ale clasamentului hărni
ciei. Rezultatele obținute de ei 
în primele șase luni ale acestui 
an confirmă din plin acest lu
cru la fel și modul în care 
au fost abordate sarcinile de 
producție la începutul noului 
semestru. Realizarea planului 
£n primele trei zile ale lunii 
iulie în proporție de 106.5 Ja 
sută de către filatori și de 102 
Ia sută de către colectivul sec
ției răsucit argumentează afir
mațiile noastre. Merită felici
tări în acest sens toți lucrătorii 
celor două secții conduse de 
Marin Ispas și Ema Farkaș.

ANCHETA NOASTRA tuturor oamenilor muncii
Din nou despre cazarea 

și masa tinerilor
vizită făcută la cantinele 

și căminele muncitorești din 
orașul- Vulcan, ne-a dezvăluit 
cîteva aspecte caracteristice le
gate de modul cum acestea a- 
sigură condițiile de cazare .și 
masă tinerilor angajați la ex
ploatările miniere. Ca o primă 
constatare, se poate afirma că 
situația prezentă diferă foarte 
mult de cea întîlnită în urmă 
cu cîteva luni, cînd ziarul nos-

tru semnala o 
guli și greutăți 
Acest lucru demonstrează 
factorii răspunzători de activi
tatea căminelor și cantinelor 
au luat măsuri pentru înlătu
rarea unor neajunsuri.

Cu toate acestea se mai în- 
lîlnesc și la ora actuală unele 
minusuri pe care le prezentăm 
în dorința de a le vedea re
zolvate.

Condițiile
"I

sînt bune dar comportarea
unor tineri mai lasă

de dorit
Căminul E. M. Vulcan oferă 

tinerilor căminiști condiții op
time de cazare. Aici s-au fă
cut reparații și zugrăveli inte
rioare, camerele au fost dotate 
cu mobilier suplimentar — me
se, scaune, noptiere, dulapuri, 
lenjerie nouă. Curățenia și or
dinea au fost instaurate în dor
mitoare. iar sala clubului a fost

redată scopului inițial. La 
minul exploatării miniere 
roșeni, condițiile de cazare 
superioare față de celelalte prin 
faptul că localul căminului este 
nou, camerele sînt numai de 
cîte patru locuri, înzestrate cu 
tot ceea ce este necesar pen
tru primirea locatarilor : cana
pele, mese, scaune, covoare, du-

lapuri, noptiere, lenjerie nouă 
etc. Toate dormitoarele strălu
cesc de curățenie și tinerii că
miniști se simt ca la ei acasă, 
loan Grigoraș de la sectorul 
III al E. M. Paroșeni, Dumitru 
Palade și Ștefan Blaj de la 
sectorul II ne mărturisesc că 
asemenea condiții n-au întîlnit 
în altă parte. Nu încape nici 
o îndoială că serviciul admi
nistrativ din cadrul C.C.P. a fă
cut totul pentru a asigura ti
nerilor angajați cele mai op
time condiții de viață și mun
că. Dar nu toți tinerii cămi
niști înțeleg să păstreze aceste 
condiții, și mai ales să cultive 
corect relațiile dintre ei. Com
portarea unor locatari de aioi 
este departe de cerințele im
puse de viața în comun. Dacă 
la căminul exploatării miniere 
Vulcan au fost lichidate actele 
ce conturbau buna conviețuire, 
la Paroșeni mai întîlnim ca
zuri de furturi și alte manifes
tări negative.

Intrebîndu-1 pe tov. Constan
tin Pleșoianu, administratorul 
căminului, cum de mai sînt po
sibile furturile și actele de in
disciplină, dumnealui ne-a a- 
rătat că situația este favori
zată de mai mulți factori prin
tre care se numără fluotuația 
tinorilor, care vin și pleacă în 
lunile de vară, absența con
trolului și a muncii de educa
ție. Deși există un comitet de 
cămin, activitatea acestuia se 
reduce numai la cîteva ședin
țe. Pentru tinerii din cămin nu 
s-a realizat nimic deosebit. Din 
cadrul comitetelor de sindicat 
și U.T.C. în ultimul timp nu 
a rtiai venit nimeni pe aici, 
așa că situația ește cum o ve
deți.

Explicația nu are nevoie de 
nici un alt comentariu. Con
cluziile se impun de la sine.

Ca rezultat al profundelor 
transformări petrecute în anii 
de după eliberare, al victoriei 
orînduirii socialiste, al uriașei 
activități politico-educative des
fășurate de partid, în țara noas
tră s-au obținut rezultate deo
sebit de importante în lărgirea 
orizontului cultural, în ridicarea 
nivelului politic și ideologic, în 
formarea conștiinței socialiste a 
celor ce muncesc. Aceasta sc 
exprimă în faptul că întregul 
nostru popor, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, înfăptuiesc neabătut po
litica internă și externă a parti
dului, pe.care o consideră drept 
propria lor politică, văzînd în 
ea garanția bunăstării și fe
ricirii lor. Țelul suprem al po
liticii partidului nostru a fost 
și este creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a maselor, 
asigurarea condițiilor pentru a- 
firmarea plenară a personali
tății, făurirea omului nou, 
profund devotat socialismului și 
comunismului. Activitatea poli
tico-educativă constituie o parte 
componentă inseparabilă a ope
rei de edificare a noii orîn- 
duiri sociale, o preocupare de 
seamă a partidului și statului 
nostru.

Cu toate succesele mari obți
nute pînă în prezent, în munca 
politico-ideologică și cultural- 
educativă continuă încă să per
siste o serie de lipsuri, defi
ciențe și neajunsuri, a căror 
înlăturare constituie o necesitate 
imperioasă a mersului înainte 
a! societății noastre.

Ținînd seama 
etapei actuale a 
socialiste, 
care stau 
poporului 
socialiste 
tate, este 
suri pentru 
lui combativității 
re și a spiritului militant, pai 
tinic al întregii activități poli 
tice, ideologice și de educație 
comunistă a maselor desfășu
rate de organele și organiza
țiile de partid, de organizați
ile de masă și obștești, dc or
ganismele de stat, de institu
țiile de propagandă, ideologi
ce și cultural-artistice,

1. — Hotărîtor în înfăptuirea 
acestor obiective este ridicarea 
continuă a rolului conducător 
al partidului în toate domeni
ile activității politico-educati
ve, creșterea răspunderii și e- 
xigenței organelor și organiza
țiilor de partid in îndrumarea 
întregii munci de educare a 
maselor, desfășurată prin in
termediul tuturor mijloacelor 
de influențare politică 
factorilor de culturalizare

de cerințele 
construcției 

de marile obiective 
în fața partidului și 
în făurirea societății 
multilateral dezvol- 

necesar să se ia mă- 
ridicarea nivelu- 

revoluționa-

care dispune societatea noas
tră.

In acest scop se vor întări 
conducerea și controlul de par
tid în orientarea activității po
litico-educative spre promova
rea largă în mase a ideolo
giei partidului nostru, a poli
ticii sale marxist-Ieniniste, spre 
creșterea combativității împo
triva influențelor ideologiei 
burgheze, a mentalităților re
trograde, străine principiilor e- 
ticii comuniste și spiritului de 
partid. Un accent deosebit se 
va pune pe prezentarea mari
lor cuceriri obținute de popo
rul român — constructor al so
cialismului, pe sublinierea ro
lului conducător al clasei mun
citoare, carc-și îndeplinește cu 
cinste misiunea istorică în e- 
dificarea socialismului, pe cul
tivarea respectului față de 
muncă, față de producătorii 
bunurilor materiale din socie
tatea noastră.

O sarcină esențială a muncii 
politico-educative desfășurate 
de partidul nostru este educa
rea tuturor celor ce muncesc 
în spiritul patriotismului socia
list, al dragostei și devotamen
tului nețărmurit față de patrie, 
al hotărîrii de a nu precupeți 
nimic pentru apărarea cuceri
rilor noastre revoluționare, a 
independenței și suveranității 
țării, pentru întărirea și înflo
rirea continuă a României so
cialiste. In procesul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate este necesar să se 
acționeze în continuare pentru 
cimentarea și mai puternică a 
unității și frăției dintre oame
nii muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte națio
nalități, care, animați de ace
leași interese și aspirații, rea
lizează laolaltă toate valorile 
materiale și spirituale ale ță
rii, participă cu însuflețire la 
lupta pentru propășirea patriei 
comune — Republica Socialistă 
România. Este datoria organi
zațiilor de partid să combată 
cu fermitate orice tendință și 
forme de exprimare a naționa
lismului.

Munca politică trebuie să ac
ționeze hotărît împotriva orică
ror manifestări de indisciplină, 
dc încălcare a normelor de con
viețuire socială, in direcția dez
voltării respectului față de a- 
vutul obștesc, față de legile 
țării, pentru întărirea legalită
ții socialiste și a ordinii pu
blice.

Conducerea și organizarea în
tregii activități politico-educa
tive cad nemijlocit în sarcina 
birourilor și comitetelor jude
țene de partid, a organelor 
de partid de la toate nivelele,

a activiștilor care lucrează în 
domeniul propagandei, a tutu
ror comuniștilor.

La realizarea tuturor acestor 
sarcini, un rol important tre
buie să-1 îndeplinească — sub 
conducerea partidului — sindi
catele, organizațiile de tineret 
și femei, toate organizațiile de 
masă și obștești din patria noas
tră.

2. — Secția de Propagandă a 
Comitetului Central va prezenta 
propuneri de îmbunătățire a or
ganizării învățămîntului de par
tid. a formelor de pregătire po
litică și ideologică a cadrelor și a 
membrilor de partid, a mase
lor largi de oameni ai muncii, 
în vederea dezvoltării spiritului 
partinic, revoluționar, al ridi
cării nivelului muncii de par
tid. Se vor lua măsuri de îm
bunătățire a planurilor și pro
gramelor de învățămînt la A- 
cadcmia de partid „Ștefan 
Gheorghiu" și la școlile inter- 
județene de partid, în vederea 
asigurării pregătirii cadrelor cu 
problemele fundamentale ale 
muncii de partid, ale științei 
conducerii politice. Se va asi
gura cuprinderea în cursuri de 
perfecționare a unui număr 
mai mare de activiști din di
ferite domenii de activitate. 
Recrutarea elevilor și studenți
lor pentru școlile de partid se 
va face din rîndul activiștilor 
de partid, de stat și ai orga
nizațiilor de masă, în special 
al acelora care provin din rîn
dul clasei muncitoare și care 
au o practică îndelungată în 
producție.

3. — Vor fi extinse și activi
zate formele muncii politice de 
masă : activitatea agitatorilor, a 
gazetelor satirice, a brigăzilor 
artistice de agitație, a diferite
lor forme de agitație vizuală la 
locurile de muncă, atit în ve
derea popularizării și generali
zării experienței pozitive, a 
realizărilor și atitudinilor îna
intate, cît și pentru combate
rea activă a stărilor de lucrui
negative. Vor fi orientate orga 
nizațiile de partid să întăreas 
că munca politico-educativă nc 
mijlocită, de la om la om, cu 
fiecare membru de partid, cu 
fiecare cetățean.

O deosebită atenție trebuie 
să acorde organele de partid 
educării activului de partid și 
de stat în spiritul politicii pro
fund umaniste a partidului nos
tru. politică pătrunsă de grijă 
față de om, în spiritul slujirii 
cu abnegație a intereselor 
norale ale societății, ale poporu
lui — îndatorire fundamentală 
și criteriu principal de apre
ciere a cadrelor, a fiecărui co
munist.

E simbătă, zi frumoa
să. Printr-o coincidență 
cu implicații din cele 
mai complexe, sfirșitul 
acesta de săptămină în
seamnă de fapt, pentru 
nenumărați tineri, înce
putul unei noi perioade 
din viață. Căci simbăta 
a fost aleasă drept ziua 
oficierii căsătoriilor. Pen
tru cei mai mulți care 
au trecut prin biroul 
ofițerului stării civile, 
„coincidența" nu-i alt
ceva decit o firească 
continuare a unui drum, 
pe care, ne-am obiș-

nuit să-i zicem destin. 
Dar un destin făurit 
conștient, cu chibzuin
ță, pe coordonatele u- 
nei sănătoase concepții 
despre viață.

Îndemnat de o 
cabilă curiozitate 
tericească, am 
pe firul acestei 
nuărV

expli- 
repor- 
pornit 
„conti- 

și astfel am a- 
juns in sala destinată 
oficierii 
Cristalele 
pereți — ca intr-o ve
ritabilă sală a oglinzi
lor — multiplicau ca- 
leidoscopic decorul din

interior învăluit în lu
mina absorbită din afa
ră. Totul era sobru cu 
o ușoară nuanță de 
ireal care stimula fan
tezia. Clipele solemni
tății se apropiau anun
țate de agitația vie, ne
răbdătoare a celor care, 
incepind de astăzi, 
face primii pași 
preună.

Perechi tinere, ca 
rile din buchetele ce le 
poartă fetele, perechi 
hotărite ca lumina din 
ochii băieților. Pină a- 
cum n-au fost decit a-

dolescen\i, Jumea nu le 
spunea altfel decit fete 
și băieți. Din clipa a- 
ceasta insă, ceva se 
schimbă în viața lor, in 
situația lor. Căci după 
pronunțarea răspunsu
lui la întrebarea: .de 
bună voie și nesilit de 
nimeni", cei declarați 
căsătorii i intră împre
ună în lumea răspun
derilor și a bucuriilor 
reciproce.

Dintre perechile care 
s-au prezentat in fața 
ofițerului stării civile 
pentru oficierea căsăto-

riei, atenția mi-a fost 
reținută de doi tineri 
pe chipul cărora se ci
tea trăirea unei profun
de emoții și bucurii, 
dar și a marii răspun
deri ce și-o asumau.

l-am privit îndelung, 
examinîndu-i cu atenție 
și, de ce să n-o spun, 
cu satisfacție, pentru că 
în ei se întrezărea 
acea continuare a dru
mului vieții intr-o fi-

Organele dc partid trebuie să 
dezvolte la cadrele noastre preo
cuparea pentru asigurarea con
dițiilor în vederea participării 
tot mai largi a maselor la elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la întrea
ga viață economică, socială, i- 
deologică și culturală — ex
presie elocventă a profundu
lui democratism al orînduirii 
noastre socialiste.

4. — Va trebui să crească ro
lul adunărilor de partid în 
dezbalterea principalelor pro
bleme ale vieții colectivelor de 
muncă, în sporirea combativi
tății și vigilenței politice 1 
membrilor de partid. în ridi
carea spiritului critic -și auto
critic, în promovarea poziției 
ferme împotriva fenomenelor 
negative, a atitudinilor neco
respunzătoare față de muncă 
și avutul obștesc, de dezinte
res față de cerințele oameni
lor muncii, a manifestărilor de 
indolență și superficialitate. Es-< 
te datoria organizațiilor de 
partid de a forma opinia de 
masă în lupta împotriva abuj 
zurilor și necinstei, a delapi
dărilor, a tuturor manifestări
lor antisociale.

Unul din obiectivele princi
pale ale muncii politice, în
deosebi în rîndurile tineretu
lui. este combaterea fermă a 
tendințelor de parazitism, de 
viață ușoară, fără muncă, culti
varea răspunderii și a da
toriei de a munci în slujba pa
triei, a poporului, a societății 
socialiste. îndeplinirea unei 
munci utile societății este o 
onoare și o obligație pentru toți 
cetățenii.

5. — Este necesară crearea 
unui larg curent de masă pen
tru participarea tuturor cetăJ 
țenilor și în special a tineretu
lui la acțiuni de munca pa
triotică — pe șantiere, în in
dustrie, în agricultură, în gos
podărirea localităților. Organe
le și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obșteș
ti. organele locale ale puterii 
de stat răspund direct de or
ganizarea acestor acțiuni.

6. — Va trebui intensificată 
activitatea educativă și de pre
gătire politică în școli și fa
cultăți. In acest scop Ministe
rul învățămîntului va lua mă
suri de îmbunătățire a planu
rilor și programelor de învă- 
țămînt, acordînd atenție deose
bită îmbunătățirii predării ști
ințelor sociale. Va trebui ridi
cat spiritul de răspundere și 
rolul cadrelor didactice în for
marea politico-ideologică a ele
vilor și studenții'1!-. Se vor lua 
măsuri pentru întărirea direc
țiilor educative din Ministerul 
învățămîntului, usigurîndu-se 
încadrarea acestora cu activiș
ti de partid, îndrumarea îui> 
nemijlocită din partea Secției 
de Propagandă a C.C. al P.C.R. 
Secretariatul C.C. al P.C.R., bi
rourile comitetelor județene șl 
orășenești de partid răspund 
de îndrumarea întregii activi
tăți politice din școli și facul
tăți, de conținutul predării ști
ințelor sociale. Planurile de în
vățămînt și programele științe
lor sociale vor fi aprobate de 
Secretariatul C.C. al P.C.R. O 
treime din programele cursu
rilor dc vară de pregătire a 
cadrelor didactice va fi dedica
tă informării politice și dezba
terilor pe probleme ideologice 
și educative.

7. — Se vor lua măsuri pen
tru intensificarea activității de 
educație politică desfășurată de 
organizațiile U.T.C. și asociați
ile studențești. Rolul principal 
in întreaga activitate a U.T.C,

(Continuare in pag. a 4-a)
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onsomblul reloțîilor bă

nești din economic sociolîstă, 
un loc importont îl ocupă rela
țiile de credit, co-e sînt condî- 
ticnole de însuși procesul re
producției socialiste in codrul 
căraîa se produce atil elibera- 
>ea vremelnică de mijlooce bă
nești. cil si necesitatea utilizării 
occstoro <n scopul dez.cită
rii economiei noastre notion. !e. 
Sistemul de credit perfecționat 
urmărește asigurarea nevoilor 
reproducției lărgite a unităților 
economice, sporește preocupa
rea si răspunderea acestora in 
elaborarea planurilor de pro
ducție. in folosirea roționolă o 
mijloocelor materiale și bănești.

In practica economică din 
taro noastră, creditul îmbracă 
moi multe lorme, una din aces
tea fiind creditele boncare pen
tru linonțoreo lucrărilor de 
mică meconizare și o altor in
vestiții necentrolizoie, rambur- 
sote din beneficii, inlr-o peri
oadă de pină Io 4 ani de Ia 
punerea în funcțiune a obiecti
velor. Utilizorea acestei forme 
de credit rezultă din faptul "ă. 
în condițiile progresului rapid 
al știiftjai și tehnicii contempo
rane, ®^cr necesități suplimen
tare 
nicii 
te 
investiții, 
nize re

teh- 
pes- 

de 
! moder- 

Și u!î" 
imbunotâ-

de introducere o 
noi în producție, 

prevederile pionului 
lucrări de 

o moșinilor 
lojelor existente, de i 
țire o tehnologiei de fobricoție, 
de orgonizore științifică o pro
ducției și o muncii, de omeno- 
jare și modernizare o spoțiilor 
copiercioie în clădirile existen
te și dotoreo cu mobilier și u- 
tiloj comercial, de dezvoltare o 
secțiilor de prestări de servicii 
ele. Aceste lucrări se caracteri
zează prin aceea că ou rezul
tate imediate și deosebit de fa
vorabile pentru craștereo efici
enței economice. Plecind de Io 
aceste necesități de ordin eco
nomic si financiar, unitățile e-

________________________________________

Mașină pentru mine 
și cariere de piatră

Tntr-o știre din Minsk, 
publicația sovietică ..Tehni- 
ka Molodioji" semnalează 
realizarea instalației mobi
le pentru sfanmarea elec- 
trohidraulică a bolovanilor 
mari. Instalația. realizată 
pe baza automobilului ..MAZ 
—200* a căpătat denumirea 
„Impuls*. Ea funcționează 
pe bază de curent puternic, 
dar de scurtă durată. Curen
tul este aplicat pe un con
ductor metalic, care se eva
poră instantaneu și, ca ur
mare. apare o undă de șoc.

ca

0 sondeză care poate să lucreze 
unghiurile
lui. Există două comenzi de 
direcție care sînt prevăzute 
cu dispozitive de siguran
ță, garanlînd ca mașina să 
fie oprită imediat ce se eli
berează una din

sub toate
sonde

care
O nouă serie de 

montate pe șenile, 
sînt lansate de o firmă bri
tanică (Hands-England Dri
lling Ltd., Letchworth, Hert
fordshire), permite efectua

® AVERTIZĂM

plasează 
mai me- 

a!e

ir-

Prevenirea tehnică a avariilor
sistemul ui

lor 
dc

Sondeza „Drillmaster'
rea operațiunii de furare pe 
ambele părți tot atil de bine 
ca și înainte. Se pot începe 
forările în punctele cele mai 
coborîlc, și șenilele acționa
te hidraulic fac sondezele 
automotrice și ușor mane
vrabile în spațiile reslrînse.

Fiecare mașină comportă 
un grup Diesel și o sondeză 
mur,tată paralel dc o parte 
și de alta pe carcasa șeni
lelor în așa fel, îneît să aibă 
centrul de gravitație la un 
nivel coborît. Demaroarele 
pot să fie cu resort sau elec- 

dupâ dorința clientu- 

Ing. Alexandru CERNITA, 
inginer șef adj. electromecanic 

Aninoasa

conomice din municipiul nostru 
au solicitat in cursul semestru
lui I al onului 1971 (și li s-au 
aprobat) credite de mică me- 
conîzore în voloore de 1 559 000 
lei, cu economii antecolculate

1 077 000

impor- 
lucrarea 
mecani-

anuole in valoare de 
lei.

Dintre lucrările moi 
lanle exemplificăm cu 
„Complex de susținere 
zato tip Paroșeni pentru exploo- 
tareo abatajului frontal 6 139/3 
din stratul 18, blocul V de la 
E. M. Poroșeni" în voloore de 
344 000 lei, care a dus la o moi 
judicioasă orgonizore o lucru
lui in abataj, la creștereo pro
ductivității muncii de Io 5,5 
tone/pcsl Io 9 tone/post, la 
reducerea cheltuielilor moteri- 
ale și o manoperei cu cco. 
510 000 lei anual

De asemeneo, pentru O.C L. 
produse îndustriole Petroșoni 
s-ou oprobot credite in voloore 
de 210 000 lei pentru moderni
zarea și dotarea cu mobilier 
corespunzător o mogozinelor 42 
Petroșoni (încălțăminte copii) și 
35 Lupeni (radio-lelevizoore), iar 
pentru O.C.L. Alimentaro, in 
scopul procurării de mobilier și 
reprofilorea mogozinului nr. 8 
Petroșoni și nr. 79 Uriconi <n 
autoserviri s-ou ocordot credi
te în voloore de 208 000 Iei. Un 
obiectiv importont core va con
tribui la îmbunotățirco octivitc- 
ții de alimentație publică. Io 
creorea unei boze proprii de 
fobricare a producției specifice,

.Această undă despică bolo
vani cu volumul de pînă a 
1 mc.

Mașina „Impuls'
losită pentru sfârîmareu 
cilor tari, formarea

este fo- 
ro- 

de fi
suri pe suprafața lor, demo
larea fundamentelor de beton, 
săparea în subteran a lucră
rilor miniere, prelucrarea 
temeliilor de stîncă etc.

Instalația 
de doi operatori, 
rijează de la 
Raza maximă 
instalației este

este deservită 
i, care o di- 
un pupitru, 
de acțiune a 
de 30 m.

Pentru a se asigura o bu
nă calare a sondezei. înain
te de începerea lucrărilor 
se recurge la trei cricuri 
hidraulice puternice de ca
lare, două de o parte a son
dezei și unul la cealaltă 
extremitate a mașinii. Toate 
comenzile sînt grupate, și 
conducătorul poate să-și de
plaseze scaunul, dacă doreș
te, să rămînă în față în 
timpul operațiunilor de fo
rare.

Sondcza se numește „Dri
llmaster’* și modelul normal 
costă cea. 12 000 lire sterline. 

îl constituie lucrarea 
modernizarea grădinii de 
„Minerul" din Petroșoni. 
loore de 331 000 lei, lucrore ce 
este în curs de execu'ore.

Cu toote aceste rezuitote po-

Dumitru PÂTRÂȘCOIU, 
director al filialei Petroșani 

a B. N. a R.S.R.

zilive, trebuie să orătăm că, oșo 
cum reiese din situațiile opera
tive întocmite de întreprinderi 
la începutul acestui an și de
puse Io boncă, nu s au realizat 
obiective co : montarea unui 
cuptor Dampf de 7 tone la sec- 
țio nr. 1 Petroșoni in valoare 
de 160 000 lei de către I.M.P. 
Petroșoni, dotoreo cu un buldo- 
excavator o explootorii miniere 
Vulcan în voloore de 150 000 lei 
de către centrala Petroșani, cen- 
strucțio liniei electrice de înaltă 
tensiune Io coriero Gambrinus 
în valoare de 250 000 lei de 
către I.I.L. Petroșoni etc. Fără 
o oveo vreo justificare, cele 4 
cooperative meșteșugărești d<n 
municipiul nostru, in cursul a- 
cestui on, nu au solicitat cre
dite de mică mecanizare pentru 
dezvoltoreo secțiilor de prestări 
de servicii, cu toate ca există 
posibilități și rezerve nefolosite 
in oceostă direcția. Nici F.l A 
„Viscozo" Lupeni nu □ solicitat 
astfel de credite, abcn-Jonind

O soluție modernă pentru detectarea metanului în minele carbonifere

CENTRALELE TELEGRIZUNIETRICE (II)
Pentru a demonstra nevoia 

și utilitatea înzestrării unor 
mine din cadrul C.C.P. cu cen
trale telegrizunietrice au fost 
necesare cercetări sistematice 
corespunzătoare diverselor con
diții de zăcămînt și de tehno
logie a exploatării. Pentru a- 
ceasta s-a considerat absolut 
necesar să se efectueze : ana
liza situației degajărilor de 
metan la minele C.C.P. pe o 
perioadă de minimum 5 ani, 
să sc stabilească zonele cu e- 
manații deosebite de metan și 
executarea de măsurători pe
riodice privind conținutul pro
centual de metan. In plus s-a 
recurs la măsurători compara
tive la mina Lupeni între cen
trala telegrizumetrică și apa
ratura obișnuită de control (me- 
tanomcU’e Auer, lămpi de si
guranță cu benzină, analize de 
laborator, interferometre).

Studiile grupului de cercetă
tori format din inginerii loan 
Tarcea, Ioan Ileanu (de la 
C.C.P.), Ioan Crăciunescu și D. 
Ionescu (de la S.C.S.M. Petro
șani) s-au extins asupra a 6 
mine, în 19 circuite complexe 
de aeraj reprezentînd 21 blo- 
:uri geologice și 12 strate de 
rărbune. Au fost folosite 79 de 
.tații de măsurări periodice a 
parametrilor specifici de gaze. 
Iată cîteva din rezultatele și 
concluziile mai importante ob
ținute prin acest studiu. La 
E. M. Petrila situația actuală a 
emanațiilor de metan (4 116 mă
surători) caraoterizează unele 
zone din blocurile 0 Și II ca 
fiind într-o etapă de tranziție 
din punct de vedere al inten- 

In ultimele două decenii și 
jumătate, politica înțeleaptă a 
partidului a condus la dezvol
tarea impetuoasă a economiei 
noastre, dezvoltare care în 
mod implicit a reclamat con
solidarea unei industrii puter
nice bazate pe elementele cele 
mai moderne ale tehnicii, pe 
mecanizare din ce în ce 

;ă
:are

arca

mai 
ajute 

o de- 
sarci- 
com- 

Expc-

completă, capabilă si 
omul în munca pe c< 
pune pentru realiza 
nilor de producție de o 
plexitate tot mai mare, 
riența a dovedit că mecaniza
rea trebuie să fie prezentă nu 
numai în procesul de produc: ie 
dar și în acela al depozitării 
materialelor, al admin'.str iției 
și desfacerii.

In condițiile pășirii cu fer
mitate pe calea mecanizării, a 
înlocuirii treptate a muncii fi
zice prestate de om cu aceea 
asigurată de funcționarea unor 
utilaje, întreprinderile devin 
din ce în ce mai sensibile fa
ță de diversele avarii care pro- 

inlreruperea 

proctico Iclosito cu oni m urmă 
cînd întreprinderea solicita din 
abundență credite pentru elimi- 
noico locurilor înguste, îmbună
tățirea tehnologie' producției 
etc.

In munco ce o deslășooră, 
colectivele de organizare știin
țifică o producției și o muncii, 
din unitățile economice au 
dreptul și trebuie să solicite 
credite de mică mecanizare. In 
acest sens insă este necesară o 
îmbunătățire o oclivitoții de 
viitor a colectivelor de organi
zare.

In general documentațiile în
tocmite și depuse de întreprin
deri Io boncă în vederea apro
bării creditelor oj întrunit cri
teriile de eficiență, ou asigurat 
posibilitățile de executore o lu
crărilor și desfacere o spoturi
lor de producție sou desfocerea 
mărfurilor, insă ou exislot și ca
zuri cînd conducerile întreprin
derilor n-ou -especial angaja
mentele osumate, n-ou urmărit 
ca pînă la rembursoreo inte
grala a creditelor să se reolize- 
ze beneficiile scontate, co obiec
tivele să funcționeze la para
metrii proiectoți și deci angoja- 
mentele foță de boncă să nu 
rcmînă numai „pe hîrtie".

In urma verificărilor făcute de 
către orgonele de boncă, osu- 
pra utilizării creditelor și exe
cutării lucrărilor, Gu fost con- 
statote cozuri cînd pionul de 
lucrări n-o fost îndeplinit Io

sităț.ii de degajare a gazului 
metan, adică de la emanații 
lente la intense (ca dinamică 
și suprafață de emisie). Se con
stată că 65 la suta din totalul 
valorilor de conținut de metan 
măsurat aparțin domeniului 
0,5—1 la sută CH4 fapt care 
ilustrează un zăcămînt cu ca
pacitate accentuată de degajare 
a gazului. Această concluzie a- 
trage atenția și este cu atît 
mai importantă cu cît este cu
noscut că aerajul generai și 
parțial este judicios realizat în 
raport cu capacitatea instalată. 
Nu trebuie să se uite faptul 
că măsurile ce se impun a fi 
luate în etapa actuală ca ur
mare a creșterii cantitative a 
degajărilor de metan, o dată 
cu coborîrea în adîneime a lu
crărilor miniere, necesită o a- 
naliză minuțioasă. La E. M. 
Uricani, caracteristica principală 
în procesul de exploatare o 
constituie extracția cărbunelui 
din abataje cameră și într-o 
măsură mai mică din cele fron
tale. Această tehnologie impune 
folosirea acrajului parțial care 
cu greutate reușește să asigure 
viteze de aer suficiente pentru 
împiedicarea sedimentării gazu
lui Ia tavan. Așa se explică 
că 20 la sută din cele 1 500 
determinări de gaz aparțin do
meniului 1—1,5 la sută CH4. 
Se constată că în circuitele a- 
flate sub depresiunea generală 
a minei, conținutul de metan 
este sub 1 la. sută însă foarte 
sensibil (fiind cuprins între 0 
și 0,75 la sută CI-I4).

Caracterul deosebit al ema
națiilor de metan generate de 

prevenirea acestora căpătînd 
o importanță economică mereu 
creseîndă. Din păcate acest de
ziderat major al ritmicității 
producției în zilele noastre nu 
a fost înțeles de toată lumea, 
existînd încă multe caZuri 
cînd se dă o atenție relativ 
redusă întreținerii, ungerii și 
reparării utilajelor, ’ucrii neîn
țeles ducă se are în vedere im
portanța ce se acordă inves
tițiilor privind utilajele și in
stalațiile precum și contabili
zarea acestora.

In cadru) Exploatării minie
re Aninoasa s-a trecut încă 
din trimestrul J 1970, pentru 
toate utilajele și instalațiile, 
la o întreținere preventivă rea
lizată periodic, pe bază de 
grafice, combinată cu controlul 
planificat pentru instalațiile cu 
nesiguranță mare în funcțio
nare și multe solicitări cum 
sînt, de exemplu, fumcularul 
și culbutoarele. Cu mici excep
ții. la instalațiile principale 
ale exploatării, în anii 19 

respectat

Mim curs

pentru
preparatori

cu

Tărăgănare în doze mari

termenele prevăzute cu toote a- 
vertismentele scrise dote. Ast
fel, om fost puși în situația de 
o iiece la restanțe credite a- 
cordote O.C.L. produse indus
triale Petroșoni in voloore de 
275 000 lei în perioada 31 mar
tie — 26 moi 1971. I.I.L Petro
șani o închis cariera Șoso, o- 
biectiv finanțat din credite ban
care, fopt ce o dus Io trece
rea la împrumuturi restonte o 
sumei de 66 873 lei, credite ră
mase de rombuisat, orecum și 
la sistarea acordării de astfel 
de credite pînă remedierea 
situației și creorea surselor De 
seama cărora să se ramburseze 
creditele respective.

Desigur, întreprinderile bene
ficiare de credite de mică re- 
conizare ou mobilizol unele re
zerve existente, insă, fără îndo
ială, că nici acestea și nici cele 
ce n-au solicitot astfel de cre
dite nu ou epuizat toate posi
bilitățile de valor:!.'eore o imen
selor rezerve interne de care 
dispun. Cunoscute fiind sorcini- 
le din octuoia etapă de dezvol
tare o societății noastre socio- 
liste, din octuolul plan onuol de 
producție, octivitateo de intro
ducere a lucrărilor de mică rr.e- 
conizore copătă noi valențe cu 
efecte pozitive în folosirea mai 
lorgă o posibilităților de mo
dernizare o utilojelor și îastolo- 
țiilor existente, în creșterea e’F- 
cienței economice.

Sorcinile ce revin economiei 
municipiului nostru pe anul în 
curs co și in următorii oni o> 
cincinolului, solicită din ooi'.eo 
factorilor de răspundere din 
unitățile economice o preocupa
re deosebită nentru întroducerao 
metodelor tehnice și științifice 
avansate in toote sectoarele oc- 
tivilății economice, cer onolizo- 
reo sistematică o octivității în 
ocest domeniu, urmotă de sta
bilirea de obiective și so-eînî 
concrete in introducerea lucră
rilor de mică mecanizare.

legături- 
aclive și 
constituie

condițiile specifice de zăcămînt 
și exploatare, clasifică mina U- 
ricani îrilr-o categorie aparte 
care impune un control siste
matic și cu aparatură adecvată 
asupra prezenței metanului. Mă
surătorile au condus la conclu
zii similare și la celelalte mi
ne, mai puțin la E. M. Ani
na, o altă unitate a C.C.P. Aici 
șisturile bituminoase cărbunoa- 
se cantonate în straiele 1 și III 
ale zonei noi, precum și pre
zența permanentă a 
lor dintre lucrările 
zonele exploatate 
principala sursă de degajare a 
metanului în circuitele de e- 
vacuare a gazelor din sectoa
rele productive. Din analiza ce
lor peste 1 300 măsurători de 
metan se constată că frecven
ței relative de 47 la sută ii 
corespund valori superioare 
ale conținutului de 1 la sulă 
CI-I4, respectiv 43 la sută din 
determinări apavținînd dome
niului 0.5—1 la sută CH4 și nu
mai 10 la sută din totalul re
zultatelor revin unor 
turi situate sub 0,5 
CH4.

Rezultatele obținute 
mina Anina între cele 
tanoase unități miniere 
C.C.P., fapt ce impune luarea 
măsurilor tehnico-organizatorice 
corespunzătoare care să asigu
re cunoașterea permanentă a 
emanațiilor de metan în locu
rile caracteristice din subteran.

Cercetările efectuate au de
terminat colectivul laboratoru
lui de metan de la S.C.S.M. să 
indice folosirea metodelor mo
derne de detectare a metanu-

conținu
ta sută

de revizii și reparații, prtve- 
nindu-se tehnic avariile astfel 
că spre deosebire de alți ani 
nu s-a înregistrat nici o avarie 
mare care să producă stagnă
ri în procesul de producție. De 
altfel anul 1970 a constituit un 
pas important de trecere de 
la întreținerea de avarii, adică 
de la intervențiile după produ
cerea avariei, la întreținere 
preventivă.

Această experiență, aplica
și in anul 1971, ne-a arătat 
executarea lucrărilor de 

urma unei avarii 
și nu cuprinde 
prevederi. In plus 
după avarii tre- 

repede și cu per- 
•ovizaL Volumul lu-

tă 
că 
depanare în 
este dificilă 
decît puține 
intervențiile 
buie făcute 
sonal imprr 
arărilor de depanare, de regu
lă, este mai mare decît al re
parației preventiv planificate, 
avarierea unor piese sau orga
ne dcterminînd avarierea și a 
altor piese din instalație. Pentru 
instalațiile principale de la 
exploatare, întreținerea pre
ventiv pl« impune

La preparația cărbunelui din 
Petrila s-a făcut un nou pas 
in direcția ridicării nivelului 
pregătirii profesionale al sala- 
riaților — cerință obiectivă im
pusă de perfecționarea conti
nuă a organizării și conduce
rii producției și de introduce
rea tehnicii noi. Din inițiativa 
conducerii ^reparației și cu spri
jinul comitetelor sindicatului și 
al organizației U.T.C., recent a 
fost înființat un nou curs de 
calificare in specialitatea pre
paratori de cărbune.

Tinerii loan Airinii, Iosif 
Szasz, Sabin Ciocan și Gh. Du- 
mitrașcu sînt numai cițiva din
tre cei 41 de muncitori selec
ționați din rindurile saiariați- 
tor și înscriși la curs. Cu o 
durată de 6 luni, cursul abor
dează în programa de predare 
materii ca: matematică, fizică, 
geometrie, tehnologia materia
lelor, protecția muncii ș. a. Ca- 
-dre tehnîeo-inginerești cu pre
gătire profesională superioară 
sau calificare înaltă și vechime 
mare în uzină ca inginerii Sil
viu Constantinescu și Nicolae 
Ilancș, tehnicianul Mircea lloș- 
(ea și alții asigură cursanți- 
Ior o predare competentă, la 
înălțimea exigențelor, a teme
lor din programa cursului de 
calificare.

Emitian DOBOȘ.
corespondent

lui, să recomande dotarea cu 
centrale tel eg rizu metri ce, în 
funcție de urgența problemei 
la minele din cadrul C.C.P.

In etapa I, minele Petrila, 
Uricani și Anina ar urma să 
beneficieze de aceste metode, 
pe motivul existenței unor e- 
manații intense, neprevăzute și 
continui de metan, greu de ur
mărit și stăpînil cu mijloacele 
obișnuite de detectare, precum 
și datorită apariției fără legi
tate sau periodicitate în timp 
și spațiu a unor fenomene de 
degajare neobișnuită a gazului.

In etapa a Il-a se pre
conizează dotarea cu centrale 
telegrizunietrice a minelor A- 
ninoasa, Lonea și Vulcan ca 
urmare a posibilităților de creș
tere a cantităților de metan și 
de modificare a fenomenelor 
actuale de gazod inamică, o 
dată cu extinderea exploatării 
In adîneime.

> Minele Dîlja, Paroșeni, Li- 
vezeni și Bărbăteni, în etapa 
actuală, nu pun probleme deo
sebite din acest punct dc ve
dere și urmează ca viitoarele 
cercetări să stabilească nece
sitatea dotării lor cu centrale 
telegrizunietrice.

Există în prezent posibilita
tea introducerii unor metode 
moderne de detectare a meta
nului, crescînd în acest fel se
curitatea muncii în subteran, 
condiție absolut necesară rea
lizării sarcinilor de plan în in
dustria minieră.

Ing. Dumitru IONESCU 
șef laborator metan 
S.C.S.M. Petroșani

ca o necesitate, complexitatea 
lor, cu mici excepții, nefiind 
de așa natură îneît să depă
șească posibilitatea de a pre
vedea tehnic defectarea.

In privința utilajelor din 
abataje, se constată că pentru 
abatajele de mare productivi
tate (frontale) este necesară 
respectarea riguroasă a grafi
celor de revizii și reparații ca
re prevăd demontarea utila
jului și schimbarea pieselor 
de uzură în mod preventiv. 
Pentru abatajele de mică pro
ductivitate s-a demonstrat că 
este necesar un control riguros 
și permanent urmat de inter
venții ori de cîte ori este ne
voie, lucru ce se pare că este 
mai economic decît o inter
venție planificată cu demonta
rea utilajului pentru reparații. 
Referitor la partea electrică a 
instalațiilor din subteran, nu 
se pot face nici un fel de aba
teri de la graficele de revizii 
indiferent dacă instalațiile 
respective sînt defecte sau nu. 
Acest lucru e determinat în

• CONSEMNĂM
Motorul nimănui ?

Așa s-ar părea la prima 
vedere. Pătrunzind insă in 
intimitatea citorva amănun
te despre felul utilajului, lo
cul unde se află abandonat, 
scopul pe care l-a deservit 
și pe cine a servit — pe ca
re corespondentul ziarului, 
loan Ciur, ni le-a furnizat 
o dală cu fotografia de ală
turi — ajungem la adevăra
ta identitate a stăpinului 
„vitreg" al utilajului cu pri
cina.

Motorul electric in cauză 
a acționat cindva o pompă 
de apă amplasată pe piriul 
din cătunul Boțoni (aici, în 
mijlocul, pîriului a și ră
mas). Cum apa a servit pen
tru puțul auxiliar nr. 1 Dil- 
ja, iar locul se află în apro
pierea minei, nu-i greu de 
dedus de inventarul cărui gos
podar aparține sărmanul mo
tor căzut pradă ruginii, de
gradării. Gospodarilor de la 
E.M. Dilja le propunem o 
plimbare pină la acel loc; 
poate acolo, în fața probe
lor, se vor simți cu musca 
pe căciulă... și cu motorul 
pe conștiință.

O recentă vizită la F.S.H. 
din Vulcan ne-a edificat asu
pra eforturilor depuse de co
lectivul acestei tinere unități 
economice pentru a imprima 
fabricii o notă de ordine și 
curățenie. Este, desigur, apre
ciabil modul în core oame
nii de aici reușesc să îm
bine activitatea de producție 
cu cea gospodărească. Păcat 
insă că strădaniile lor „sini 
pe alocuri zădărnicite de al
ții" după cum afirma ing. 
loan Crețu. Intr-adevăr, in 
curtea fabricii există o can
titate însemnată de deșeuri 
metalice rezultate in urma 
proceselor de 
«Ne-am adresat I 
gămintea

in
așchiere.

l.C.M. cu ru- 
ridica acestede a

Cu... trei tăișuri
din
a preluat

'XC

Vulcan al 
de mai 

mult timp spre executare o 
lucrare ce urmărește devie
rea racordului termic la in
stalația de brichetare Co
roești. Conform unui program 
stabilit de către M.M.P.G., 
termenul de predare fusese 
stabilit pentru ziua de 15 
iunie a. c.

Din păcate, deși au trecut 
mai bine de două săptămini 
de la această dată, se apre
ciază că recepționarea lucră
rii nu poate fi făcută. Dim
potrivă, deși stadiul actual 
este destul de avansat, in- 
tirzierea este evaluată la or
dinul a altor 5 sau chiar J0 
zile.

„Exemplul** șefului
și răbătind galeria de trans

port de la orizontul 789 al 
exploatării miniere Bărbăteni, 
organele de control 
bleme de protecția 
din partea C.C.P. au 
un însoțitor de tren 
două vagonete prin 
cerea capului intre 
/lu fost luate măsi 
rigoare, după ce in prealabil 
omul încercase o scuză, ce pă
rea puerilă pentru moment : 
.Așa face și șeful" (șeful fi
ind supraveghetorul de trans
port de materiale pe galeria 
respectivă, Constantin Croi
torii). Intr-adevăr, spre sui 
prinderea organelor de con- 

in pro- 
muncii, 

surprins 
i euplînd 
introdu- 
acestea. 

•urile de

atribuți- 
imposibilă aprecierea 
reale a cantității și 
muncii echipelor de 

sau 
re-

special de pericolul * 
zintă aceste instalații 
teran, pe lîngă menții 
la capacitatea nomi 
funcționare.

Introducerea 
revizii preventiv pl 
permite determinarea 
ficâ a mărimii echipelor do 
întreținere și reparații. La ora 
actuală nu există criterii una
nim recunoscute pentru măsu
rarea muncii acestor echipe, 
aceasta făcîndu-se prin expe
riență și aprecieri mult con
troversate. Lipsa de norme de 
muncă sau sfere de 
uni face 
pe baze 
calității 
întreținere. îngreunează s 
fare imposibilă stimularea 
/.uitatelor celor mai bune.

Organizarea muncii trebuie 
să se ocurie și do această ches
tiune, mai ales că în condițiile 
Văii Jiului cel mult o 
din totalul angajaților 
direct productivi. 

deșeuri, continua mg. Crețu, 
dar degeaba. Apoi ne-am o- 
ferit să le transportăm cu 
mijloace proprii,... dar nu ni 
s-a permis, de către aceeași 
întreprindere. Aceste deșeuri 
pătează fața incintei noas
tre.

Cuvintele acestui reprezen
tant al tinerei fabrici vulcă- 
nene constituie un argument 
împotriva interminabilelor tă
răgănări manifestate de În
treprinderea de colectare a 
metalelor. Ar fi de dorit ca 
cel puțin acum l.C.M. să 
măsurile cele 
pentru degajarea 
F.S.H Vulcan 
metalice ce zac 
timp.

ia 
mai urgente 

incintei 
de deșeurile 

acolo de mull

in termen a 
■dului termic la 

brichetare din

Nerealizarea 
devierii racoi 
instalația de 
Coroești, nu numai că pri
vează aceasta de o absolută 
siguranță in funcționare, dar 
produce perturbații și in ac
tivitatea ce se desfășoară la 
noul depozit de carburanți 
din orașul Vulcan, intrucit 
lucrările traversează incinta 
acestuia. Cu alte cuvinte, o 
intîrziere cu... mai multe tăi
șuri, dar nici una, pină in 
prezent, nu a dPranjat cu ni
mic executantul. Poate in zi
lele următoare... cînd va intra 
în funcțiune și un al treilea 
tăiș îndreptat spre cei vlno- 
vați de nerespectarea terme
nului de predare a lucrării.

l'U.

trol, la numai cițiva metri 
„șeful", același Constantin 
Croitorii, a „confirmat" afir
mația subalternului său prin 
fapte, repetind .isprava" ne
cugetată a acestuia. Poate că 
cei doi ortaci refuză să crea
dă în pericolul acestui .joc" 
de-a cuplatul vagonetelor cu 
introducerea capului intre 
cele -două mase metalice de 
citeva sute de kilograme ce-i 
pot strivi in orice clipă (se 
cunosc destule cazuri). Re
gretabil este cu atit mai 
mult faptul că tocmai un 
supraveghetor de transport o- 
(eră asemenea exemple subal
ternilor săi.

executarea unei întrețineri 
ganizate, planificate cr 
condiții pentru stabilirea 
norme de muncă locale, 
pabile să se remarce prin 
late. In acest sens este necesar 
a sublinia că întreținerea pr 
ventiv planificată a ul 
lor dă posibilitatea sta 
unor normative de piese 
schimb reale cu multe 
taie ce decurg din aceasta.

Importanța pe care o pre
ta întreținerea planificată, s 
purile esențiale pe care și 
impune, demonstrează 
trebuie să devină un 
ment, o procedura aplicată 
mod rigur 
riodieitate cure, completată s 
o profundă cunoaștere a 
stalațiilor, poate contribui 
mod hotărîtor la realizan 
obiectivelor economice ale 
exploatării.

c« 
instr

ros ca scadență și pe
en

n
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Se știe din experiența ani
lor trccuți că buna funcțio
nare a instalațiilor de la cen
tralele termice depinde de 
modul cum se efectuează lu
crările de verificare și repa
rații a acestora. încheierea 
UDui ciclu de funcționare 
continuă a instalațiilor impu
ne necesitatea efectuării pe
riodice a remedierii defecți
unilor apărute in sistemul 
cazanelor și pe rețeaua de 
conducte care alimentează 
blocurile racordate Ia centra
le

Pornind de la aceste consi
derente, I.G.L. Petroșani și 
asociația locatarilor din car
tierul Aeroport au trecut 
încă la începutul lunii mai 
— deci imediat după încheie-

Din nou despre cazarea și masa
tinerilor din căminele muncitorești

p
(Urmare din PQ9- V

meniului, scade 
si numărul abonaților la cantină

Cînd scad caloriile

Cauze
obiective
sau lipsă
de
răspundere?

I programului de incâlzi- 
I re — Ia executarea lucrărilor 
’ tic verificare și reparare a 
I instalațiilor de la centralele 
’ termice nr. I, 2 și 3.

In acest scop s-au efectuat 
■ săpături pentru dezvelirea 
[rețelei de alimentare, deoare

ce verificarea conductelor și I eventuala lor înlocuire nu se 
poate face 

r Desigur, 
I <rn anumit 
. cuție, mai 
I operațiune 
' Ce se intîr 
[actuală cu li 

la centralele termice 
I Iile? Răspunsul ni-l 
l situația de la fața 
I Canalele termice rămase des- 
[ citise pe distanțe «le sule de 
. metri au devenit locul «le 
I joacă pentru copiii din car

tier. Aceșlia au aruncat peste 
I izolația conductelor pietre și 
• bulgări de păniint, iar ploile 
| rare au căzut in ultimul timp 

au umplut canalele cu ană. 
| Echipele de muncitori care 
I au lucrat la desfacerea lor 
| nu au revenit pentru a le 
|i acoperi din nou așa cum era 
Enorma! să o facă. Nici teh

nicienii de la sectorul ..Cen- 
itrale termice" din cadrul 

I.G.L.-ului nu s-au mai arătat 
Ipe aici. Intr-un cuvînt exe

cutarea operațiunilor -le veri- 
k ficare va dura încă mult 
I timp. După explicațiile date 

de aceștia, in perioada res
pectivă locatarii nu vor pu- 

apă caldă, 
stabilit îna

inte de către asociație.
A trecut o lună de zile <le 

Icind cea mai mare parte 
•lin canalele termice au fost I desfăcute. Va mai trece poa
te încă una pînă cind facto- 

. rij vizați se vor hotărî să in- 
| ceapă de «lata aceasta acope- 
Irirea lor.

Atunci se vor grăbi, ca «le 
obicei, să termine lucrarea la 

I timp. Cum ? Acoperindu-Ie 
’ așa cum se vor afla. Fiindcă 
fi despre o curățire a impu-
P rităților care s-au depus,
[devizul lucrării nu prevede 

incă nimic. Așa a fost 
i anii trecuti Cine le- I cură(at ? !
■ In aceasiă situație 
I constata la iarna viitoa 
■ agentul termic, in Ioc să 
I călzească apartamentele 
* tățenilor, va încălzi pămîntul, 
1 pietrele și apa acumulate în 
' timpul lucrărilor de verifi- 
| care. Și iarăși problemele în- 
I rălzirii centrale vor fi tre- 
| rute Ia punctul întii pc or- 
I dinea de zi. Oare nu se pot 
| rezolva de pe acum aceste 
I chestiuni legate dc factorul 
| esențial al funcționării c-en- 
Itralelor termice ? Mai multă 

conștiinciozitate și răspunde- 
. fp din partea I.G.L.-ului și a 
I asociației «le locatari in pri- 
I vința modului de executare 

;înt

Dacă condițiile de cazare au 
fost elogiate fără rezervă de că
tre tinerii căTniniști, nu ace
leași aprecieri le-am aflat des
pre calitatea mîncării oferite de 
cele două cantine. Din relată
rile abonaților care servesc 
masa aici rezultă că meniurile 
oferite încă nu satisfac pe de
plin. La cantina minei Vulcan 
servesc masa 220 dc abonați, 
la care se mai adaugă încă 
110 flotanțî cu o singură masă 
la amiază. Responsabilul can
tinei Andrei Roja, ne asigură 
că meniul s-a îmbunătățit da
torită economiilor realizate în 
anul trecut. Discutând însă cu 
abonații, aceștia erau de altă 
părere. Calitatea meniului e 
slabă, personalul nu-și face tot
deauna conștiincios datoria; se 
dă de mult timp același supli
ment, meniul nu este afișat etc.

La cantina de la Paroșenî ser
vesc masa numai 61 de abo
nați și 90 de flotanți. Intre- 
bîndu-i pe tinerii din cămin de 
ce nu servesc masa la cantină, 
ei au motivat invariabil : ca
litatea meniurilor nu satis
face ! Administratorul cantinei, 
Gheorghe Rădoi, justifică aceas
tă situație prin scăderea nu
mărului de abonați și creșterea 
cheltuielilor de regie. încearcă

chiar să ne 
tr-un calcul 
zultatul confirmă de fapt con
cluzia că abonatul nu mănîncă 
de 13 lei. ci de 7. Personalul 
prea numeros de la această 
cantină, nejustificat față de nu
mărul abonaților, cauzează pre
judicii calității mîncării. Și aici 
suplimentul este foarte sărac 
și mereu același. Uneori — ne 
spune Ștefan Pascu — nu sîn
tem serviți cu mîncare după 
ora 21 și nu ni se dau totdeau
na felurile prevăzute în me
niu. Alți abonați, printre care 
Ștefan Albert de la sectorul 
III a) E. M. Paroșenî. ne măr
turisesc că mîncarea este foar
te săracă în calorii, nu conține 
grăsimi și porțiile sînt foarte 
mici. Nici la această cantină 
nu se afișează meniul zilnic, 
pentru a fi cunoscut dc către 
cei care servesc masa aici. Mul
te neajunsuri sînt determinate 
de slaba aprovizionare cu 
mente. Cu atâtea nereguli, 
mai întrebăm de ce tinerii 
ser-’pee masa la can'ii •' ’

demonstreze prin- 
matematic, dgr rc-

ali- 
ne 
nu

★

tn urma constatărilor des
prinse cu prilejul vizitei (de Ta 
mijlocul Junii iunie) la cămi- 

i cantinele amintite,

impun câteva concluzii. In pri
mul rînd serviciu] administra
tiv din cadrul C.C.P. trebuie să 
acorde o atenție mai mare a- 
provizionării cantinelor cu can
titățile de alimente necesare 
întocmirii unor meniuri varia
te și bogate în calorii care să 
satisfacă cerințele abonaților, să 
analizeze situația personalului 
existent la cantine pentru re
distribuirea acestuia în funcție 
de cerințele reale ale fiecărei 
unități, să creeze condiții pen
tru înființarea unei gospodării 
«anexe și la cantina de la 
roșeni, așa cum au solicitat 
mai mulți dintre abonații 
aici.

Comitetele sindicatelor și 
ganizațiilor U.T.C. de la cele 
două exploatări miniere trebuie 
să-și intensifice munca dc e- 
ducație în rîndurile tinerilor 
angajați care locuiesc în cămi
nele muncitorești, să se preocu
pe mai îndeaproape de condi
țiile lor de 
narea unor 
Iii colegiale, 
introducerea 
liniște 
sar ca 
să efectueze permanent un ri
guros control, mai ales la că
minul exploatării miniere Paro- 
șeni, unde s-au semnalat fur
turile amintite.

Coordonind toate eforturile în 
direcțiile arătate, se pot înlă
ture și aceste neajunsuri care 
mai persistă la cele două că
mine și cantine muncitorești 
din Vulcan.

viață și de întro- 
raporturi și rela- 
tovărășești. Pentru 
unui climat de 

și siguranță este nece- 
și organele de ordine

Ancheta TV. La înche
ierea stagiunii muzicale.
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18,00 Deschiderea emisiunii. 

Universal șotron — en
ciclopedie pentru copii.

18,25 Mult e dulce și frumoa
să.. Limba română la 
Radio și Televiziune. 
Comentariu pc baza

nor sesizări primite «Ic 
la telespectatori. Table
ta critică de Valentin 
Silvestru.
Confruntări. Directorul 

„descoperă" colabo- 
torii.

Tragerea Pronocxpres. 
I 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.
Tele-cinemcli 
ieșire" cu Sidney I*oi- 
tier, Richard Widmark, 
Linda Darnell, Stephan 
McNally. Premieră pc 
(ară.
Teleglob. Afganistan.
Film documentar. Co
mentariul : Nicolae N. 
Lupu.

Telejurnalul de noapte.
Închiderea emisiunii.

PETROȘANI 7 Noiem
brie : Sunetul muzicii, seriile 
1 și II (5—11 iulie); Republi
ca : Republica fetelor (5—7 
iulie): PETRILA : Un italian 
în America (4—6 iulie); LO
NEA — Minerul : Cazul ser
gentului Grișa (5—7 iulie); 
VULCAN i Ursul și păpușa 
(5—7 iulie); LUPENI — Cul
tural : Haiducii lui Șa plecai 
(3—7 iulie); Muncitoresc : Ora 
hotărâtoare (6—7 iulie).

altfel.
lucrarea necesită 
timp pentru exe- 
ales că întreaga 

nu este simplă 
implă însă la ora 
lucrările începute 

amin- 
oferă 

tocului.

I „..... ........

Stea beneficia de 
ața cum fusese >

I

s
BERTOTI
pensionar

a echipei J
Un pas spre divizia B

iu Petroșani

a lucrărilor amintite 
foarte necesare.

Cauze obiective care 
împiedice de la realizarea lor
la timp nu există. Dar lipsă 
de răspundere se pare că 
da !

să-i

C.

Echipa de șah Jiul Petroșani 
obținut în acest an mai mul

te rezultate bune pe plan mu
nicipal și județean, câștigând 
dreptul de participare la eta
pele de calificare pentru pro
movarea în divizia B. Un pas 
înspre atingerea acestui scop a 
fost făcut duminica trecută la 
Arad. Șahiștii din Petroșani 
au întilnit în sala Voința" echi
pa cu același nume din locali
tate. într-o confruntare dîrză, 
echilibrată. In final, victoria a 
revenit petroșănenilor cu 
zu)talul de 4—3, victorie care 
le dă dreptul la următoarea 
etapă pentru calificarea in di
vizia B. Ei vor întâlni în cu
rînd, la Petroșani, o echipă încă 
nedesemnală de forul de spe
cialitate.

După cum reflectă și scorul 
întrecerii dintre Jiul Petroșani

și Voința Arad, cele 7 partide 
disputate au opus jucători de 
valori apropiate deși arădanii 
au prezentat nume mai cunos
cute în lumea șahului romanesc 
decît pclroșănenii. Punctele în
vingătorilor au fost realizate 
de Rozalia Pop, Ilona Șeprodi,

re-

realizînd’ cile o ). O men
țiune specială se cuvine elevu
lui Ion Mărășescu care, deși nu 
a împlinit 13 ani, a avut o 
bună comportare în fața juni
orului arădan llie Minzatu cu 
o mai îndelungată experiență 
competițională.

Victoria șahiștilor de la Jiu] 
Petroșani este un stimulent in 
activitatea lor viitoare, în care 
le dorim mult succes.

s. bAloi

PRIMII PAȘI ÎMPREUNĂ
(Urmare din pag. 1)

rească dezvoltare și îm
plinire umană.

Ea — înaltă și sub
țirică. Dorica Evesc, 
împlinise 18 ani. El — 
maturizat și proporțio
nal Constantin Neag, 
avea 26. Băiatul este 
din Livezeni și lucrează 
la mina Dilja din 1963, 
fala, orfană de mamă, 
a rinduit pînă acum 
.universul' casei părin
tești din Slătinioara. 
Hotărirea șt bărbăția 
lui. se îmbinau cu în
țelegerea și gingășia ei.

cînd s-au împriete- 
acum aproape 5 
in sufletele lor 

cimentat mereu 
sentimentele de stimă 
;i iubire, de înțelegere 
și devoțiune. Pe zi ce 
trecea, aspirațiile lor se 
întilneau inlr-o conti
nuă căutare. Se cunoș
teau de cînd erau co
pii și acum, după o su
ficientă verificare a 
ii alimentelor și a fap
telor, au simțit că pașii 
lor in viață trebuie fă- 
cufi imprt ună. Așa s-au 
hotărît, cu consimță
mântul părinfilur, să-și

De 
nit, 
ani, 
s-au

întemeieze o familie, 
să-fi făurească împre
ună viitorul. Niciun fel 
de impediment n-a stal 
in calea lor. Nu fiindcă 
acesta n-ar fi pxistat, 
ci, penfru că amindoi 
au jiiul să rezolve cu 
înțelegere fi răspunde
re fiecare problemă. De 
alljel exemplul surori
lor și fraților mai mari, 
le-au fost călăuză in 
legerea drumului.

.Omul nu se poale 
simți fericit singur, tre
buie să fim împreună 
dai ă ne iubim ', iată 
explicația pe care am

a-

aJlat-o in discuția pur
tată cu linăra pereche 
căsătorită.

Acum doreau să afle 
de ce insist atît de mult 
să cunosc lucruri des
pre na fa lor, de ce 
i-am ales tocmai pe ei 
pentru a scrie. Alunei 
nu le-am răsp 
le spun in uc 
duri : fiindcă 
lor am citit hulărirea 
de u ji pentru totdea
una împreună și am 
deslușit răspunderea în
temeierii unei familii. 
Cred că nu m-am în
șelat.

Steagul roșu Corespondenții 
și cititorii despre 

locolitotec lor

Se așteaptă o rezolvare favorabilă
Aprovizionarea cu produse lactate a oame

nilor muncii din cartierul 8 Martie se face 
prin magazinul nr. 4. Deservirea este bună, 
aprovizionarea unității se face ritmic, la 
timp și cu cantități suficiente de produse 
proaspete. Gospodinele Maria Bîrsănescu, 
Stela Ncdca, Elena Faur, Maria Roșea și 
altele care fac cumpărături de aici sînt mul
țumite de modul în care colectivul unității 
își face datoria.

Există însă și unele neajunsuri. Datorită 
creșterii continue a populației cartierului, 
unitatea respectivă nu mai corespunde ca 
spațiu. In plus, datorită străzii înguste, ma
șina nu poate aduce produsele pînă aproape 
de unitate. Vânzătoarele trebuie să le trans
porte deci dc la o distanță apreciabilă. Se 
speră că forurile competente vor lua măsuri 
pentru remedierea acestor neajunsuri.

G PETRU

a tranzistoarelor a facilitat reducerea dimensiunilor 
cutiei sonore atît de mult îneît aceasta a pătruns în patrimoniul 
celor mai uzuale acesorii ale omului modern. Dacă la început 
ne-am bucurat că într-o drumeție solitară, de pildă, aveam un 
tovarăș de drum care să ne procure o modalitate agreabilă de 
trecere a timpului, am ajuns atît de departe îneît azi unii din
tre noi nu se mai pot despărți dc aparatele cu tranzistori. Cu ele 
se trezesc din somn, cu ele mănîncă. se plimbă, cu ele se culcă 
scara (uitînd, de cele mai multe ori, să sucească butonul).

In amurg, dornic să faci o plimbare reconfortantă pe ap
tera principală a Petroșamului te trezești că nu auzi și nu ești 
auzit de cel cu care ți-a» propus să conversezi. Trubadurii tran
zistorizați mișună la tot pasul. Tn dreapta „Sîrba-n căruță’*, în 
stînga „Hepi-hepi*, în fală ultimul număr din repertoriul „pop", 
în spate „Sonata lunii”. Te refugiezi la o masă din cofetăria din 
centru și te trezești la încrucișarea undelor sonore a două apa
rate portative. Te-ai așezat pe un fotoliu din autobuz, scoți zianfl 
și cînd să te apuci să citești, din spate hop și „Arca lui Noe‘‘.

Nu există deocamdată „semne de circulație" care să regle
menteze folosirea aparatelor de radio portative pe drumurile pu
blice. Probabil cu timpul se va reglementa și această problemă. 
Pe de altă parte bunului simt și respectului civic nu i se pot 
monta niscai potențiometre cu care să li se poată regla intensi
tatea.

Posesorul fericit al unui aparat cu tranzistori, care a achitat- 
la zi abonamentul la O.P.T. are tot dreptul să asculte cînd și 
unde vre«a orice îi dorește inima, vor spune unii. Da ! Dar în 
așa fel îneît să audă numai cj. sosește răspunsul prompt din 
partea celorlalți. Și atunci ce-i de făcut?

Poate e cazul ca în momentul cînd vânzătorul predă apara
tul proaspătului proprietar, să nu uite să-i atragă atenția asupra 
faptului că respectiva sursă de sunet este un bun individual’ și 
nicidecum colectiv. Pentru început doar atît Poate ajunge.

T. KARPATIAN

SA SE RESPECTE
Am citit în ziarul „Steagul 

roșu" sesizărilte unor locuitori 
din Cîmpu lui Neag privind 
aprovizionarea defectuoasă cu 
petro). Tot prin intermediul 
ziarului, am aflat că proble
ma a fost rezolvată. Lipsa de- 
petrol se face simțită și în 
orașul nostru. Mulți locui
tori au mașini de gătit sau 
de încălzit cu petrol. Perso
nal am solicitat în întâlnirile 
cu deputății să fim aprovi
zionați cu petrol. Sperăm că 
prin intermediul ziarului va 
fi rezolvată curînd și această 
problemă. Aprovizionarea se 
poate face cu cisterna o dată 
la două săptămîni cu con- 

se respecte data, o- 
locul de distribuire.

In vederea rezolvă
rii problemei aprovizionării 
cu petrol a locuitorilor din 
orașul Petrila redacția s-a a- 
dresat conducerii depozitului 
Competrol din Vulcan. Am 
fost informați că in curînd, 
la magazinul alimentar din 
cadrul complexului 
din cartierul 8 
Martie se va ame
naja o încăpere 
pentru desfacerea 
produselor petroli
fere. S-a preconi
zat să se distribuie 
petrol în fiecare 
joi între orele 
10—16.

Pe cînd demolarea?
Pc strada 

există un 
pîine degradat de multă vre
me. Evident că în starea în 
care se află nimeni nu poate 
coace pîine în el. Cuptorul 
însă dăunează esteticii stră
zii pe care locuitorii s-au 
străduit s-o facă cit mai a- 
trăgătoare. Cu toate sesizările 
adresate sectorului I.G.L. Pe
trila. cuptorul a rămas în a- 
ceeași stare jalnică. Noi l-am 
demola dar fără aprobare nu 
se poate. E doar în inventa-

Lenin din Lonea 
cuptor de copt

Cartierul „8 Martie" în 
gospodarilor și cu sprijinul 
amenajat zone

rul I.G.L.-ului. In plus, în lo
cul lui trebuie făcut un gard 
a cărui construire necesită 
materiale. Locuitorii străzii 
doresc să fie demolat deoa
rece existînd un cuptor de 
copt pîine al T.M.P. în a- 
propiere, ce) degradat nu-și 
mai are rostul. Ar fi nece
sară și demolarea cuptorului 
din strada Independenței ca
re se află în aceeași stare.

Alexandru NAVRADi

care locuiesc e nou. Prin grija 
cetățenilor, printre blocuri s-au 

verzi și locuri de joacă pentru copii, s-au 
plantat flori, arbori și arbuști ornamentali. Rețeaua elec
trică e și ea nouă. Iluminatul public este în general bun. 
Excepție face doar porțiunea dintre Școala generală nr. 5 
și blocul turn la parterul căruia se află un magazin alimen
tar. Pe porțiunea respectivă noaptea e întuneric beznă. Lo
catarii din această parte a cartierului, se întreabă nedu
meriți.

— De ce oare sîntem vitregiți de lumină ? 
întrebarea așteaptă răspuns și... lumină.

Ilie BALAȘO1U

CENTRALA CĂRBUNELUI 
PETROȘANI 
anunță

organizarea unui 
CONCURS

pentru ocuparea postului vacant de maistru instructor, la 
centrul de instruire de Pe lingă E. M. Vulcan, care se va 
ține în ziua de 8 iulie 1971, ora 9, la sediul Centralei căr
bunelui Petroșani.

Informații suplimentare se pot obține de la serviciul 
personal din C.C.P.

M1ERCLR1 7 IULIE

ueâ

PROGRAMUL 1 i 6,00 Muzică 
și a< lualitâți; 9.30 Viața cărți
lor; 10,00 Buletin de știri; 10,05

Cîntec și joc de pe plaiul do
brogean; 10,30 Vreau să 
ii.oO Buletin de știri;

ușoară de Cristian Po
li,15 Consultație juridi- 

11,30 Corul Palatului l’io- 
ilor
•ul

Recital 
nire cu 
terprelul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co-

din București; 
zilei : Manuela; 
de operă; 12,30 
melodia

12,ud
12,10 

Intâl- 
populară și m-

Drumul a fost
reparat

Din 
țeg și 
de la 
vreo 150 de metri. Scurta cale 
de acces era insă aproape im
practicabilă. Comitetul execu
tiv al Consiliului popular al 
comunei Bănița a inițial • ac
țiune de muncă patriotică pen
tru amenajarea drumului. S-a 
transportat savură care a fast 
împrăștiată pe șosea. Aeim 
calea de acces spre cabană a 
devenit practicabilă.

șoseaua Petroșani — Ha- 
pină ]a cabana turistică 
Peștera Bolii să tot tie

I. .MATEI

tidiană; 13,27 Cînlecul e pre
tutindeni; 14,00 Compozitorul 
săptămânii; 14,40 l’c marginea 
Dunării — muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 — 
100 de legende românești; 15,30 
l’.igini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Cîntece de Florin 
Comișel; 16,30 Compoziții de 
Noru Demetriad; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Antena tine-

NAȚIUNILE UNITE
și mediul

înconjurător

Mai lipsește
niște savura

a.

Inițiativa de a se repara 
străzile Jiului, Circa Pompi
eri și în vecinătatea blocuri
lor 1 și 2 Jiu, este saluu
In acest scop s-au adus zeci 
de tone de savură. Locatarii 
străzilor respective au ieșit 
cu toții să niveleze savura, 
amenajînd și șanțuri pentru 
scurgerea apelor. Au mai ră
mas însă unele goluri ce se 
cer astupate tot cu savură. 
Condiția e ea ea să fie adusă. 
Atunci străzile respective vor 
fi într-adevăr netede și fru
moase.

Ioan GOG A

de seară; 20,05 
preferate; 20,40 
Latărcțu; 20,55 
21,00 Bijuterii

retului; 17,30 Muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 

Zece melodii 
Ciuta Maria 

Știința lu zi;
muzicale; 21,30 

Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert de sea
ră; 22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de seară (continuare;; 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Conferința O.N.U. asupra pro
blemelor ridicate de mediul în** 
conjurător, care se va ține 
Stockholm în 1972, între > și 
16 iunie, are la origine o iniția
tivă luată de Suedia în 1968» 
în cadru) unei reuniuni a Con-1 
siliuJui economic și social. După 
această dată, au nterven-t o 
serie de elemente care merită 
a fi reamintite.

In primul rînd, este vorba 
de rezoluția adoptată de Adu
narea Generală a Organizație# 
Națiunilor Unite, rezoluție dîo 
care rezultă că „scopul princi
pal al conferinței trebuie si 
fie acela de a servi ca m:JIee 
practic de încurajare a guvei» 
netor și organizațiilor interna
ționale, furnizîndu-le lor indi
cații în vederea acțiunilor des
tinate ameliorării și protejării 
mediului omenesc, precum 
remedierii deteriorărilor care 
au intervenit sau împiedicării 
lor prin cooperarea internațio
nală : în toate condițiile, tre
buie să se aibă în vedere ’m- 
portanta particulară pe care ® 
vor dobîndi în această campa
nie țările în curs de dezvolta
re pe teritoriile cărora apariția 
unor atari probleme trebuie 
prevenită’. In al doilea iînd, 
Adunarea Generală a constitu
it. de asemenea, un comitet 
pregătitor, compus din 27 no 
state membre.

S-a căzut de acord asupra 
principalelor chestiuni de în
scris pe ordinea de zi a viitoa
rei conferințe :

1. — Planificarea și gestiunea 
aglomerațiilor umane în vede
rea salvării mediului înconju
rător.

2. — Administrarea raționa
lă a resurselor naturale.

3. — Lupta continuă împo
triva poluării și elemente lor 
nocive la nivel internațional.

4. — Urmărirea aspectelor 
educative, sociale și culturale 
legate de mediul înconjurător

5. — Existența unui raport 
intre dezvoltare și mediul în
conjurător.

G. — Stabilirea unei inciden
țe internaționale pc plan orga
nizatoric a propunerilor de aC4 
țiune imediată și pe termen 
lung.

După cum s-a convenit la 
nivelul forurilor competente. 
Conferința de la Stockholm s* 
va desfășura la trei nivele. Pri
mul dintre aceste nivele va li 
dominat de proiectul de decla
rație asupra mediului și stărrî 
actuale a problemelor. Al doi
lea nivel va avea ca sarcină 
să furnizeze o bază de acțiune 
internațională pentru viitor Tn 
fine, al treilea nivel va cuprin
de un număr restrîns de acți
uni de anvergură a căror deci- 

lucrârile 
examen 
interna-

zie va fi hotărîtă în 
Conferinței, după un 
prealabil al Grupului 
țional de lucru.

Animatorul acestei 
uni a O.N.U. este dl. 
F. Strong, desemnat, în ianua
rie 1971, cu secretar general 
al Conferinței.
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Propunerile de măsuri witt 
de lowjiil Itte (eauîesra 

Meloliii txemliv al II. al PIR.
.Urmare din pag. I)

trebuie să-l aibă tineretul mun
citoresc. Trebuie acționat pen
tru promovarea în rîndurile 
întregului tineret a concepției 
despre lume și viață a clasei 
muncitoare, pentru cultivarea 
tradițiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare și ale parti
dului comunist, pentru educa
rea socialistă, patriotică, prin 
muncă a tinerei generații. Cen
trul de cercetări pentru pro
blemele tineretului să-și orien
teze activitatea spre aceste ce
rințe ale educației tineretului.

O atenție deosebită va tre- 
bu acordată activităților cul
tural-educative și distractive în 
rîndurile tineretului și în spe
cial ale elevilor și studen
ților combătînd manifestări'e 
de cosmopolitism, diferitele 
mode artistice împrumutate din 
lumea capitalistă. Se va inter
zice servirea băuturilor alcooli
ce în toate localurile distrac
tive pentru tineret.

Va fi lărgită și intensificată 
propaganda ateistă, organizarea 
acțiunilor de masă pentru com
baterea misticismului, a concep
țiilor retrograde, pentru edu
carea întregului tineret în spi
ritul filozofiei noastre materia
list-dialectice.

8. — Va crește rolul Acade
miei de științe sociale și po
litice în dezbaterea probleme
lor ideologice actuale, ale vieții 
noastre social-politice, ale acti
vității culturale și creației ar
tistice, în ridicarea combativi
tății ideologice față de influ
ențele străine, în afirmarea pu- 
tern>că a filozofiei materialist- 
dialectice și a politicii parti
dului nostru.

9. — Se impune să crească 
rolul presei în propagarea lar
gă a pozițiilor ideologice ale 
partidului nostru, a principiilor 
notare etice de conviețuire so
cială, în combaterea fermă a 
influențelor ideologiei burghe
ze, și a mentalităților retro
grade de orice fel. Presa va 
trebui să cultive mai mult fi
gura înaintată a muncitorului, 
a producătorului de bunuri ma
teriale, devotat trup și suflet 
cauzei socialismului, propășirii 
patriei. Se va asigura orienta
rea politică fermă, în special 
a publicațiilor cultural-artisti- 
ce, în direcția promovării ar
tei și literaturii socialiste, mi
litante și combaterii tendințelor 
de rupere a creației de reali
tățile noastre sociale, de pu
blicul larg al oamenilor muncii. 
Prin forme și stiluri variate 
de expresie, arta trebuie să 
servească poporul, patria, so
cietatea socialistă.

10. — Va trebui să sporească 
rolul educativ al tuturor emi
siunilor de radio și televiziu
ne. Emisiunile se vor adresa 
în mai mare măsură maselor 
lar^i' ale publicului spectator, 
în special muncitorilor și ță
ran or, asigurindu-se totodată 
prezența mai frecventă a aces
tora în emisiuni. Se va face o 
mai riguroasă selecție a pro
ducțiilor artistice difuzate de 
radioteleviziune, promovîndu-se 
cu precădere filme, piese de 
teatru, spectacole muzicale din 
repertoriul național și îndeo
sebi din repertoriul nou, socia
list. Se va asigura un echilibru 
rațional în politica de reper
toriu, astfel incit să fie judi
cios reprezentate opere valoroa
se din țările socialiste, precum 
și lucrări reprezentative din 
patrimoniul culturii universale 
care au un profund caracter 
social și o poziție filozofică pro
gresistă, înaintată. Se vor e- 
limina din emisiuni producțiile 
care cultivă idei și principii 
străine filozofiei și moralei 
noastre, spiritul de violență, 
modul de viață burghez, men
talități nocive pentru educația 
tineretului. Emisiunile de sa
tiră și umor vor trebui să fie 
îndreptate împotriva fenomene
lor negative din societate, de 
pe pozițiile politicii partidului 
nostru, înlăturîndu-se producți
ile de prost gust și dăunătoare 
sau confuze din punct de ve
dere ideologic.

Radioul și televiziunea vor sti
mula creația de cîntece revo
luționare, patriotice, muncito
rești, precum și difuzarea lor 
în mase, organizînd în acest 
sens concursuri de creație și 
interpretare, spectacole speciale 
etc.

11 — Se vor lua măsuri pen
tru j mai bună orientare a acti
vității editoriale, pentru ca pro
ducția de carte să răspundă în 
mai mare măsură cerințelor e- 
ducației comuniste. Se va exer
cita un control mai riguros pentru 
evitarea publicării unor lucrări 
literare care nu răspund cerin
țelor activității politico-educa
tive a partidului nostru, a căr
ților care promovează idei și 
concepții dăunătoare interese
lor construcției socialiste.

12. — In orientarea reperto- 
riilor instituțiilor de spectaco
le, teatru, operă, balet, estra
dă, se va pune accent pe pro
movarea creației originale cu 
caracter mîlitant, revoluționar. 
Se va da, de asemenea, exten
siune lucrărilor valoroase din 
creația artistică actuală a ță
rilor socialiste; se va asigura 
o selecție mai riguroasă a lu
crărilor din repertoriul clasic 
si contemporan internațional. 
Se va acționa mai perseve
rent pentru dezvoltarea crea
ției românești de operă, ope
retă și balet cu teme izvorîte 
’din lupta poporului nostru 
pentru socialism. Comitetele 

județene și municipale da par
tid răspund de orientarea jus
tă a repertoriilor instituțiilor 
artistice profesioniste de ‘•pec- 
tacole, precum și ale caselor 
de cultură și căminelor cultu
rale.

13. — Se vor lua măsuri pen
tru mai buna echilibrare a fil
melor programate în cinema
tografele noastre, limitîndu-se 
difuzarea filmelor polițiste, de 
aventuri, jnterzicîndu-se filme
le care cultivă violența și vul
garitatea, care propagă modul 
de viață burghez,

14. — Un rol deosebit de 
important în orientarea politi- 
co-ideologică a activității cul
tural-educative, în asigurarea 
unui conținut pătruns de spi
ritul politicii partidului nostru 
al întregii creații literar-artis- 
tice revine organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor ca
re își desfășoară activitatea în 
acest domeniu. Membrii de 
partid care fac parte din or
gane de conducere de partid 
și de stat, precum și toți cei 
ce activează în instituțiile ideo
logice, de educație politică, de 
învățămînt, cultură și artă, în 
întreaga sferă a vieții noastre 
culturale, trebuie să manifeste 
un înalt spirit de exigență par
tinică, de combativitate și prin
cipialitate marxist-leninistă. Ei 
trebuie să fie un exemplu în 
acest sens, atît prin activitatea 
lor de fiecare zi, cît și prin 
propriile lor creații literar-ar- 
tistice.

15. — Ministerul Comerțului 
Interior, Ministerul Turismului, 
precum și organele de partid și 
de stat locale vor veghea ca 
în localurile de alimentație pu
blică să se difuzeze în special 
creația muzicală din țara noas
tră, făcîndu-se totodată o selec
ție atentă a repertoriului străin, 
în vederea înlăturării muzicii 
care exprimă curente deca
dente.

16. — Este necesar să fie 
luate măsuri pentru îmbună
tățirea activității Secției de 
Propagandă a Comitetului Cen
tral al P.C.R., în vederea rea
lizării ferme, la un nivel mai 
ridicat, a îndatoririlor ce îi re
vin. Comisia ideologică și Co
misia de cultură și presă ale 
Comitetului Central vor trebui 
să desfășoare o activitate mai 
intensă, să dezbată în mod e- 
xigent problemele activității 
ideologice, politice și culturale, 
în vederea justei orientări a în
tregii activități desfășurate în 
domeniile respective.

17. — Pentru dezbaterea pro
blemelor muncii politico-educa
tive va fi convocată la Comi
tetul Central al partidului o 
consfătuire cu secretarii comi
tetelor județene de partid care 
răspund de problemele de pro
pagandă, cu cadre cu munci de 
răspundere din domeniul acti
vității ideologice, cu conducă
tori ai uniunilor de creație și 
ai unor instituții culturale.

In toamna acestui an, o ple
nară a C.C. al P.C.R. va ana
liza problemele privind acti
vitatea ideologică, politico-edu- 
cativă și cultural-artistică. In 
vederea pregătirii plenarei, se 
vor organiza dezbateri în or
ganele și organizațiile de partid, 
în instituțiile și organizațiile 
cu caracter educativ, precum și 
în presă.

★

Acționîndîn direcția măsurilor 
propuse, este necesar ca organe
le și organizațiile de partid să 
asigure orientarea întregi acti
vități politico-ideologice și cul
tural-educative în spiritul tra
dițiilor revoluționare ale parti
dului nostru, al principiilor 
marxist-leniniste, al internațio
nalismului proletar, al solida
rității oamenilor muncii din 
țara noastră cu toate popoa
rele care făuresc noua orîndu- 
ire socialistă, cu mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională, cu clasa munci
toare, cu popoarele care luptă 
pentru eliberarea națională, 
pentru apărarea independenței 
și suveranității lor naționale, 
cu toate forțele contemporane 
care se ridică împotriva im
perialismului, pentru progres 
social și pace.

Partidul nostru consideră că 
îndeplinirea sarcinilor naționa
le, cit și a celor internaționa
le constituie o unitate dialec
tică inseparabilă, îmbinarea 
lor armonioasă fiind o înda
torire fundamentală a fiecărui 
comunist.

întreaga activitate ideologică 
politico-educativă, cultural ar
tistică ce se desfășoară în ța
ra noastră trebuie să aibă 
drept bază linia generală mar- 
xist-lcninistă a Partidului Co
munist Român, programul ela
borat de Congresul al X-lea al 
partidului, să asigure însuși
rea și traducerea în viață a 
acestora de către întregul nostru 
popor. îmbunătățirea activității 
politico-educative trebuie să 
ducă la intensificarea partici
pării comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, a întregului 
partid și popor la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, operă care presupu
ne atît ridicarea gradului de 
civilizație materială a Româ
niei, cît și formarea unui om 
nou. cu înaltă conștiință so
cialistă.

Supun spre aprobare Comi
tetului Executiv aceste propu
neri de măsuri, în vederea pu
blicării și organizării traduce
rii lor în viață.

VIZITA MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE,

CORNELIU MÂNESCU, 
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 6 —Coresponden
tul Agerpres, Iosif Dumitrașcu, 
transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
sosit marți într-o vizită oficială 
de prietenie la Varșovia, la in
vitația lui Ștefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone. El 
este însoțit de Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Intr-o scurtă declarație făcu
tă la sosire reprezentanților 
presei, posturilor de radio și 
televiziune din Polonia, tova
rășul Corneliu Mănescu a ex
primat satisfacția în legătură 
cu vizita pe care o face in Po
lonia subliniind, printre altele,

Vizita delegației de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul
loachim Moga, în R.P. Bulgaria

SOFIA 6. - Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Amariței, 
transmite : Delegația de activiști 
ai P.C.R., condusâ de tovarășul 
loachim Moga, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean - Hunedoara al 
P.C.R., care la invitația C.C. al 
P. C. Bulgar a făcut o vizită de 
schimb de experiență in R. P. 
Bulgaria, a fost primită marți de 
tovarășul Peniu Kiratov, secretar 
ai C.C. al P.C.B.

In timpul șederii in Bulgaria, 
delegația a avut intilniri și con
vorbiri la C.C. al P.C.B. cu con
ducători ai secției construcții, 
transporturi și comunicații, la Mi
nisterul Transporturilor, Ministe-
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© La 5 iulie, a avut loc la 
Ambasada României din Berrn 
o întîlnire a unui grup de ci
neaști români cu ziariști din 
R.D.G. Grupul — compus din 
Amza Pellea, Irina Gărdescu, 
Ioana Bulcă și Ilarion Cioba- 
nu — a participat la cea de-a 
X-a ediție a „zilelor de vară 
ale filmului" din R.D.G., în 
cadrul căreia a fost prezentat 
cu mult succes și filmul româ
nesc „Mihai Viteazul “.

@ Agenția China Nouă anun
ță că Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stot al R. P. Chineze, 
Ci Pin-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe, Pai Sian-kuo, 
ministrul comerțului exterior, și 
Cian Si-jo, președintele Institutu
lui pentru afaceri externe, gu 
avut o întrevedere cu Gough 
V/hitlam, președintele Partidului 
laburist din Australia, șeful unei 
delegații a P.L.A. care face o 
vizită in R. P. Chineză.

© Samdech Norodon Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian 
și președintele Frontului Națio
nal Unit al Cambodgîei, a pri
mit luni pe Ken Coates .șl 
Chris Farley, directori ai Fun
dației pentru pace „Bertrand 
Russell", cu care a avut o con
vorbire prietenească — anunță 
agenția China Nouă.

$•. La o fabrică din locali
tatea japoneză Kure a explo
dat o cantitate de 300 kilogra
me de trinitrotoluen. 44 de 
muncitori au fost grav răniți, 
iar întreprinderea a fost com
plet distrusă.

Jean de Broglie, preșe
dintele Comisiei pentru aface
rile externe a Adunării Națio
nale franceze, a început la Al
ger consultări pe teme politico- 
economice cu reprezentanții al
gerieni. Printre problemele care

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE

GENEVA 6 (Agerpres) — Mar
ți au continuat la Geneva lucră
rile Comitetului pentru dezar
mare. Precizînd poziția Japoni
ei față de ansamblul negocie
rilor, șeful delegației nipone, 
ambasadorul Hiroto Tanaka, a 
declarat că „elementul princi
pal al măsurilor în favoarea de
zarmării îl constituie dezarma
rea nucleară". El s-a pronun
țat pentru intensificarea efor
turilor în direcția soluționării 
problemelor pendinte de dezar
marea nucleară și a propus, ca 
o primă măsură, interzicerea 
imediată a experiențelor nucle
are subterane avînd o putere 

că așteaptă convorbiri sincere, 
fructuase, cu Ștefan Jedrychow
ski și cu alte personalități po
loneze. Ministrul de externe 
român a exprimat convingerea 
că aceste convorbiri vor fi în
cununate de succes, în vederea 
consolidării și dezvoltării rela
țiilor dintre România și Polo
nia.

In aceeași zi, ministrul ro
mân a depus o coroană la mor- 
mîntul eroului necunoscut. Du- 
pă-amiază, tovarășul Corneliu 
Mănescu, împreună cu persoa
nele ce îl însoțesc și cu amba
sadorul României la Varșovia, 
Marin Mihai, au făcut, la se
diul MAE, o vizită de curtoa
zie lui Ștefan Jedrychowski.

rul Construcțiilor și Arhitecturii și 
la Comitetul de Stat al Planifi
cării ; a vizitat institute de cer
cetări științifice, unități industri
ale și agricole și a avut convor
biri cu conducătorii acestora.

4r

Marți la prinz, delegația de 
activiști ai P.C.R. s-a înapoiat la 
București. Pe aeroportul Otopeni, 
ea a fost intimpinată de tovară
șul Ion Circei, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R. P Bulgaria la 
București.

constituie obiectul discuțiilor se 
află și cele privind interesele 
celor două țări în domeniul pe
trolier.

0 Exploratorul francez Mi
chel Peissel și-a propus să 
experimenteze un sistem ori
ginal de a pătrunde in Hi
malaya. El a părăsit Londra 
luind eu sine un „mini
hovercraft" cu care intențio
nează să străbată apele ce
lui mai înalt lanț muntos 
din lume. Peissel a condus 
pină acum patru expediții in 
Himalaya și a scris mai mul
te cărți despre aceste călă
torii. El consideră că „mini- 
hovercraff-ul său, care poate 
circula și pe suprafețe dure 
tot atît de bine ca și pe apa, 
este singurul mijloc de a 
parcurge fără dificultăți a- 
pele din Nepal, intrucit este 
ușor transportabil și nu cin- 
tărește decît 60 kg.

Asociația piloților brita
nici (B.A.L.P.A.) a cerut pune
rea sub control a zborurilor e- 
fectuate cu aparatele de tip 
„B o e i n g-707". Reprezentanții 
B.A.L.P.A. și-au exprimat con
vingerea că cel puțin unul din
tre accidentele al căror obiect 
au fost în ultima perioadă a- 
ceste aparate a avut drept cau
ză defecțiuni la sistemul de di
recție.

® La Copenhaga se desfă
șoară lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Organizației Națiuni; 
lor Unite pentru dezvoltarea in
dustrială (O.N.U.D.I.). La lu
crări, care urmează să se în
cheie la 9 iulie, iau parte 160 
de reprezentanți din țările in
dustrializate și în curs de dez
voltare.

superioară nivelului ce poate 
fl în prezent detectat și iden
tificat.

Șeful delegației japoneze s-a 
referit apoi la rezoluția privind 
consecințele economice și socia
le ale cursei înarmărilor și e- 
fectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în lu
me, adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. la sesiunea a 
XXV-a, la inițiativa României.

La rîndul său, delegatul 
S.U.A., ambasadorul James F. 
Leonard, s-a referit — într-o 
scurtă intervenție — la proble
ma controlului asupra interzi
cerii armelor chimice.

„Sâptămîna Bucureștiului la Belgrad"
BELGRAD 6 — Coresponden

tul Agerpres, George Ionescu, 
transmite: In capitala R.S.F. 
Iugoslavia a fost inaugurată 
marți, într-un cadru festiv, 
«Săptămîna Bucureștiului la 
Belgrad11.

Pentru a participa la această 
manifestare, la Belgrad a sosit 
o delegație a Consiliului Popu
lar al municipiului București, 
condusă de tovarășul Dumitru 
Popa, primarul general al Ca
pitalei.

Intre delegația Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, condusă de tovarășul Du
mitru Popa, și delegația Skupști- 
nei orașului Belgrad, condusă 
de tovarășul Branko Peșici, au

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 6 (Agerpres). — Agen

ția B.T.A. anunță că la 6 iulie 
a avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar. Plenara a aprobat o 
serie de propuneri privind can
didaturile la posturile de pre
ședinte și vicepreședinți ai A- 
dunării Populare, pentru com
ponența Consiliului de Stat, a 
Consiliului de Miniștri, de can
didaturi pentru funcțiile de 
președinte al Tribunalului Su

Interviul acordat de primul ministru 
al Norvegiei agenției U.P.I.

OSLO 6 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Norvegiei, 
Trygve Bratteli, a declarat, 
într-un interviu acordat agen
ției United Press International, 
că războiul dus de S.U.A. în 
Indochina, „este o afacere pro
fund neplăcută, căreia trebuie 
să i se pună capăt". Pronun- 
țîndu-se pentru retragerea tu

Forța de muncă a Italiei 
se cifrează in prezent la peste 
19 000 000 unități — potrivit li
nei anchete a Institutului cen
tral de Statistică din Roma. In 
sectorul agricol sint ocupate 
3 868 000 persoane, în industrie 
— 8 284 000, iar în activitățile 
terțiare — 6 875 000. Populația 
Italiei este de 54 milioane lo
cuitori.

Anul acesta s-au înregistrat 
566 000 șomeri cu 28 000 mai 
mulți decît în 1970.

♦ • Incepînd de la 6 iulie, pre
țurile la autoturismele produse 
de firma „Fiat” au sporit în 
medie cu 4—5 la sută. Scum
pirea afectează peste 20 de mo
dele fabricate de cunoscuta în
treprindere din Torino.

Ciocnirea a două autocare 
în zona localității Rosamorada, 
la 550 kilometri de Ciudad de 
Mexico, s-a soldat cu moartea 
a 20 de persoane și rănirea 
gravă a altor 19.

La sfirșitul acestei săptă
mîni zece milioane de alegă
tori iranieni se vor prezenta la 
urne pentru desemnarea a 30 
de membri în Camera Supe
rioară a Madjlisului — Parla
mentul Iranului — și a 268 de 
deputați în Camera Inferioară.

® 
® 
®
®
®

> O puternică explozie produsă la bordul navei ,,E- 
mana“, care transporta coloniști pe unul dintre afluenții 
Amazonului, a provocat moartea a opt persoane, în timp ce 
alte 18 au fost date dispărute. Transportul dc coloniști avea 
drept destinație o serie de așezări din junglă, din zonele 
unde urmează să fie realizată construcția autostrăzii trans- 
amazoniene.

Olanda
Prin anunțarea, la 30 iunie, 

a listei guvernului său (regina 
Iuliana fiind, fapt fără prece
dent, încunoștiințată ulterior), 
Barend Biesheuvel, membru al 
partidului antirevoluționar, a 
pus capăt vacuumului execu
tiv olandez. Fostului ministru 
al agriculturii, însărcinat pen
tru a doua oară cu misiunea 
dc formare a guvernului (prima 
încercare, nereușită, a făcut-o 
în 1967), i-au fost necesare 03 
de zile de negocieri — nedepă
șind, totuși, Intervalul defecți
unii ministeriale din 1950, care 
a durat 121 de zile — pentru 
a alcătui cei de-.tl 13-lea gu- 
ven postbelic al Olandei. Actu
ala coaliție guvernamentală, 
formată din represent mții par
tidelor popular r-atolic, liberal, 
Uniunea creșfn istorică și De
mocrația '70, care înlocuiește 
cabinetul prezidat de catolicul 
Pic», de Jon,-;. deține, în urma 
alegerilor psrismentare din 23 
aprilie, 82 de locuri din totalul 
de 150 cît are cea de-a doua 
Cameră a Statelor Generale. 
Ineditul formației îl constituie 
prezența în fotoliile ministeri- 

avut loc convorbiri în cursul 
cărora cele două părți și-au îm
părtășit preocupările privind 
buna administrare și dezvolta
rea economico-socială a orașe
lor pe care le gospodăresc și 
au examinat posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării reci
proce și a schimbului de expe
riență în domeniile edilitar-ur- 
banistic și social-cultural.

Președintele Skupștinei ora
șului Belgrad, Branko Peșici, 
a oferit în onoarea primarului 
general al Capitalei, tovarășul 
Dumitru Popa, și a membrilor 
delegației, un dejun.

Seara, la centrul de cultură 
a! orașului Belgrad a avut loc, 
în prezența cadrelor de condu- 

prem și procuror general al 
Bulgariei, propuneri care ur
mează să fie supuse aprobării 
primei sesiuni a celei de-a șa
sea legislaturi a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

Plenara a eliberat din func
ția de secretar al C.C. il P.C.B. 
pe Stanko Todorov, în vederea 
trecerii sale într-o altă muncă. 
Ca secretar al C.C. al P.C.B. a 
fost ales Gheorghe (Grișa) Fi
ii pov.

turor trupelor americane din 
Indochina, premierul norve» 
gian a spus ; „Statele Unite nu 
vor reuși să determine viitorul 
Indochinei. Acest lucru va fi 
făcut de forțele sociale și poli
tice din regiune". „Națiunile 
trebuie să-și aleagă singure 
propriul lor viitor, a spus el, 
indiferent dacă ele creează gu

— legislatura a început
ale a partidului Democrația 70, 
relativ recent apărut în arena 
politică olandeză, care. împre
ună cu Partidul socialist din 
care, de altfel, s-a desprins, a 
fost principalul beneficiar al 
ultimului scrutin. Rezultatele 
din 28 aprilie au confirmat o 
deplasare a opțiunilor electo
ratului către partide mai noi, 

NOTĂ EXTERNĂ

cu programe mai bine sincroni
zate cu nevoile determinate de 
mutațiile social-economice in
terne. In urma acestei mișcări, 
sesizabilă încă de la alegerile 
din 1963, Partidul popular ca
tolic, prezent în toate cabine
tele dc după război, a cedat 
primul loc Partidului socialist, 
care dispune acum de 39 de 
locuri.

Cele nouă săptămîni care au 
precedat audiența noii echipe 
executive la șeful statului au 
fost caracterizate prin dificile 
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cerc a Skupștinei orășenești, a 
altor personalități proeminente 
din capitala iugoslavă, a șefilor 
misiunilor diplomatice și a altor 
membri ai Corpului diploma
tic acreditați la Belgrad, a u- 
nei numeroase asistențe, festi
vitatea oficială de deschidere 
a „Săptăinînii Bucureștiului la 
Belgrad" și a expoziției „Bucu
rești—*71". In cuvîntul rostit cu 
acest prilej, președintele Skup
știnei orașului Belgrad. Bran
ko Peșici, a subliniat că „Săp- 
tămîna Bucureștiului la Bel
grad” constituie un eveniment 
aparte în viața capitalei iu
goslave. „Săptămîna" bucureș- 
teană a spus el, va contribui la 
realizarea unor noi forme ale 
relațiilor dintre cele două țări 
ale noastre, țări apropiate nu 
numai prin relații de bună ve
cinătate, ci și prin prietenia și 
înțelegerea în toate domeniile 
relațiilor reciproce.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Dumitru Popa care, după 
ce a arătat că Bucureștiul cu
noaște ample transformări ca
litative, a spus: «Vizita noas
tră, expoziția pe care o inaugu
răm, precum și celelalte mani
festări organizate sub aceleași 
auspicii, constituie încă o con
tribuție la întărirea legăturilor 
prietenești dintre capitalele 
noastre, dintre cele două țări 
și popoare".

verne ori sisteme sociale care 
nouă ne plac sau ne displac”.

Primul ministru al Norvegiei 
a spus, pe de altă parte, că, 
în lunile următoare, guvernul 
său va anunța hotărârea de a 
stabili relații diplomatice cu 
R. D. Vietnam ; el Și-a expri
mat, totodată, convingerea că 
această decizie va fi sprijinită 
de o majoritate în Parlament.

La Institutul de Cercetări 
al Mașinilor Agricole din Fra
ga, pe o platformă pivotantă, 
se fac încercări de stabilitate 
cu o nouă mașină.

tratative privind alcătuirea 
programului de guvernare și 
repartizarea responsabilităților. 
Diferențele de opinii în ceea -O 
privește problemele agricole, 
asigurările sociale, apărarea, 
combaterea evidentelor semne 
inflaționale etc. au solicitat din 
plin abilitatea politică a pri
mului ministru. Comparatv cu 

cabinetul de Jong, care a avut 
14 componenți, cel al lui 
Biesheuvel este alcătuit din 16 
membri, prin crearea unui 
portofoliu al protecției mediu
lui înconjurător și a altuia în
sărcinat cu cercetarea științi
fică. Echipa ministerială de
semnată pe următorii patru 
ani a ținut prima sa reuniune 
la 5 iulie, iar în ziua urmăj 
toare a depus jurămîntul. Ea 
include șase miniștri catolici, 
trei liberali, trei ai partidului 
antirevoluționar, trei ai Uniunii

-----------------------\ 
Ultimele 

ȘTIRI 
SPORTIVE
Federația internațională de 

fotbal (F.I.F.A.) a mai primit 
înscrierea a două țări la cam
pionatul mondial de fotbal 
din 1974. Noile înscrise sînt 
Antigua (micile Antile), și 
Bolivia. Pină în prezent nu
mărul de țări care și-au a- 
nunțat participarea la cam
pionatul lumii este de 93.

Selecționata de fotbal a 
Ungariei și-a început pregă
tirile în vederea meciului a- 
mical pe care-1 va susține 
la 21 iulie la Rio de Janeiro 
în compania echipei Brazi
liei, campioană a lumii. Se
lecționerul unic, Rudolf II- 
lovszki, a alcătuit un lot de 
25 de jucători în frunte cu 
cunoscuții internaționali No
vak, Szentmihaly, Zambo, 
Szucs, Dunai și Bene. Nu au 
fost selecționați Albert și 
Meszoly. •

Peste 45 000 de spectatori 
au urmărit la Bogota meciul 
internațional amical de fotbal 
dintre echipa locală Sania 
Fe. campioana Columbiei, și 
formația italiană A. C. Mi
lano. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1.e

Peste 100 000 de spectatori 
au urmărit la Madrid finala 
„Cupei Spaniei" la fotbal în 
care s-au întîJnit formațiile 
F. C. Barcelona și Valencia. 
La capătul unui joc echili
brat, fotbaliștii de la F. C. 
Barcelona au obținut victoria 
cu scorul de 4—3 (după pre
lungiri). La pauză, Valencia 
a condus cu 1—0, iar după 
90 de minute de joc scorul 
a fost egal : 2—2.•

Turneul internațional de 
fotbal (juniori) disputat la 
Bratislava a fost cîștigat de 
selecționata orașului Varșo
via. In finala competiției, ti
nerii fotbaliști polonezi au în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) 
echipa maghiară Vasutas Bu
dapesta. •

Un purtător de cuvin t al o- i 
ficialitâților sportive din R.F. 
a Germaniei, Fritz Bruese, a 
declarat reprezentanților pre
sei internaționale că orașul 
Bonn va găzdui în zilele de 
18 și 19 august întâlnirea de 
atletism dintre selecționatele i 
Europei și Americii. El a 
precizat că în prezent se pun 
' i punct ultimele probleme 
de organizare care vor reveni 
federației de specialitate din 
R. F. a Germaniei. Meciul 
se va desfășura pe marele j 
stadion al orașului care po
sedă o pistă de tartan. In ’ 
tribunele acestei baze spor
tive pot lua loc aproximativ 
25 000 de spectatori. Organi
zatorii au decis să suplimen- , 
teze mărirea capacității cu 1 
tribune demontabile care mai 
pot adăposti 10 000 de spec- ' 
ta tori. •

La Viena au continuat cam
pionatele mondiale de scri
mă. După desfășurarea asal
turilor din turul doi al pro
bei de floretă masculin, în 
continuare se calificaseră 3 
sportivi români : Mureșanu, 
Haukler și Țiu. Nu a obți
nut calificarea Falb. In turul 
trei, au evoluat satisfăcător 
Haukler și Țiu care au pri
mit dreptul de a participa în 
sferturile de finală. Mureșa
nu a acumulat 3 puncte în 
grupa respectivă și a fost e- 
liminat la tuș-averaj._ 2

crcștin-istorice și doi ai parti
dului Democrația ’70. După 19 
ani de neîntreruptă titulatură, 
Joseph Luns, care va prelua în 
luna octombrie postul de se
cretar general al NATO, a ce
dat portofoliul Ministerului 
Afacerilor Externe catolicului 
Norbert Schemlzer, în vîrstă 
de 30 de ani, desemnat tării 
succes, în 1965 și 1966.’ să alcă
tuiască un cabinet pl uri parti
zan.

O dată îndeplinite toate for
malitățile instalării. guvernul 
Biesheuvel a declarat că își 
va concentra atenția asupra e- 
laborării unor soluții eficace 
pentru problemele economice, 
financiare și sociale rămase 
pendinte. De eficacitatea pro
punerilor și de armonia func
ționării angrenajului coalițio- 
nal depinde acum desmințirea 
unor prezumții avansate de aj 
numiți observatori, potrivit că-* 
rom, actualul cabinet nu va 
putea funcționa decît o legis
latură scurtă, tranzitorie.

Ilie VASILE


