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In atenția organului de partid SIMPOZION

tema „Productivitatea biologicăcu
macrofite’or în mediul acvatica

Co-

(Agerpres)

Noi spații școlarehotărîtor în mobiliza-
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La mina Uricanî

lu- 
hi- 
din

rezerve, 
direcția 
a pro- 
rczultat 
analiză

retrospectiv,
di-

București, au început, 
ii, lucrările simpozionu- 

rroductivitatea biologică a
de des- 
semnifi- 
științifi- 
un larg 
oamenii

Molnar și
Petrescu de la sec- 

deschideri și pregă-

și palustru**

Om și mașină — un unic mecanism

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la mina 
Dîlja încheie cea de a opta 
lună a anului cu un bilanț bo
gat de realizări. In cele 8 luni 
ale anului 1970, mina Dîlja a 
dat peste prevederile planului 
2 000 tone de cărbune. De re
marcat este faptul că planul 
a fost realizat lună de lună, 
iar pe 7 luni s-a obținut o 
economie de 130 000 lei. Tre
buie relevată, de asemenea, ac
tivitatea bună a sectorului in
vestiții care a realizat indi
catori favorabili. Astfel, pla
nul de deschideri pe 7 luni a 
fost realizat în proporție de 
101,2 la sută, iar planul va
loric de 112,9 la sută, obți- 
nîndu-se și o economie de 
198 000 lei. O contribuție de 
seamă la realizările colectivu
lui minei au adus brigăzile 
cohduse de comuniștii Zoltan 
Nagy, de la zona I, Petru Scră- 
deanu, Ștefan Ghioc și Iuliu 
Ujvari de la zona a Il-a, Va- 
sile Moise, Iosif 
Gheorghe ~ 
torul V 
tiri.

Un rol 
rea colectivului minei la ob
ținerea unor realizări cît mai 
substanțiale a avut activita
tea politică desfășurată de or
ganizațiile noastre de partid. 
Unul din obiectivele care au 
concentrat și concentrează aten
ția organizațiilor de partid îl 
constituie realizarea sarcinilor 
de plan lună de lună, preîntîm-

pinarea rămînerilor sub plan. ■ 
Comitetul de partid, organiza
țiile de bază s-au străduit ca 
multiplele probleme pe care lc 
ridică procesul de producție să 
capete o soluționare optimă. 
Prezența activă a tuturor mem
brilor birourilor organizațiilor 
de bază și ai comitetului de 
partid în mijlocul muncitori
lor, la fronturile de lucru, ne-a 
ajutat să avem o imagine cla
ră, realistă asupra activității 
minei, să canalizăm operativ 
forțele spre obiectivele de care 
depindea soarta realizării sar
cinilor de producție. Acum, du
pă încheierea cu succes a pri
melor 7 luni ale anului, comi
tetul de partid al minei este 
preocupat să orienteze efortu
rile întregului colectiv spre 
descoperirea și fructificarea u- 
nor noi rezerve și posibilități 
de creștere a producției și a 
productivității muncii, de spo
rire a eficienței economice a 
activității minei. In prezent, 
mai mult ca oricînd, se pune 
în fața întregului colectiv de 
la mina noastră, și în primul 
rînd a comuniștilor, sarcina de 
a milita cu perseverență pen
tru creșterea productivității 
muncii, obținerea de randa
mente maxime la fiecare ’ loc 
de muncă. Aceasta este calea 
cea mai eficientă pe care tre
buie așezată întreaga muncă dc 
partid, desfășurată în scopul 
realizării tuturor indicatorilor 
planului de stat și a angaja
mentelor luate in întrecerea

socialistă. Or, multe din ac
țiunile și măsurile concepute 
de către organele și organiza
țiile de partid pentru realiza
rea unor indicatori superiori 
de utilizare a capacităților de 
producție, pentru folosirea cît 
mai rațională a timpului de lu
cru n-au căpătat încă finali
zare. Că există reale 
mai ales la zona I. în 
creșterii producției și 
ductivității muncii a 
convingător și dintr-o
făcută de comitetul de partid. 
Pornind de la aceste consta
tări, comitetul de partid a luat 
măsuri pentru intensificarea 
preocupărilor organelor și or
ganizațiilor de partid, ale con
ducerii exploatării privind spo
rirea indicilor de utilizare a 
mașinilor și utilajelor și a sta
bilit căile concrete pe care tre
buie să se meargă.

O dată eu identificarea re
zervelor, comitetul de partid, 
a cerut organizațiilor de bază 
să se preocupe stăruitor de mo
bilizarea colectivului minei la 
perfecționarea proceselor de 
muncă, de modernizarea între
gii activități de organizare și 
conducere a producției. Pen
tru ca 
ficarea 
devină

producției, 
descoperirea și valori- 
rezervelor interne să 

o acțiune cu adevărat
Nicolae NOVAC 

locțiitor al secretarului 
comitetului de partid 

E. M. Dîlja
(Continuare In pag. a 3 al
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La 
mie, cu 
lui 
macrofitelor în mediul acva
tic și palustru", organizat de 
„Programul biologic internațio
nal de pe lingă UNESCO, cu 
participarea Academiei Repu
blicii Socialiste România — 
misia de hidrologie.

Simpozionul, la ale cărui 
crări participă biologi și 
drologi ce renume mondial
15 țări ale lumii, programea
ză prezentarea și dezbaterea a 
peste 40 comunicări științifice 
din domeniul hidrologiei, edafo- 
logiei, climatologiei, ecologiei, 
fiziologiei etc.

După cuvîntul de salut adre
sat participanților la lucrări, 
acad. Șt. Milcu, vicepreședinte

al Academiei, a relevat în ca
drul ședinței festive 
chidere importanța și 
cația acestei reuniuni 
ce, care prilejuiește 
schimb de opinii între 
de știință.

Au mai rostit cuvinte de sa
lut dr. Gillbrich, secretar ge
neral al „Deceniului hidrologic 
internațional11, organizat de 
UNESCO, dr. J. Rzoska, preșe
dintele „Programului biologia 
internațional", și acad. N. Să- 
lăgeanu, directorul Institutului 
de biologie din București.

Incepînd de joi, lucrările 
simpozionului vor continua la 
Tulcea, cu aplicații practice în 
Delta Dunării.

Pas viguros 
spre ultimul 
trimestru
Prima zi a lunii septem

brie a fost rodnică pentru 
colectivul de muncă al E.M. 
Uricani ! Mobilizarea hotă- 
rîtă, însuflețită de dorința 
puternică a redresării, a ob
ținerii unor rezultate în ac
tivitatea de extracție a căr
bunelui pe măsura exigențe
lor prezentului și a unei di
namici ascendente, prevăzute 
în viitorul cincinal, și-a do
vedit din Plin eficacitatea. 
După scurgerea — cu cîte e- 
moții! — a celor trei schim
buri din cea dintîi zi a lunii 
septembrie, minerii harnici ai 
Uricaniului au raportat cu 
mîndrie o producție adusă la 
ziuă de peste 2 000 tone, ceea 
ce nu s-a mai realizat aici 
de 9 luni... Nespus de mult 
ne bucură acest reviriment, 
așteptat cu atîta nerăbdare, 
înseamnă că atunci etnd vrea 
neapărat, colectivul mineresc 
al Uricaniului poate și încă 
bine ! Totu-i să vrea să poa
tă, din ce în ce mai convins 
în propriile-i forțe, în ca
pacitățile nesecate de care 

Nu-s cuvinte spuse 
să fie. Ne-a îndem- 
scrierea lor perfor- 
realizată de Mihai

nvită 
fie în perspectivă, 
namica producției mi

nei Paroșeni prezintă curba 
ascensională a unei deveniri 
continue.

Faptul că-n ultimii 4 ani 
producția minei a crescut de 
5 ori, că peste 4 ani va ajun
ge la o capacitate dublă de 
extracție, atingînd vîrsta 
plinei maturități, că în 
zent mina lucrează cu o 
ductivitate cu 84 la sută 
mare decît în 1968 și 
sporul de 10 la sută pe care-1 
va obține în viitorul an se va 
realiza în proporție de 60 la 
sută pe seama creșterii ran
damentelor — toate acestea 
denotă ritmul înalt al evolu
ției exploatării pe calea ma
turizării.

Discutam cu tînărul direc
tor al tinerei mine, ing. Dan 
Surulescu, despre unul din 
subiectele sale preferate: 
minerii de frunte ai exploa
tării. Despre Costache Zaha- 
ria, 
ghe 
loiu, 
lae 
dru 
Satisfacția cu care le 
tează faptele de vrednicie îi 
conferă aceeași mulțumire ca 
și bilanțul de înfăptuiri rod
nice ce le-a acumulat întreaga

mină de la începutul anulai. 
E firesc, de oameni e vorba, 
de oamenii a căror evoluție 
minerească ' se identifică cu 
destinul minei. Pentru că. din
colo de programul, fie cît de 
judicios întocmit al dezvoltă
rii tehnico-economice a mi-

enți că acest viitor va depin
de de formația etico-profesio- 
nală a noului contingent de 
mineri pe care-1 formăm azi. 
Știți, cu ani în urmă am fost 
nevoiți să punem afișe pe la 
porțile exploatărilor vecine 
prin care aduceam la cunoș
tință oamenilor că cine vrea

strădaniile nu se desfășoară 
doar pe cîmpurile de cărbune 
sau pe tărîmul tehnicii, pen
tru introducerea utilajelor 
moderne; pentru generaliza
rea unor tehnologii avansate 
de lucru, ci și pe un cîmp 
de acțiune mult mai delicat, 
dar de importanță la fel de

s-au angajat la 
de oameni din- 
au rămas, s-au 
o cifră conclu-

nu 
rit-

de- 
ore- 
pro- 
niai 

că

Nicolae Croitoru. Gheor- 
Pîșleag, Constantin Fe- 
Alexandru Laszlo, Nico- 

Chibulcuteanu, Alexan- 
Demeter, Petre Spînu. 

rela-

la școala dlrzcilcl
si iciiiltâdl minerești
net, de dotarea cu utilaje cît 
se poate de productive, de 
studiile cît se poate de va
labile pe linia perfecționărilor 
tehnologice — ritmurile de 
viitor, maturizarea minei sînt 
hotărîte, în ultimă instanță, 
tocmai de acești oameni — 
de oamenii de bază ai minei, 
de generalizarea valențelor 
etico-profesionale ale frunta
șilor colectivului.

— Este vorba de satisface
rea unui deziderat primordial, 
ne spune tînărul director, de 
viitorul minei. Sîntem conști-

să vină la Paroșeni e bino 
primit. Acum am ajuns la alt 
stadiu. Peste jumătate J!~ 
componenții brigăzilor

din 
sînt 

oameni noi, formați în ultimul 
an aici, la Paroșeni. Nu mal 
angajăm de la alte unități 
miniere. De fapt, este șl do
rința noastră: să ne creștem 
cadrele noi înșine, în spiri
tul conduitei noastre de lu
cru.

Am înțeles din dialogurile 
purtate la mina Paro
șeni că aici bătălia,

decisivă pentru mină 
planul conștiinței i 
pentru integrarea în 
colectivului a noilor 
și adaptarea lor la cerințele 
subteranului, la 
profesionale ce le 
mineritul, mai ales 
șeni.

Ce se întîmplă. 
vin la mină. E firesc, 
nevoie de ei. Sporul produc- 

sției ce-1 va realiza mina 
viitorul an se va obține 
proporție de 40 la sută 
seama creșterii

pe 
omenești, 

rîndul 
venlți

exigențele 
ridică azi 

la Paro

Oamenii 
Este

în 
In 
pe 

efectivelor.

Anul acesta 
Paroșeni 540 
tre care 350 
stabilizat. E
denia ? Categoric I Dar 
aceasta e important, ci 
mul în care colectivul asimi
lează 
ales, 
niilor 
cestui

La întrebarea „ele ce rămîn 
oamenii la Paroșeni ?" ni s-a 
vorbit de preocupările multi
ple care converg spre același 
țel: crearea unui climat op
tim integrării tinerilor care 
fac prima dată cunoștința cu 
mina. 'E vorba aici, în primul 
rînd, de mecanizarea opera
țiilor grele, de reducerea e- 
fortului fizic al oamenilor, 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă. E suficient 
să amintim în acest sens un 
fapt concludent: din cele 8 
mari frontale ale minei, 4 
sînt complet mecanizate, iar 
7 sînt susținute metalic. Or 
aceste date indică nu doar o 
stare de fapt, ci mai mult o 
tendință în cadrul preocupări
lor generale de a asigura con-

noul contingent și, mai 
modul, natura străda- 
consacrate reușitei a- 
proces.

Baza materială necesară bu
nei desfășurări a procesului 
instruct.v-educativ se extinde 

Jn apropiatul an de învățămînt 
cu noi spații 
Cele 394 
cate în 
populare, 
cheltuite 
solicitate
lizării școlii obligatorii de 10 ani 
și creșterea numărului unită
ților existente în învățămîntul 
profesional și tehnic, urmărin- 
du-se îndeosebi amplasarea lor 
în 
din 
Cu 
de 
mal 
luate,

de școlarizare, 
milioane de lei alo- 

acest scop consiliilor 
pentru 1970, au fost 

pentru construcțiile 
de începerea genora-

noile cartiere de locuințe 
diferite centre, ale tării, 

toa'.e greutățile provocate 
calamitățile patura’e 1 ti 

:unie, datorită mu-ar.lor 
consiliile populare ju-

■

H
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(Continuare tn pag. a 2 a)

dețene vor da în folosință, 
piuă la sfîrșitul anului, în to
tal 3 300 noi săli de 
Dintre 
realizate 
investiții, 
tribuția

clasă, 
acestea, 1 800 sînt 

din fondul central de 
iar l 500 prin con- 

voluntară a popu
lației. statul asigurînd mate
rialele de construcție și a-

cbrdînd, în același timp, cre
dite rambursabile; Sînt în
stadiu final de execuție, de a- 
semenea, noi și moderne loca
luri pentru grădinițe, case 
de copii și internate. Totod.uă, 
pentru învătămintul prolfsirt- 
nal și tehnic, 
cursurilor coincide
în folosință 
și aproape 
ir I nate.

redeschiderea 
cu darea 

a 156 săli de clasă 
5 000 de locuri în

(Agerpres).

dispune. 
așa. ca 
nat la 
manta 
Ceucă, cu brigada sa, de la 
zona I, care a „împins" pe 
gura abatajului 9 est, de la 
orizontul 580, o „recoltă" bo
gată, cu 12 tone pe post ran
dament ! Țineți-vă bine, Au
rel Cristea, Petre Constantin 
și Zaharia 
Miron 
batajul 
Traian 
cameră
Il-a. nu s-au lăsat mai pre
jos. Brigăzile lor, capable 
de strădanii susținute, au dat 
împreună peste 900 de tone !

Experiența fructuoasei zile 
arată că va trebui acționat 
cu mare atenție asupra în
treținerii corecte a utilajelor.

Colectivele părții mecanice 
șl transport și-au propus șî 
au reușit să-și facă cu promp
titudine și în bune condiții 
datoria. Cu toții vrem să 
nu se dezmintă nici de aici 
înainte!

Traian MULLER

Costache! Nici 
Năsăleanu, de la a- 

cameră nr. 6, sau 
Pop, de la abatajul 
nr. 17—18, zona a

Pe strada Zorilor
...o echipă de muncitori 

pavatori-asfaltatori sub con
ducerea 
lucrează
tului. Pe o porțiune însem
nată, peste jumătate din iun-

hii
la

Nicolae Stoica,
turnarea asfal-

gimea totală, strada respec
tivă a fost asfaltată, s-au 
montat borduri, s-a asfaltat 
trotuarul de pe partea dreap
tă, creîndu-se mai bune con
diții de circulație a autove
hiculelor și pietonilor.

EXCURSIE
LA PORȚILE DE FIER
Comitetul coordonator

U.T.C. de la E. M. Lupeni 
organizează, în zilele de 12 
și 13 septembrie, pentru ti
nerii evidențiați în activită-

țile voluntar-patriotice o ex
cursie la Porțile de Fier. Se 
vor vizita orașele Turnu Se
verin, Orșova, Caransebeș, 
Timișoara.

DEMARAJ FINAL
prioritate 
niciodată 

ei nu se 
noastre, 

are locul

Trecem grăbiți pe străzi, 
preocupați de problemele noas
tre, ne intersectăm cu oameni 
aflați la volan, așteptăm să 
treacă ori ne acordă 
dar nu ne gîndim 
la- munca lor. Nici 
gîndesc la treburile 
Este firesc'. Fiecare
lui de muncă, problemele lui 
de rezolvat, atribuțiile și obli
gațiile lui de serviciu și per
sonale. Și totuși, acest mare 
detașament al conducătorilor 
auto desfășoară una dintre ac
tivitățile cele mai importante, 
cele mai intense, în contextul 
economiei naționale, al reali
zării sarcinilor de producție,

în toate sectoarele de muncă. 
Zi și noapte, pe arterele ru
tiere ale țării se revarsă în- 
tr-un flux continuu autovehi
cule de tot felul ce îndepli
nesc obligațiuni dintre cele mai 
complexe.

Despre un mănunchi de a- 
semenea oameni ne-am propus 
să scriem în aceste rînduri. 
Despre un colectiv vrednic, de 
activitatea căruia depind în 
bună măsură succesele mine
rilor pe fronturile de cărbune. 
Despre 
cadrul

Dacă 
îi duce 
locurile

S.T.R.A. Petroșani din 
B.A.T. a C.C.P.
șoferul de la S.T.R.A. 
la vreme pe mineri la 
de muncă, înseamnă

că s-au evitat perturbațiile in 
producție; dacă șoferul de la 
S.T.R.A. ajunge la timp cu ma
terialele de la depozit la mi
nă, înseamnă că circuitul căr
bunelui din beznă spre ziuă 
nu se va întrerupe; dacă șofe
rul de la S.T.R.A. transportă 
în timp optim alocațiile de 
cărbune la întreprinderi și ce
tățeni înseamnă că se elimină 
orice nemulțumiri, că satisfac
ția 
pot

este generală; dacă... Se 
pune in această balanță

Dumitru GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Vizionarea 
piesei 
Doamna 

Spiriduș"
Ieri a avut loc la Teatrul 

Valea Jiului" vizionarea 
piesei „Doamna Spiriduș" de 
Calderon de la Barca. Regia 
aparține lui Marcel Șoma 
iar scenografia este semnată 
de Aurel Florea.

Comitetul orășenesc U.T.C. 
Lupeni în colaborare cu co
mitetul coordonator de la 
mină organizează azi la baza 
de agrement a orașului de 
la puțul V sud o joia de ti
neret. Cîntă formația „Rit
mic ’70". Pe lîngă dans, se 
vor organiza și jocuri dis
tractive.

DIN SUMAR
• Actualități tehnico- 
științifice • De pretu
tindeni • O lume dis
părută (III) • In rezo
nanța pulsului de șan
tier • Sport ® Pe ur
mele materialelor pu
blicate • Faptul di
vers în lume • Actua
litatea internațională 

pe scurt

■
M

■
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(Agerpres)

Sectorul de șablo- 
nare a Fabricii 

de confecții 
Focșani

Colț din 
centrul Capitalei

Foto : I. LitiuDE TINERET

1

■

• 2 septembrie, ora 12,55, aeroportul internațional Constanța. Aterizarea turboreacto
rului BAC-111 din direcția Basel — Elveția, a consemnat totodată și. înregistrarea celui, de.-al 
250 000-lea turist transportat în actualul sezon de întreprinderea „TAROM“. După cum se știe, 
poarta aeriană a litoralului românesc are legături directe cu importante orașe printre care 
Paris, Londra, Stockholm, Helsinki, Haga, Bruxelles, Frankfurt pe Maine, Fraga, Berlin și 
Koma.

Față de 1960, anul acesta marchează o creștere de circa nouă ori a traficului aerian 
turistic.

HS■
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ca 
să 

certe,

formațiile 
obțină

să

de 
rezul- 

realizeze

dițiile 
lucru 
ta te 
cîștiguri bune cu eforturi cit 
mai reduse. Aceasta cît 
vește strădaniile minei, 
în privința individului, 
care are asigurată calea 
calificare, respectiv,

pri- 
iar 

Iie- 
spre 

spre o 
încadrare superioară, în func
ție de perseverența sa per
sonală. In acest scop in ca- 

o 
pentru 
min cri, 

mecanizatori, 
mecanici de locomotivă, sudori 
etc. Concomitent, se are în 
vedeie și specializarea oame
nilor, perfecționarea pregăti
rii lor prin cicluri de lecții 
teoretice și practice dedicate 
însușirii tehnicii noi, în func
ție de utilajele noi din do
tare. Se cuvine aici o preci
zare. La Paroșeni toți șefii 
de brigadă și de schimb din 
abataje au o nouă speciali
zare : mineri-mecanizatori, iar 
ceilalți mineri sînt speciali
zați pentru toate operațiile 
ce le cuprinde ciclul de pro
ducție.

ședințele sindicatului, tehni
cianul Mai cel Pînzaru, cu 
secretarul u.T.C., ing. Dorin 
Gheta, atenția continuă, 
multilaterală pe care o mani
festă toți factorii de răspun
dere față de oamenii minei, 
fată de formarea lor în spi
ritul exigențelor 
Există

mineritului.
un colectiv special

O PROBLEMĂ NEREZOLVATĂ

drul minei funcționează 
școală de calificare 
toate specialitățile : 
ajutor mineri,

la școala
dîrzeniei

si

mai înainte că sarcinile mari 
ale minei se rezolvă în co
lectiv. în chestiunea în speță 
e vorba de următoarele : noii 
angajați sînt predați șefilor 
de schimb, maiștrilor, mineri
lor cu experiență sub îndru
marea cărora trăiesc o peri
oadă de acomodare, procesul 
cel mai delicat al adaptării 
lor și, tocmai de aceea, sînt 
înconjurați de căldura și înțe
legerea necesară din partea 
„educatorilor" lor. Aici inter
vine spiritul solidarității spe
cific 
tinerii 
trăiască 
tatea colectivului minei, 
s-a vorbit de faptul că 
creșterea noilor cadre 
pus capăt animozităților, 
încrederii generate de bruta
litățile ivite în relațiile cu 
tinerii. Prin munca politico- 
educatîvă desfășurată de co
muniști, prin perseverența ca
drelor tehnice s-a creat un 
climat sufletesc capabil să 
asigure ca osmoza, sudura 
dintre cei „vechi" și „noi" 
să intervină rapid.

a ajuta 
să

minerilor, de 
să pătrundă și 
răspunderile, demni- 

' ' Ni
în 

s-a 
ne-

ClIIICIARIA HlItllLIII VICIU DIN GOSPODĂRIILE CI HUNILOR
Nu există casă unde să nu 

se găsească diferite obiect^ me- / 
talice degradate care să, nu ' 
poată primi o ultimă între
buințare, la elaborarea oțelu- ’ 
lui. Normal ar fi ca acest? de
șeuri metalice să fie colectate, ' 
încărcate în vagoane și îndru
mate spre furnalele Hunedoa
rei pentru retopire.

Cetățenii din Petroșani în- 
tîmpină însă greutăți în pre
darea către I.C.M. a metale
lor vechi, din cauză că aces
tea nu sint preluate decît de 
către depozitul din Livezeni al 
întreprinderii. In această situa
ție posesorul de fier vechi tre
buie să angajeze, pe cont pro
priu, un mijloc de transport;

să încarce și să se deplaseze 
la depozit pentru întocmirea 
formalităților de predare-primi- 
re a metalului vechi. Deci, chel
tuieli și pierdere de timp ctre 
fac ca cetățeanul să amine sau 
chiar să renunțe la predarea 
fierului vechi, cu atît mai mult 
că nu puține sînt cazurile cînd 
metalul vechi din gospodărie 
nu întrunește condiția de greu
tate care să facă oportună an
gajarea unui mijloc de trans
port

Considerăm că această situa
ție anormală ce ține pe loc ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi din gospodăriile cetățe
nilor trebuie să-și găsească so
luționarea. Și întrucît depozitul

din oraș al I.C.M. mai ușor 
accesibil pentru cetățeni a fost 
desființat de multă vreme, sar
cina organizării colectării și 
transportării la depozit a fie
rului vechi din gospodăriile oa
menilor muncii revine între
prinderii de colectarea metale
lor, care dispune de mijloace 
de transport auto proprii fo
losite exclusiv pentru ridica
rea deșeurilor metalice și me
talelor vechi din întreprinde
rile din Valea Jiului.

Jn alte orașe din țară pentru 
colectarea fierului vechi și al
tor deșeuri din gospodării se 
folosește o metodă care sîntem 
convinși că și la noi ar da re
zultate bune și anume: cetă

țenii comunică întreprinderii, 
telefonic sau printr-o carte 
poștală, cantitatea de fier vechi 
de care dispun, depozitul la 
rîndul său ține o evidență și 
pe măsură ce cantitățile sem
nalate întrunesc cerințele unei 
încărcături, trimite camionul la 
adresele indicate pentru colec
tarea lui. Rezultă că este vorba 
de o simplă problemă de or
ganizare care, suficient popu
larizată ar soluționa colectarea 
metalelor vechi din gospodării, 
îmbinîndu-se astfel interesele 
cetățenilor cu acelea ale eco
nomiei naționale.

D. I.

Gusturile nu se discută, 
precizează o veche zicală, 
născută probabil in. vremuri 
cînd materializarea, conjuga
rea lui, a gustului, privea o 
singură persoană sau, în caz 
extrem, un colectiv mai res- 
trîns.

Dar astăzi ? Se poate oare 
reduce la un unghi singular 
realizarea cu mai mult sau 
mai puțin gust a unui bun, 
a unei acțiuni, sau injykeba- 
rea unei ambianțe de care 
urmează să beneficieze o co-

oncomitent cu asigura
rea condițiilor optime 
de muncă, de califi

cate, de cazare, procesul in
tegrării și stabilizării oameni
lor mai are o componentă de
terminantă : munca directă cu 
oamenii.

— Există la noi o linie de 
conduită, ne spune ing. Dan 
Surul eseu. Tot ce facem, toate 
sarcinile se realizează în 
colectiv, de către întregul 
colectiv. Mă refer îndeosebi 
la cadrele cu funcții de răs
pundere. Noi socotim că « 
vrednic de stimă acel condu
cător, fie șef de^ zonă sau șef 
de schimb, care rezolvă trei 
chestiuni din sfera lui de 
activitate: cele tehnice, cele 
organizatorice și cele privind 
crederea oamenilor — toate 
țintind spre scopul comun : 
obhnerea unor rezultate su
perioare în îndeplinirea sar- 
c:nilor de plan.

Refinem din discuțiile 
avute cu șeful minei, cu se
cretarul comitetului de par
tid, ing. Nicolae Bucur, pre-

minerești
creat pentru a ușura angaja
rea, cazarea, cantinizarea 
noilor veniți. Dar e vorba nu 
doar de atît, ci de ceva mult 
mai substanțial : de un efort 
real, 
oferi și pe plan afectiv-uman 
condițiile necesare ca noii' an
gajați să se adapteze, să se 
dăruie plenar meseriei pe 
care și-au ales-o. E conclu
dent în acest sens obiceiul 
ca, încă în perioada celor 10 
zile de instructaj, șeful minei, 
secretarul de partid, președin
tele sindicatului să stea 
vorbă 
iar cu 
U.T.C. 
toricul 
vele ei, despre 
unui lucrător în 
menirea sa, despre 
am numi — rostul 
sociale a minerului.
ținem însă precizarea făcută

omniprezent pentru a

de 
cu toți noii angajați 
cei tineri și secretarul 
Li se vorbește 
minei și de

erfect, dar mina e 
mină; ea cere dîrze- 
nie, disciplină, ordine, 

iar minerii nu se cresc doar 
la „căldura" condescendenței 
și a înțelegerii. Intr-acțevăr 1 
Dar nici condescendența nu 
exclude exigenta, nici înțele
gerea tovărășească nu presu
pune toleranță față de chiul. 
Dimpotrivă, cinstea colecti
vului minei, intransigența co
munistă a minerilor din Pa
roșeni exclud orice compro
mis fată de tot ceea ce e 
străin renumelui, tradițiilor 
de vrednicie ale tinerei ex
ploatări. Dovadă sînt dialo
gurile intransigente din adu
nările de partid și U.T.C., n.n 
grupele sindicale, consfătuiri
le „fulger" din sălile de apel 
sau din sinul brigăzilor con
sacrate evaluării muncii, roa
delor, sau conduitei membri
lor colectivului.

de is- 
perspecti- 
obligat iile 
subteran, 
ceea ce 

existentei 
Să re-

"WS ina Paroșeni e mină
JyB fruntașă. Brigăzile ei 

au devenit colective 
vrednice. în același timp, însă, 
mina, abatajele ei sînt și 
școli ale dîrzeniei și demni
tății minerești.
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DE PRETUTINDENI
Salvați 
tigriiI

„A trecut vremea cînd ti
grii îngrozeau sate întregi. In 
prezent, tigrii trebuie apărați 
de oameni" 1 a declarat re
cent un cunoscut zoolog in
dian, care își motivează ast
fel îngrijorarea : acum 50 de 
ani existau în India aproxi
mativ 40 000 tigri, în prezent 
nu există decît 20 000. Cau
za dispariției lor este prețul 
ridicat al pieilor lor fapt ca
re a sporit braconajul. In 
urma alarmei stîrnită de cer
cetători s-au luat și măsuri : 
în 10 din cele 17 state ale 
Indiei a fost interzisă, pen
tru cîțiva ani, vînătoarea de 
tigri.

Dinozaur 
gigant

In preajma localității 
Drumheller (statul Alberta), 
paleontologii canadieni au 
descoperit scheletul unui di
nozaur. Dimensiunile oaselor 
(o tibie de peste un metru 
și jumătate, dinții enormi) 
arată că este vorba de un 
specimen foarte rar, chiar 
și pentru îndepărtatele ere 
cînd pe Terra mișunau ani
malele gigantice.

O fetiță care

Clădire cilindru
Un arhitect polonez 

a realizat proiectul u- 
nei clădiri în formă de 
cilindru care se asam
blează în spirală, lif
tul și scările se află 
la mijlocul cilindrului, 
apartamentele în por
țiunile exterioare ale 
axei. Pentru a avea în 
permanență lumină și

aer, fiecare aparta
ment al acestei clădiri 
va fi situat cu cîțiva 
centimetri mai sus de 
precedentul astfel in
cit clădirea să se con
struiască in spirală.

Proiectul se va reali
za în curînd pe una 
din străzile principale 
ale Sczeczinului.

Electronica
în grădina botanică

Recent, în Grădina 
botanică din Soci, 
printre copaci și plan
te exotice, a fost in
stalată o mașină elec
tronică de calcul care

ajută pe cercetători să 
stabilească cu exacti
tate creșterea copaci
lor în funcție de o 
serie de factori.DEOSEBIREAGIRAFELOR

Cercetătorii faunei 
africane au stabilit că 
pe întreg continentul 
nu există două girafe 
identice. Dispunerea

petelor pe pielea înal
telor animale este tot 
atît de variată ca și 
a liniilor palmare la 
om.

Turismul în Andorra
Andorra primește a- 

nual un milion și ju
mătate de vizitatori, 
ceea ce reprezintă cam 
75 de turiști la un lo

cuitor. Indreptățindu-și 
faima de bun comer
ciant, principatul An
dorra obține venituri 
majore din turism.

nu simte durerea
Micuța Monica Hainal din Zamoli (Ungaria) are acum patru ani și jumă

tate. Ea s-a dezvoltat normal. Cî nd s-a îmbolnăvit de congestie pulmonară și 
bronșită, părinții au dus-o la Institutul medical de cercetări științifice din Buda
pesta. După ce a examinat copi Iul, medicul a întrebat părinții dacă știu că 
fetița lor nu simte durere. Ei nu aveau habar de așa ceva, dar și-au amintit de 
o serie de situații cărora nu le dă duseră importanță : fetița nu a plîns de loc 
cînd i-au ieșit dinții, nici cînd se lovea sau se rănea

Există cazuri extrem de rare cînd omul nu simte durerea. In medicină 
fenomenul se numește „analgesia congenita". De obicei, în asemenea cazuri, este 
afectată nu numai partea din creier în care se află centrul „durerii", ci și 
alte părți. Asemenea oameni sînt de multe ori anormali. Monica este insă per
fect normală. In afară de faptul că nu simte durere, organismul ei Se dezvoltă 
perfect. Ea nu-și dă seama ce înseamnă durere și părinții ei o lămuresc mereu 
despre primejdiile pe care le prezintă rănile, zgîrieturile etc., care se pot infecta.

Caricatura 
peste hotare

Weil am Sonntag" 
(Hamburg)
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Fără cuvinte 
„Paris Match"

Recent, orașul nostru s-a 
îmbogățit cu o nouă cofetă
rie, chiar în piața centrală 
a orașului, care poartă un 
nume destul de atractiv „Fa
vorit" Am vizitat localul in 
primele zile după deschidere 
fi spre dezamăgirea mea (sub 
aspectul gustului public) nu 
am văzut mare lucru. O co
fetărie de. provincie ca ori
care alta, utilată și ornată 
cu un gust fi mai provin
cial. Afirmăm toate acestea 
pentru că e greu să catego
risim altfel îngrămădirea ju
ră nici o noimă a corpuilor 
de iluminat suficiente 'ca 
număr) pentru iluminarea ți
nui local de trei ori mai 
mare, dar din core la nevoie 
nu funcționează decît citeva, 
sau lambriul de mozaic rea
lizat în formă de tablă de 
șah conținind culori intr-o 
nefericită asociere, care mai 
degrabă aduce a cameră de 
baie din noile noastre apar
tamente decît a local unde 
o lucrare artistică din a- 
ceeași cantitate de mozaic 
(gen cafc-bar) și-ar fi jus
tificat mult mai onorabil 
existența. Și, mai afirmam 
toate acestea pentru că zi
lele trecute s-a redeschis 
(după o operație de renova
re) unitatea de cafea-dulciuri 
tot din piața Victoriei, unde 
ineditul te intimpină chiar 
de la im rare. Că s-a mărit 
spațiul, că s-au înmulțit me
sele am observat mai /» ur
mă deoarece privirea ne-a 
fost atrasă de gustul, ales, 
de ingeniozitatea și fantezia 
ornamentului interior /toată 
admirația celor care l-an gîn- 
dit și l-au executat în a- 
ceastă manieră). Draperii de 
catifea de culoare sobră com
pletează grav, dar plăcut, 
atmosfera interioară împre
ună cu decupajele gen apli
ce intru totul, sugestive și 
corpurile de iluminat cu for
me moderne avfnd o difuzie 
odihnitoare, care crează un 
cadru mai mul' decît n'n -ut 
pe'litru consumarea lic.oarei 
negre. Apoi florile in rase 
din ceramică neagră pe me
sele de culoare crem deschis 
ne-au convins definiții

Alături, la magazinul cu 
autoservire de care aparține 
unitatea cafea-dulciuri, am re
marcat același gust ales în 
decorațiile interioare și pre
zentarea mărfurilor, in care 
am identificat de la prima 
vedere elemente care iși au 
obirșia in domeniul artisti
cului

Gusturile nu se discută, dar 
lipsa de gust repugnă un
deva la o scară mai gene- 

j raia, și invers.

i T KARPATIAN

actualități tehnico-științifice • actualități tehnico-științifice • actualități tehnico-științifice
Despre ghețari și zaps iă 

re știe că :
— le revin pe suprafața 

planetei noastre 16 milioane 
de kilometri patrati, adică 11 
Ia sută din întreaga supra
față ocupată pe uscat ; sau 
că :

— cele 30 catrilioane de 
tone de gheată existente pe 
pămînl conțin în permanentă 
circa 2 la sută din întreaga 
cantitate de apă de pe pă- 
mînt, 2/3 din întreaga apa 
dulce și că aceasta este de 
46 de ori mai mult decît vo
lumul precipitațiilor atmosfe
rice care cad in decurs de un 
an pe întregul nostru glob; 
sau că :

— aproximativ 80 la sută 
.din cele 36 milioane de ni3 
de apă dulce de care dispune 
păminlul sînt legate sub for
mă de zăpadă și gheață și

Cînd, turn au apă
rut aceste milioane

. de kilometri pa- 
! trați, aceste mili

oane de tone de 
gheață ?

Se cunosc patru mari pe
rioade cînd Pămîntul a tos. 
acoperit de ghețari. Prima - 
In .urmă cu 620 milioane de 
anij a doua — acum 220 
milioane de ani și o alta, 
a< um 4 milioane de ani. Des
coperirile făcute în Sahara 
adaugă o a patra perioadă, 
situată cu 435 milioane de 
am in urmă. La un moment 
dat, ghețarii saharioni s-au 
scufundat brusc. Nivelul mă
rii a crescut cu sute de me
tri. Continentul fiind plat, 
apele au invadat fosta ca
lotă glaciară și au acoperit 
cu argilă rocile depozitate de 
ghețari. Aici s-au constituit 
rezervoare de petrol și, 
atunci cînd s-a trecut la
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că aproape 99 la sută din a- 
ceste uriașe mase de zăpadă 
și gheată se găsesc în regiu
nile polare; sau că :

— anual, în fiecare iarnă, 
se constată și o așa-zisă 
„mică conservare* de apă — 
în acoperămîntul de zăpadă 
ce se formează pe suprafața 
tuturor continentelor și mul
tor mări pe o suprafață de 
120 de milioane km2, supra
față nu cu mult inferioara 
celei a tuturor continentelor 
luate la un loc; sau că :

— la finele iernii emisfe
rei nordice, pămîntul este 
împovărat cu peste 13 trili
oane de tone de zăpadă. A- 
dăugînd la acest tonaj ului
tor și pe cel al ghețarilor re
zultă că greutatea ghețurilor 
și zăpezilor de pe planeta 
noastră este de 6 ori mai 
mare decît greutatea întregii 
sale atmosfere.

prospectarea și exploatarea 
acestora, s-a ajuns și la des
coperirea cu pricina.

In preistoria omenirii, un 
puternic scut de gheață aco
perea jumătate din Europa și 
spatii vaste în Asia și Ame
rica, ajungind pînă la locu
rile unde se află astăzi Ha
vana. Volumul global al ghe- 
ții continentale efepăsea în 
acele vremuri de tre* ori pe 
acela de astăzi. încălzirea 
climei, care s-a produs ul
terior, „a eliberat" din prizo
nieratul ghețurilor atît de 
multă apă îneît nivelul Ocea
nului Mondial a crescut cu 
200 m. a

Ce anume a pricinuit apa
riția perioadelor glaciare ? 
Academicianul sovietic Mihail 
Budiko. este de părere că a 
găsit răspunsul la această În
trebare. După calculele sale, 
apariția perioadelor glaciare 
se explică prin acțiunea vul
canilor. Răspîndindu-se în at
mosferă, spune el, cenușa 
vulcanică reține o parte a 
radiației solare. Se formează 

calote glaciare polare. Ghea
ța începe să se autorepro- 
ducă reflectînd căldura so
lară. Din fericire, atmosfera 
s-a limpezit înainte ca ghea
ța să fi avut timpul să aca
pareze'cea mai mare parte 
a suprafeței pămîntului. In 
principiu, ghețarii s-ar fi 
putut forma și în perioade 
geologice mai vechi, repu-

II TOPIM, NU-I TOPIM ?
tate prin activitatea lor vul
canică impetuoasă. Dar în 
acele vremuri continentele 
nu se formaseră încă și 
schimbul de căldură între 
apele oceanice nordice și 
cele sudice nu fusese tulbu
rat, oceanul constituind un 
acumulator de căldură.

Astăzi însă, procesul de 
poluare a atmosferei cu fum 
s-a intensificat, ceea ce ar 
justifica temerile că pămîntul 
s-ar putea din nou acoperi 
cu gheată. Același academi
cian Budiko ne. liniștește 
însă afirmînd pe dată că nu 
există temei pentru astfei de 
temeri, deoarece o cantitate 
tot mai mare a instalațiilor 
energetice din lume sporeș
te balanța termică a planetei.

La fel de puțin întemeiate 
par a fi temerile că ghețari) 
ar fi amenințați de o dispa
riție completă. Ausiuk, un 
coleg al lui Budiko, care este 
autorul ideii existentei unor 
cicluri seculare de retragere 
și ofensivă a ghețarilor, a 
constatat că. din 50 în 50 
de ani, se atinge punctul cul
minant al retragerii ghețari
lor de pe planeta noastră. 
Oamenii de știință apreciază 
că, într-un an, doi, vor înce
pe să crească aglomerări de 
gheată eternă, de proporții 
mici în raport cu scara pla
netei, iar ceva mai- tîrziu și 
aglomerări mari, cum ar fi 
ghețarul Fedcenko din Pamir. 
Din nou însă nu avem a ne 

teme, în actualele condiții 
climaterice, de pericolul unei 
glaciațiuni generale, cum a 
fost aceea care s-a produs 
cu cîțiva zeci de mii de ani 
în urmă.

Ce este gheața ?
Din analiza structurii ghe- 

ții rezultă că ea este o rocă 

cristalină, unică în felul ei, 
compusă dintr-un singur mi
neral capabil să se angajeze 
în procese de schimb cu 
mediul înconjurător și capa
bilă să se miște. Oricît de 
paradoxal ar părea, ghețarul, 
deși ostil față de tot ceea 
ce este viu, tot el dă naștere 
la apă, care constituie, una 
din condițiile indispensabile 
ale vieții.

Ipoteze și 
verificări *

A răspunde la întrebarea 
cum anume s-a putut produce 
„ocuparea" de către gheață 
a Europei, Asiei și Americii 
în acea perioadă a istorie: 
Pămîntului, pe bună dreptate 
denumită epoca glaciară, este 
cu putință numai prin inves
tigarea detaliată a ghețarilor 
din zilele noastre. In acest 
scop, se recurge, printre al
tele, la -microscopia electro
nică, tehnică ce permite sta
bilirea caracteristicilor mi
niaturale ale suprafețelor 
micilor granule de nisip 
de cuarț din care sînt 
compuse în cea mai mare 
parte sedimentele marine 13 
mari adîncimi. în urma unor 
cercetări cu microscopul elec
tronic, doi cercetători ameri
cani au socotit că sînt îndrep
tățiți să afirme că au detec

tat granule în gheața pluti
toare cu o vechime de vreo 
7 milioane de ani, în probe 
din sudul Oceanului Indian. 
De asemenea, potrivit celor 
afirmate de dr. Edward N. 
Lorenz de Ia Institutul tehno
logic din Massachusetts, că
tre mijlocul deceniului al 
8-lea al secolului nostru, cu 
ajutorul computerelor va pu

tea fi „reprodusă" era gla
ciară. Prima utilizare a posi
bilității de simulare . a erei 
glaciare cu ajutorul compute
relor va fi aceea de a veri
fica diversele ipoteze relative 
la originea acestei perioade 
geologice. Experimentatorii 
vor putea, de pildă, să intro
ducă în modelul folosit de 
computer datele despre varii- 
bilitateă temperaturii ocea
nului și gheața marină și să 
observe dacă „rezultă* era 
glaciară. Și, în sfîrșit, dar 
nu în ultimul rînd, ghețarii 
pot fi măsurati cu ajutorul 
undelor seismice provocate 
prin explozii cu dinamită. 
Unii specialiști, cum ar ‘ fi 
inginerul Bruckl de la Insti
tutul meteorologic central 
din Austria^ apreciază aceas
tă tehnică drept unica în 
stare să asigure posibilitatea 
de a calcula volumul unui 
ghețar prin măsurarea unde
lor seismice proiectate de 
subsolul stîncos al ghețaru
lui după explozie, și captate 
de geofoane.

Pro, contra, 
și... albedo

Experții consideră că sîn
tem în preajma momentului 
cînd și ghețarii vor trebui să 
contribuie la acoperirea ne
cesităților populației în ce 

privește apa. Asta cu atît mai 
mult cu cit, așa cum apreciază 
dr. Berger de la Universita
tea din Los Angeles, globul 
pămîntesc trece prin una din 
cele mai uscate perioade d;n 
ultimii 40 000 de ani ai isto
riei sale. Tot el precizează 
că, la scara geologică a tim
pului, modificările substan
țiale ale climei se pot pro

duce destul de repede. în 
decurs de cîteva sute de ani 
clima se poate transforma 
devenind, din umedă, aridă.

Poluarea aerului va deter
mina și ea modificări impor
tante ale climei pămîntului, 
așa cum o atestă cercetările 
efectuate de prof. R. A. Bry
son, specialist în climatologie 
la Universitatea din Wiscon
sin. De altfel, din studiile 
întreprinse rezultă că chist 
de pe acum există milioane 
de kilometri patrați de zone 
rurale afectate cel puțin o 
parte din an de fum, praf, 
și de vînturile ce transportă 
aer poluat. Or, tocmai aceas
tă poluare a atmosferei con
stituie, așa cum au stabiTt 
experimental oamenii de ști
ință sovietici, principala 
cauză a topirii intense a 
gliețarilor. Ei consideră că 
topirea accelerată poate aduce 
prejudicii agriculturii, dat 
fiind că apele glaciale sînt 
folosite pe larq de agricul
turi. în această ordine de 
idei, se cuvine a se aminti 
că ghețarii conservă circa 
25 milioane km3 de apă dulce 
și că numai ghețarii din Asia 
Centrală conțin un volum 
de apă egal cu acela din 
Marea Arai. Savanții consi
deră că micșorarea poluării 
atmosferei și, implicit, redu
cerea topirii ghețarilor con
stituie obiective realizab’le 
prin combaterea eroziunii so

lurilor, valorificarea deșertări
lor, crearea de tîșii foiesliere 
de proiecție și organizarea 
de producții industriale cu 
ciclu închis.

Dar — se aud obiectiuni — ■ 
apa, mai precis apa dulce, 
deoseo.t de pură, este nece
sară și unui număr mare de 
ramuri industriale. Se mai 
știe că apu ghețarilor exclusa 
din circuitul apei, de o puri
tate excepțională (1—3 mg 
săruri la 1 kg de gheață) 
poate constitui tocmai o ase
menea „materie primă" ide
ală.

Presupunînd că balanța ar 
înclina în favoarea adepților 
topirii și nu conservării ghe
țarilor, m,ai rănnne de soluțio
nat o problema importantă, 
și anume găsirea modalității 
celei mai avantajoase, și 
mai cu seamă realizabile, de 
folosire a ghețarilor. Omul nu 
știe, deocamdată, sa creeze 
deasupra unui ghețar timpul 
favorabil topirii sale. Dar 
omul este în măsură să in
fluențeze capacitatea suprafe
ței ghețarului de a recepțio
na, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, energ.a radia
ției solare. Aici totul depin
de de albedo. Termenul sem
nifică acea mărime fotvme- 
trică ce este egală cu trac
țiunea din energia luminoasă, 
incidență, radiată difuz de un 
corp, sau dacă vreți valoarea 
ce caracterizează gradul de re
flectare de către o suprafață 
a energiei solare. Albedo 
arată care anume parte a 
radiației sojare este absor
bită și care este redată at
mosferei. Un corp asupra că
ruia cade radiația solară a- 
pare cu atît mai alb, cu cît 
albedoul său este mai apro
piat de unitate. De notat că 
pentru zăpadă valoarea mijlo
cie a albedoului este de 0,85. 
Dacă zăpada proaspătă este 
practic inatacabilă de către 
soare, cea murdară are un 
albedo mai mic, iar atunci 
cînd se topește și dezgolește 
ghețarul, albedoul scade chiar 
și pînă la 16,2 la sută. Supra
fața de gheată poate reține 

de 4—5 ori mai multă căl
dură decît cea de zăpada, și 
această căldură contribuia la 
topirea ghețarului, proces cu 
atît mai accelerat cu cît ghe
țarul este mai murdar. Zis 
și făcut, și-au spus glaceo- 
logii sovietici, și au pulveri
zat din avion praf de cărbune 
pe un ghețar din Munții iian 
Șan. Albedoul ghețarului s-a 
micșorat pînă îa 20—30 la 
sută, și acesta a început să 
se topească tot mai repedet 
Un detaliu important: accele
rarea artificială a topirIL 
ghețarilor este indicată numaț" 
în locurile unde vara exiîtă 
suficiente zile cu soare șl 
căderile de zăpadă nu sînt 
prea frecvente.

Așadar, fără doar și poate, 
ghețarii pot fi topiti șl apa 
lor poate servi la numeroase 
întrebuințări. Bine, bine, răs
pund adversarii acestui pro
cedeu, dar tot fără doar ;1 
poale gratie ghețarilor, în e- 
sentă, există pe pămînl cir
culația atmosferică și o «olo-„ 
sală diversitate de condițlț 
naturale și cine știe dacă 
dezvoltarea formelor superi
oare ale vieții ar fi fosl cu 
putință în lipsa acestor con
diții, în lipsa acestei diyersl- 
tăți. Și cine știe dacă nu 
cumva cantitățile uriașe de 
căldură pe care Pămîntul Ie 
pierde prin mijlocirea gheța
rilor nu reprezintă decît exact 
atît cît este nevoie pentru a 
se evita o supraîncălzire ce 
devine tot mai amenințătoare 
pe măsură ce omul produce 
tot mai multă e.nerqie arti
ficială.

în acest punct al discuției 
în care se înfruntau argumen
tele pro și contra topirii nhe- 
țarilor a intervenit și un 
iubitor al frumosului, care 
le-a amintit tuturor de splen
doarea de-a dreptul fasci
nantă a ghețarilor srinteietori 
în bătaia razelor soarelui A 
intervenit și le-a spus: rar 
se înfîmplă ca ceva frumos 
să fie cu desăvîrșire nefolo
sitor, netrebuincios...

M. GOROVIȚĂ
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ca în

MATERIALELOR

ți alte atribuții ale salariați- 
ler de la S.T.R.A. — de pil
dă, aceea privind lucrările de 
prestații cu autocamioane, au
toturisme și utilaje de con
strucții către toate unitățile 
Centralei cărbunelui Petroșani 
— pe care ei și le îndeplinesc 
cu promptitudine și conștiin
ciozitate. Patru cifre, puse față 
în față, sînt semnificative în 
această direcție. Pe 
opt luni ale anului S.T.R.A. 
Petroșani a avut
4 200 000 tone/km și 600 000 to- 
ne/marfă și a realizat 4 458 413 
tone/km și 637 472 tone/marfâ. 
Depășirile sînt vizibile și ele 
atestă vrednicia acestui colec
tiv de salariați, dăruirea lor 
în muncă, înaltul grad de con
știință a datoriei. Dacă ar fi 
să-i amintim pc toți cei care 
și-au pus semnătura pe certi
ficatul de garanție al acestor 
succese ar trebui să cităm 243 
de nume, adică numărul total 
al salariaților secției, dintre ca
re 180 sint conducători auto. 
Desigur că unii au o contribu
ție mai mare, alții mai mică, 
după sarcinile ce le-au fost 
încredințate, după gradul de 
pregătire al fiecăruia, după 
modul cum și-au făcut dato
ria. Din discuția purțată cu 
tovarășii Vasile Negrescu, 
cretărul organizației de 
a B.A.T. și Gheorghe 
nescu, șeful S.T.R.A. am 
nut totuși cîteva nume 
prin întreaga lor conduită pro
fesională și morală, fac cinste 
secției : Gheorghe Deac. Du
mitru Brînzan, Dumitru Unta- 
Tu, Aurel Maier, Teodor Ma
nca, Petru Ileș, Vaier Albu, 
luliu Koloszi, Ilie Matei, Geza 
Fazekas, Petre Csiki, Grigore 
Prășilă. Am notat și numele 
conducătorilor de utilaje grele 
Constantin Geacă. Constantin 
Ilurileanu, Ștefan Ciuraru, Pe
tre Mocanu, Vilmoș Barabaș, 
eare, după cum ne spunea to
varășul Gheorghe Marinescu,

au răspuns fără șovăire la toa
te chemările secției, au muncit 
zile și nopți la rînd în con
diții grele, mai ales în peri
oada inundațiilor din această 
vară, care nu au ocolit nici 
Valea Jiului. In întreaga sa 
activitate, conducerea S.T.R.A. 
Petroșani și-a impus cîteva o- 
biective de ordine la care nu 
a admis nici un rabat. S-a in
sistat mai ales asupra întăririi 
gradului de disciplină, s-a pus 
un accent mai mare pe între
ținerea și exploatarea raționa
lă a mașinilor, pe utilizarea 
lor la capacitatea maximă (ca
pitol ce mai prezintă însă unele 
carențe), pe calitatea repara
țiilor, pe deservirea promptă 
a beneficiarilor și respectarea 
riguroasă a programului de lu
cru de către, toți salariații sec
ției. Rezultate bune s-au ob
ținut și în privința efectuării 
la timp și de bună calitate a 
reparațiilor auto. Vorbind des
pre acest aspect al activității 
S.T.R.A. sîntem obligați să-1 
legăm de numele unor price
puți și harnici meseriași ca Ni- 
colae Szatmari, Ionel Ciora, Ion 
Augustin, 
ter, Emil 
Gheorghe 
pescu.

Dacă rezultatele 
primele opt luni 
colectivul S.T.R.A. 
este hotărit să le reediteze în 
timpul cit. a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, să rapor
teze îndeplinirea planului anual 
înainte de termen, pentru a 
demara în viitorul cincinal cu 
forțe proaspete, cu viteză spo
rită. Acest lucru este posibil 
numai prin eforturi colective, 
prin respectarea cu strictețe a 
obiectivelor de ordine pe care 
acest vrednic mănunchi de oa
meni le are în 
vază. Un atu 
coastă direcție 
entuziasmul în 
salariații S.T.R.A. Petroșani au 
întîmpinat ziua de 23 August.

In perioada ce a trecut de 
la ultima adunare generală 
de dare de seamă și alegeri, 
organizația de bază nr. 4 C 
de la mina Dîlja și-a lărgit 
rîndurile cu 28 membri de 
partid — primiți din rîndul 
celor mai buni muncitori ai 
sectorului. Acest rezultat de
notă preocuparea susținută a 
comuniștilor Petre Boboc, se
cretarul organizației de bază, 
Carol I.aszlo, Augustin Ko- 
pro.ș și altor membri de par-

tid cu vechime și experiență. 
Tinerii loan Horvat, Gheor- 
ghe Tirea, Vasile Mădără- 
șan, Vasile Băncte, loan Cî- 
ra, Cornel Istvan, Petru Mu
cenic 'și alții primiți recent 
în rîndurile membrilor de 
partid își îndeplinesc conști
incios sarcinile profesionale 
și obștești care le-au fost 
încredințate de către organi
zația de partid.

Petru GĂINA 
corespondent

Pregătiri la Liceul industrial

minier Petroșani
4

■'A

A 
20 
cu 
au

munist, un constructor, 
venit aici, în Vale acum 
de ani în urmă, o dată 
primii constructori care 
pus temeliile noului Vulcan.
I-am zis mereu „nea Vasile", 
așa din respect, din stimă. 
A lucrat la captările de apă 
de la Valea Morii 
noasa. Biciul ploii 
cătura gerului l-au 
fie sus, pe schele, 
turning betonul în 
blocului.

De 6 ani îl știu 
nea Vasile Șumlanski, cu în
treaga sa 
undeva în 
propriu-zis, 
râtul puls 
simte la cea mai înaltă frec
vență a lui — la Stația de 
sortare a betoanelor și mor
tarelor din Vulcan. Privirea 
caută mai degrabă înălțimile 
zvelte ale blocurilor vulcă- 
nene, decit să se oprească 
aici, unde lticrează nea Va
sile și

...Cu 
ti tor, 
trenul 
Lupeni, ai 
intrarea în 
can, spre

și Ani- 
și muș- 
încercat 
fie jos, 

fundația

însă pe

echipă, lucrînd 
afara șantierului 
dar unde adevă- 
al șantierului se

oamenii săi.
siguranță, stimate 

dacă
de

ci-
cu 
la 
la

ai călătorit 
la Petroșani 
putut observa 
stația C.F.R. Vul- 
oraș, adunate în 

grămezi, mii de tone de ni
sip, pietriș, balast, var ori

tare, a cărei clădire se dis
tinge alături. De acum 6 ani, 
de eînd la primul bloc turn 
din Vulcan — D10 — pere
ții au fost clădiți cu ajuto
rul cofrajelor glisante, a in
trat și această stație de be
toane in funcțiune. Zilnic, 
zeci și zeci de tone de be
ton ori mortar care se încar-

mai adăugăm alte zeci de 
blocuri cu 3 și 4 etaje, sta
ții de transformare, comple
xul comercial, căminul și al
tele. Și acum, ca să-ți răs
pund, te întreb eu : care om 
nu ar simți o mulțumire, o 
satisfacție dacă ar fi în locul 
meu ?

Avea dreptate, avea de ce

Secvențe dintr-o „uzină" de betoane
că în autobasculantele ce ru
lează într-un du-te-vino per
manent și intens, sînt livra
te șantierelor pe care se plă
mădesc noile apartamente.

— Din 1964 lucrați aici, 
dacă bine știu. Vă aduce sa
tisfacții această muncă ? l-am 
întrebat pe nea Vasile Șum- 
lanski.

— Hm ! Ca să-ți răspund 
exact la întrebare, reține te 
rog întîi cîteva cifre. In fie
care zi, în ritmul obișnuit al 
producției, stația la care lu
crăm produce 80—90 mc de 
beton și mortar. Din betonul 
pe care noi îl preparăm de 
șase ani, aici, s-au construit, 
în Vulcan, 23 de blocuri turn,

să fie satisfăcut, mulțumit. 
Dar munca brigăzii conduse 
de nea Vasile, nu se concre
tizează doar într-o anumită 
cantitate de beton sau mor
tar. Pentru fiecare element 
de construcție e necesară o 
anumită calitate a acestor 
preparate, o anumită „mar
că" după cum zic construc
torii. Pleacă de aici betoane 
marca B 35 și B 50 pentru 
fundațiile blocului; B 100, 
pentru ziduri, ori B 150 sau 
chiar B 200 pentru buian- 
drugi, centuri sau planșee 
monolite, elemente care cer 
o marcă superioară de be
ton. Și pentru fiecare marcă 
dozajele de materiale — ni-

dozajul, ori s-ar livra o altă 
marcă de beton decît cea so
licitată, s-ar prejudicia în
săși siguranța în exploatare 
a elementului ori a construc
ției ca atare. De aceea, con
știinciozitatea, responsabili
tatea, priceperea și atenția 
sînt alte atribute ale oame
nilor din echipa condusă de 
nea Vasile. și ale lui însăși.

„Cu oameni ca Ion Gheor- 
ghescu, Wilhelm Adam, Ni- 
rolae Drăguț, Gheorghe U- 
laru, cu care sînt în echipă 
de peste zece ani, să tot lu
crezi. Nimic de zis. și ceilalți 
sînt harnici, pricepuți, destoi
nici'' 
sile. II întreb, 
dacă ar vrea să plece din 
oraș, în altă parte.

— Pînă cînd în Vulcan se 
mai construiește, iar eu mai 
pot pune umărul, nici nu 
mă gîndesc. Și așa sînt des
tule „păsări migratoare".

Omul înalt, spătos și bine 
legat din fața mea îmi vor
bește calm, ferm, decis. II 
privesc cu admirație și îmi 
vine să-i zic „Bravo, nea 
Vasile" I

>î“ — îmi spunea nea Va- 
ispitindu-l“.

Iulian IORDĂCHE
corespondent

)

0 LUME DISPĂRUTĂ" W
WALTER BONATTI a petrecut aproximativ o lună de 

„Waikas", stabiliți lazile în mijlocul triburilor de indios 
confluența rîului Ocamo cu Orinoco.
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Ieri am făcut o vizită la 
Liceul industrial miniei Pe
troșani. Sălile de clasă, la
boratoarele, cunosc în aceste 
zile ultimele pregătiri în ve
derea începerii noului an 
Iar. Directorul liceului, 
fesorul Anton Popescu 
informat cu amabilitate 
pre aceste pregătiri. De 
rind au fost terminate lu
crările de reparații curente 
în valoare de 28 000 lei. 
Școala a fost dotată cu 15 
dulapuri pentru laboratoare 
și cabinete. Pînă la sunetul 
primului clopoțel laboratorul

de chimie, cel de fizică, ca
binetele de exploatări mi
niere, mașini și utilaj minier, 
rezistența materialelor 
gane de mașini vor 
fi predate viitoarelor 
In dorința de a oferi
lor un bogat program in
structiv în orele libere, con
ducerea liceului a depus e- 
forturi pentru a dota cu cele 
necesare un laborator foto și 
un cineclub.

In cele două săptămini 
re au mai lămas pînă 
reluarea cursurilor, se 
rezolvate unele probleme

gale-de încălzire. In timp ce 
combustibilul necesar a fost 
preluat de la începutul verii, 
unele sobe in care se va arde 
acesta nu pot fi folosite. 
I.G.L. Petroșani s-a angajat 
câ de la 1 iulie pină la 1 
septembrie să repare, 9 sobe 
defecte. Din păcate la aceas
tă oră, numai 5 sînt în stare 
de funcționare. Este de dorit 

■ ca lucrătorii acestei între
prinderi șă recupereze timpul 
pierdut prin promovarea 
gentă a ..corigențcloi" 
tru...

Comportare bună 
a elevilor

Problemele

Re masă, un rol deosebit 
important revine mijloacelor de 
intluență și mobilizare a ma
sei de salariați. Comitetul de 
partid a pus in fața organe
lor sindicale sarcina de a or
ganiza dezbateri asupra modu
lui in care decurge procesul ce 
producție, a felului in care se 
achită de sarcini și de obliga
țiile de serviciu fiecare sala
riat. Totodată, organele sindi
cale au fost îndrumate să se 
intereseze mai concret, cu mai 
multă eficacitate de rezolvarea 
propunerilor făcute de munci
tori, tehnicieni și ingineri.

Preocupările actuale ale co
mitetului de partid, măsurile 
pe care intenționează să le ini
țieze in vederea îmbunătățirii 
activității economice a minei 
noastre se referă la stabiliza
rea t'fectiveioi, mobilizarea mi
nerilor cît și a cadrelor teh
nice La promovarea noului, atit 

organizarea producției și a 
nc:i, mecanizarea operațiilor 

subteran cît și la întărirea 
sub Atoate aspectele 

răspunderii profesionale 
îndeosebi a ca- 

comba- 
folosi- 
a uti- 
doture. 
înainte 
tehni- 

și inginerii de la mina 
în ge- 

se

unei noi cărți de telefon41
La nota cu titlul de mai sus 

(Steagul roșu nr. 6 457 din 4 
august a. c.), Direcția jude
țeană de poștă și telecomuni
cații Hunedoara-Deva ne răs
punde :

„Cele menționate în articol 
sînt reale. Ca urmare „Lista a- 
bonaților telefonici", ediția 1970, 
se află sub tipar, urmind a se 
introduce

Ritmul 
prinderii
face să credem | că în eurînd 
noua listă va fi pusă la înde- 
mîna publicului".

ultimele corecturi. 
de„ lucru al Intre- 
poligrafice Deva ne

ții de îmbuteliere a fost 
trat verbal. Ne angajăm 
viitor să nu mai avem aseme
nea surprize în ce privește ca
litatea ambalajului în care se 
imbuteliază laptele.

Rugăm totodată pe consuma
tori de a nu mai preda la 
cumpărarea laptelui, sticle mur
dare, care au lapte uscat pe 
pereți și care necesită o ope
rație foarte greoaie de spălate, 
uneori chiar imposibilă, trebu
ind să renunțăm la aceste 
sticle".

In zilele de 25 și 26 august, 
orașul Hunedoara a găzuuit c- 
tapa județeană a campionatu
lui republican individual de 
tenis de masă rezervată ju
niorilor. La acest concurs. Va
lea Jiului a fost reprezentată 
de cei mai în formă jucători 
de la Școala sportivă Petro
șani. Ca și în edițiile prece
dente, reprezentantele noastre 
au cîștigat titlurile la simplu 
și dublu fete, fată clasamentul : 
Simplu fete : 1. Ildico G.yongyo.și; 
2. Victoria Chinceșan; 3. Este
ra Ghei’gheli, toate trei de la 
Școala sportivă Petroșani. Du
blu fete: 1. Ildico G.yongyoși 
— Victoria Chinceșan; 2. Es- 

Ghergheli — Adriana 
Școala sportivă; 3. Lucia 
— Silvia Foro, Construc- 
Hunedoara. Dublu mixt: 

Gyongydși — Cornel 
(Constructorul); 2. 

Chinceșan — Marcel 
(Școala sportivă); 3.

Se vor lua măsuri

tera 
Toth, 
Foro 
torul 
1. Ildico
Popovici 
Victoria 
Oprean 
Estera Gherghcli — Florin Po
povici (Constructorul). La sim
plu băieți primele două locuri 
au fost obținute de frații Po
povici. Marcel Oprean s-a cla
sat pe locul IV. iar împreună 
cu Petru Jurcu au ocupat lo
cul III la dublu băieți.

Sint rezultate bune ale spor
tivilor petroșăneni care ne dau 
certitudinea într-o comportare 
la fel de bună a lor la fina
lele campionatului 
copiilor (30 august 
tembrie) și la finala 
natului republican al 
lor (3—5 septembrie).

„Curiara" noastră înghite ul- 
tiami metri care ne mai despart 
dfe țărm. Din perdeaua vei de 
a pădurii, o mulțime de wai
kas se reped de pe maluri 
înspre noi. Cîțiva se agața și 
se su.e m ambarcațiunea noas
tră, ce ni se pare acum prea 
fragilă. Riscul de a ne trezi <.u 
toții în apele rîuiui nu este 
cu totul exclus. Două zile am 
călătorit in susul rîului Ocamo 
pînă să-i întîlnim pe acești in
dios care ne-au întîmpinat cu 
.efuziunile" lor, ce e 
cam zgomotoase. După 
am aflat de la însoțitorii 
ne aflam în mijlocul 
„uabutauteri". Bărbații nu au 
cu mult peste un metru și ju
mătate, iar femeile sînt chiar 

«mai mici. Umblă cu toții goi 
sau, cîteodată, își pun un mi
nuscul șorț; își pictează corpul 
cu dungi roșii sau negre, cu
loarea neagră a tatuajului in- 
dicînd semnalul de război sau 
de luptă între membrii tribu
lui. Bărbații mînuiesc cu price
pere arcurile cu săgeți, 
femeile își poartă copiii 
spate. Vorbesc cu toții în ace
lași timp, cu voce stridentă și 
ritmată și, în culmea entu
ziasmului, țopăie in jurul nos
tru ca niște lăcuste. Aproape 
că nici nu ne-am dat seama 
cînd am descins din barcă și 
ne-am pomenit pe o potecă în
gustă. Mergem în șir inTan, 
însă straniu este că noi sîntem 
cei care deschidem procesiu
nea. Aceasta deoarece un wai- 
ka nu dă niciodată dreplul de 
a^ merge în spate unui străin, 
pentru că o astfel de încăl
care a obiceiurilor străvechi 
ar atrage mînia zeităților asu
pra tribului.

După ce am mers cam un 
kilometru prin desișul pădurii, 
ne-am aflat în fața unui 
„chapuno", orașul waikașilor. 
Totul din jur te îndeamnă să 
meditezi la ideea că s-ar putea 
să nu mai ieși de aici viu. Sub 
un unic acoperiș, de formă 
rotundă, își află sălașul vn-o 
20 de familii, fiecare dintre ele 

în 
fume- 
moar- 
i jsese 
înain- 

O a men ii

drept 
< um 
mei, 

tribului 
nu

iar 
în

pulbere amestecată cu h unzele 
copacilor.

Timp 
prilejul 
țime de 
teros", 
teros", 
citeros". 
m-au însoțit călugărul 
Luigi Cocco și venezueleanul 
Edgard Gonzalez Nino, singurii 
veritabili cunoscători ai acestor 
fii ai junglei. Astfel, călugărul 
Luigi Cocco a poposit pe pă- 
mînturile waikașilor cu zece 
ani in urmă și a pus bazele 
unei misiuni, religioase la con
fluența rîului Ocamo cu Ori
noco. în acest labirint compli
cat de munți și văi. cu vegeta
ția lor abundentă, capabilă să 
descurajeze si pe cel mai în
dărătnic explorator, cuvîntul 
misionarilor a răsunat în gol. 
Triburile de indios au rămas 
credincioase străvechilor legen
de și credințe, practicînd en- 
docanibalismul, consumînd ha
lucinogene, vînînd și războirii 
du-se cu săoeti înveninate, nm- 
blînd dezbrăcați, fără a-și pune 
probleme de ordin etico-moral.

Aparent. între waikas și lu
mea civilizată reprezentată de 
călugărul Cocco nu se stabilise 
nici un contact. Dar, cînd mi- 

o 
adus 

au 
îngrijit.

de o lună am 
să cunoaștem 
triburi waikas: 
„labropoteros", 
„abuiteros" și

In noua

avut 
o mul- 
„laguei- 
acocoi- 
„picias- 

escapadă 
misionar

copacilor pe care le gă- 
în pădure. Cu ajutorul

în consecință

național al 
2 sep- 

campio- 
juniori-

strînsă în jurul unui foci 
mijlocul esplanadei, mai 
qă încă oasele unei fete 
te de curind și care 
incinerată cu cîteva ore 
tea venirii noastre.
aceștia sînt foarte superstițioși 
și, în același timp, susceptibili ;

' de aceea simulăm că nu 
să asistăm la macabrul 
monial. Din colțul în 
ne-au găzduit putem 
cum unul dintre acești i 
strînge oasele și le 
pînă le transformă în 
într-o zi, conform celui 
vechi obicei al oamenilor 
kas -- endocanibalismul 
toti membrii tribului, rude 
prieteni, mînca această

dorlm 
cere- 
care 

vedea 
oameni 
pisează 

pulbere, 
mai 

iv a! -

$1

sionarul a fost lovit d« 
cumplită boală care l-a 
în pragul morții, waikas 
fost aceia care l-au 
„Dacă ai fi murit — i-au măr
turisit ciudații oameni 
fi încins un foc mare, 
ars si am fi mîncat 
Această mărturisire îți 
da fiori, dar trebuie să te qîn- 
dești că ea sintetizează marca 
considerație de care se bucura 
Cocco : el se convertise într-u- 
nul dintre ai lor. Este un lucru 
efectiv verificat că waikas 
mănîncă oasele străinilor 
ale dușmanilor. Continuînd 
se amestece printre acești 
meni, Cocco a ajuns să-i înțe
leagă și să le descifreze do
rințele.

Grație informațiilor furnizate 
de călugărul Cocco și trăind 
eu însumi printre waikas, am 
putut să cunosc cele mai stra
nii aspecte ale vieții lor. Am 
înțeles eurînd că au propriile 
lor norme morale, discutabile 
din punctul nostru de vedere; 
sînt însă întotdeauna gata <ă 
exalte binele și să condamne 
răul. Ceremonia consumării 
oaselor mortilor este conside
rată capabilă să asigure pacea 
spiritelor respective, care 
bîndesc dreptul la odihna 
„casa tunetelor".

Ca probă a primitivității 
semnalăm că waikas nu cunosc 
agricultura și nici creșterea 
animalelor domestice, cu ex
cepția cîinelui. Mănîncă Iruc-

— am 
te-am fi 
oasele".

poale

nu 
sau 

să 
oa

do- 
in

lor,

îi>
muncii 
din 
disciplinei 
ei. a 
a salai iatiloi, 
dreloi tehnice, față de 
terea neajunsurilor în 
rea timpului de lucru, 
lajeloi și mașinilor din 
Pentru aceasta se cere, 
de toate, ca maiștrii, 
denii 
noastră să conducă nu 
neral", ci concret, să nu 
mărginească la soluții birocra
tice, pe hîrtie, ci să elaboreze 
soluții vii, concrete care să a- 
sigure rezolvarea eficientă a 
problemeloi ridicate de proce
sul de producție.

Iată i'îteva dintre realiză/ile 
și preocupările comitetului de 
partid de la mina Dilja. Sîntem 
botărîți să ne sporim eforturile 
pentru ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să realizăm integral și 
să depășim sarcinile de plan 
la toți indicatorii, să pregătim 
condițiile pentru obținerea u- 
nor realizări și mai mari în 
viitorul an. _____  ...j.

Consumatorii de lapte
nu vor mai avea surprize

In ziarul Steagul roșu nr. 
6 459 din 6 august a. c. a a- 
părut, sub titlul „Despre cali
tatea laptelui", o notă critică 
în care se relata că sticlele nu 
sint corespunzător spălate, îna
inte de îmbutelierea laptelui, 
de către muncitorii Fabricii de 
produse lactate Petroșani.

Relerindu-se la cele cuprinse 
în articol, conducerea fabricii 
ne comunică :

„La data de 5 august a. c. 
au fost expediați pe rutele co
merciale 5 116 1 lapte din care 
4 716 1 la sticle. ■ îmbutelierea 
laptelui se execută automat în
tr-o instalație complexă care 
cuprinde și operații de spălare. 
De asemenea, se execută ma
nual și operați^ de sortare a 
sticlelor.

Ne-a mîhnit și regretăm fap
tul că o asemenea dovadă a 
neglijenței din partea unui lu
crător al secției noastre a ajuns 
pînă la consumator, fapt pen
tru care personalul întregii sec-

„Bucuroși de oaspeți 7" a fost 
întrebarea adresată organelor 
care au sarcina de a se ocupa 
de propaganda turistică în Va
lea Jiului, prin articolul apărut 
în ziarul nostru nr. 6 458 din 
5 august a. c., privitor la care 
Agenția județeană O.N.T. Hu- 
nedoara-Deva ne comunică :

„Vă facem cunoscut că î i 
cadrul Consiliului turistic jude
țean au fost stabilite sarcinile 
ce revin pe linie de propagan
dă fiecăiei întreprinderi și in
stituții. In acest sens populari
zarea cabanelor, traseelor ți a- 
sigurarea marcajelor cade în sar
cina Întreprinderii balneocli
materice Deva.

Agenția O.N.T Deva a avut 
de realizat panouri mari, eu 
obiectivele turistice din județ 
și baza materială de deservire 
a turiștilor sosiți, care au fost 
confecționate și amplasate la 
cele 6 intrări în județ, precum 
și la intersecția de șosele de 
la Simeria veche.

Desigur că sesizarea dv. 
poate să ne lase pași 
că am informat I.J.B. 
care va lua măsuri în conse
cință".

vi, astfel
I.C. Deva

tele 
sesc 
arcurilor cu săgeți își mai do- 
bîndesc și un alt tip de hra
nă : păsări, tapiri, șerpi, mici 
animale de pădure, 
ză mîncarea cu cenușa l 
plante care conțin clorură 
polasiu. Waikas trăiesc în 
mai insuportabilă climă 
zona ecuatorială: căldura 
medă este istovitoare, tempe
ratura nu scade niciodată sub 
400 șj ești asaltat continuu de 
cohorte înaripate de 
de care băștinașii se 
gitîndu-și tot timpul 
Teritoriul lor nu este 
nil. Se pare că ocupă 
zonă, atît de puțin explorată, 
a cursului superior al fluviului 
Orinoco, teritoriu cuprins în
tre Venezuela și Brazilia.

Oamenii aceștia 
nimic și totuși au 
este necesar pentru 
pădure, unica lume 
cunosc. De exemplu, 
tor sau un războinic are întot
deauna asupra sa un arc, mai 
multe săgeți, putină otravă de 
curara, cîteva lemne cu care 
să poată aprinde focul, o man
dibulă de ..pecari" folosită In 
chip de perie și cîțiva dinți de 
rozător, ingenios transformați 
în daltă ad-hoc. Toate acestea 
nu cîntăresc la un loc mal 
mult de trei kilograme.

Waikas sînt poligami. Abia 
născute, fetele sînt hărăzite ca 
soții unuia dintre bărbații tri
bului. Dacă un copil se naște 
excesiv de mic, este înecat 
și waikas sînt înctedinlati că 
în locul lui se vor naște doi 
gemeni. Caracteristică pentru 
înfățișarea waikașilor, în com
parație cu toți ceilalți indios, 
este coafura care formează pe 
creștetul capului o „coronilla" 
ce semnifică luna din care 
consideră că descind. Waikas 
mai înseamnă și ..oamenii care 
ucid", deși sînt în oeneral paș
nici. Disputele dintre waikas 
se desfășoară după un ritual 
specific. Adversarii, unul în 
fata celuilalt, își dau lovituri 
alternative. Cu un par, ales 
special pentru duel, primul iz
bește tonsura adversarului 
care primește lovitura 
manieră solemnă. La 
sau, îl lovește pe celălalt 
același chip, și, 
multe ori, lupta se termină cu 
un craniu zdrobit. Este un tip 
de ..violentă ordonată" pă care 
waikas 
rezolva 
tiunile 
tru... a

își sărea- 
unor 

de 
cea 
din 

u-

insecte, 
apără a- 

miinile. 
net defi- 
înlreaga

nu posedă 
tot ce le 
a trăi în 
pe care o 

un vînă-

înlr-o 
rîndul 

în 
de cele mai

o folosesc pentru a-și 
neîn'eleqerile și ches- 

de onoare dar și pen- 
consolida prieteniile. 

Din fericire pentru noi, nu am 
fost considerați suficient 
merituoși pentru o astfel 
demonstrație amicală.

de 
de

18,25
18,40
19,15
19,20
19,30
20,00

20,30

22,10
22,35
22,50
23,00

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Mult e dulce și fru
moasă.
La volan.
Cadran internațional. 
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Film serial : „Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn".
Filmul artistic : „Oedip- 
rege".
Atelier de creație. 
Poșta TV.
Telejurnalul de noapte. 
Din carnetul cu amin
tiri Cerbului de
aur".

VINERI 4 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 10,10 Curs de lim
ba spaniolă; 11,30 De toate 
pentru toți... turiștii; 12,30 
Intilnire cu melodia popu
lară 
13.00 
liști 
14,00 
14,50 
Roza 
jurnal;
17.35 Interpreți 
populară; 18,10 Revista eco
nomică; 19,00 Gazeta radio;
19.35 Din comoara folcloru
lui nostru muzical; 20,05 Ta
bleta de seară; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Zece melodii 
preferate; 21,00 Atențiune, 
părinți; 21,30 Moment poetic;
21.35 Soliștul serii — Manolo 
Escobar; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 Jazz; 23,00 
Concert de muzică ușoară; 
0,03—3,00 Estrada nocturnă.

preferat;
13,45 So- 
populară; 
muzical;

și interpretul 
Radiojurnal;

de muzică 
Caleidoscop

Muzică populară; 15.00 
vînturilor; 16,00 Radio- 

17,05 Pentru patrie; 
de muzică

i

Staicu BALO! (va urma)

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Argoman superdiaboli- 
cul (3—6 septembrie); Repu
blica : Procesul (3—6 septem
brie); LONEA — Minerul : 
Joc dublu în serviciul secret 
(3—6 
brie : 
(3—5 
SA : 
—4
TENI : Tinerețe fără bătrîne- 
țe (3—4 septembrie); VUL
CAN : Așteaptă pînă se în
tunecă (3—6 septembrie); U- 
RICANI : Familia Toll) (4—5 
septembrie).

septembrie); 7 Noiem- 
Moartea unui birocrat 
septembrie); ANINOA- 
Afurisitul de bunic (3 
septembrie); BÂRBA-

1.1. L. PETROȘANI

sfr. Mihai Viteazu nr.1
încunoștiințează pe cei interesați că organizează calificarea 
la locul de muncă prin cursuri de scurtă durată, conform 
1I.C.M. 159/1959 pentru meseriile de lăcătuși și timplari.

CONDIȚII ;
— să aibă vîrsta între 14—30 ani
— să fie absolvenți a 8 clase elementare
—- să aibă domiciliul permanent în Petroșani 
Solicitanții vor depune 

tiv al I.I.L. Petroșani pînă 
acte :

la serviciul personal administra
ta 8 septembrie 1070 următoarele

— cerere de înscriere
— angajament că vor

5 ani în cadrul I.I.L. Petroșani
— fotocopia actului de studii
— copia certificatului de naștere
— consimțămîntul scris și legalizat al părinților pentru 

cei ce au vîrsta sub 16 ani
Informații suplimentare se pot primi la serviciul perso- 

nal-administrativ al întreprinderii, telefon 1475.

lucra după calificare cel puțin
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Vizita lui Suleyman Demirel 
in Iugoslavia

BELGRAD 2 — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : Vizita pe 
care șeful guvernului turc, 
Suleyman Demirel, o efec
tuează în Iugoslavia se si
tuează în centrul atenției o- 
piniei publice iugoslave. Zia
rele belgrădene arată că vi
zita premierului turc prile
juiește un larg schimb de 
păreri asupra dezvoltării re
lațiilor bilaterale și asupri 
problemelor internaționale 
importante, evidențiind că 
în numeroase probleme 
internaționale cele două 
părți au puncte de ve
dere comune sau apropiate.

Cu prilejul unui dineu o- 
ferit oaspetelui turc, șeful 
guvernului iugoslav, Mitia 
Ribicici, a subliniat în cuvin- 
tul său, între altele, perspec
tivele de dezvoltare a rela
țiilor turco-iugoslave, precum 
și posibilitățile de îmbună
tățire continuă a situației 
si colaborării din Balcani și 
Europa. El a accentuat fap
tul că Iugoslavia, ca țară 
europeană, este interesată 
în evoluția situației actuale, 
salutînd orice eveniment 
menit să contribuie la dez
voltarea colaborării și la 
crearea condițiilor unui sis
tem de securitate în Europa. 
Ribicici a subliniat, de ase
menea, că Iugoslavia se

pronunță pentru continua 
dezvoltare a colaborării paș
nice și a relațiilor de bună- 
vecinătate între tarile bal
canice pe baza principiilor 
independenței, neamestecu
lui în treburile interne, su
veranității și respectării in
tegrității teritoriale. Șeiul 
guvernului iugoslav a rele
vat însemnătatea contactelor 
între personalitățile politice 
pentru dezvoltarea colabo
rării în Balcani și contribu
ția pe care aceasta o poate 
aduce la întărirea păcii și 
securității în Europa.

La rîndul său, primul mi
nistru al Turciei, Suleyman 
Demirel, a înfățișat punctul 
de vedere cu privire la po
sibilitățile de dezvoltare a 
colaborării bilaterale turco-, 
iugoslave, în special în do
meniul economic. De ase
menea, el a menționat, prin
tre altele, că colaborarea 
dintre cele două țări contri
buie la dezvoltarea cooperă
rii țărilor balcanice. Turcia, 
care acordă o mare impor
tanță păcii și înțelegerii în 
Balcani, a spus Demirel, și 
Iugoslavia, care sîntem si
guri că are aceleași dorințe, 
au înțeles că dezvoltarea co
laborării în această regiune 
este în interesul păcii în 
lume.

UN VOT MASIV
LONDRA 2 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat zia
rului „Morning Star1*, orga
nul de presă al P. C. din 
Marea Britanie, Pieter Keu- 
neman, secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Ceylon, a subliniat că 
alegerile generale de la 27 mai 
1970 au avut semnificația ți
nui vot masiv de încredere 
acordat de poporul ceylonez 
Frontului Unit al Forțelor de 
Stînga și programului expus 
de acesta în manifestul elec
toral. Victoria categorică ob
ținută în alegeri de acest 
front — a declarat Keune- 
man — a creat noi perspec
tive procesului de dezvoltare 
și democratizare a țării. 
El a menționat că majoritatea 
covîrșitoare de mandale pe 
care o deține în Parlament 
noul guvern constituit duoă 
alegeri (122 din cele 157 lo
curi) nu îl obligă, ca în ca
zul echipelor ministeriale 
precedente, să depindă de 
tranzacții politice în adop
tarea măsurilor pe care le 
consideră necesare.

Referindu-se la cauzele în- 
frîngerii suferite în alegeri 
de Partidul Național Unit, 
condus de Dudley Senana- 
yake, Pieter Keuneman a 
arătat că politica acestuia

Măsuri împotriva
holerei

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
După cum anunță 
TASS, locțiitorul 
sănătății al U.R.S.S., 
Burnazian, 
respondent al ziarului „ 
că în regiunea Astrahan i 
focare de holeră care au 
localizate. El a arătat că 
tamentul celor bolnavi 
încheiat și se poate afirma 
Situația în prezent este stabilă. 
Tot așa stau lucrurile la Kerci 
și Odesa, unde a pătruns infec
ția. „Noi dispunem de toate 
mijloacele necesare în vederea 
eradicării infecțiilor. Trata
mentul început la timp garan
tează vindecarea totală".

agenția 
ministrului 

Avetik 
a declarat unui co- 

Pravda" 
sînt 
fost 
tra
s-a 
că

• LA LONDRA, S-A A- 
NUNȚAT că cea de-a 69-a 
Conferință națională a Parti
dului laburist britanic va 
avea loc la Blackpool între 
28 septembrie și 2 octombrie. 
Simultan, în capitala Marii 
Britanii a fost dat publicită
ții raportul Comitetului exe
cutiv național al Partidului 
laburist care va fi prezentat 
la această reuniune. Do
cumentul fără să abordeze 
în mod detaliat cauzele în- 
frîngeril laburiștilor cu prile
jul alegerilor generale 
iunie, 
acest 
rulul

din 
atribuie, printre altele, 
eșec reducerii numă- 

membrilor partidului.

• PREȘEDINTELE R.S.F.
IUGOSLAVIA, IOSIP BROZ
TITO, a primit miercuri la 
reședința sa de pe Insula
Brioni delegația Partidului 
Social Democrat din R. F. a
Germaniei, condusă de Her
bert Wehner, vicepreședinte 
al partidului și președinte al 
grupului parlamentar în 
Bundestag. Delegația P.S.D. 
din R. F. a Germaniei se află 
în Iugoslavia la invitația 
U.C.I. și a Conferinței Fede
rale » ’ U.S.P.M.I.a

A PREȘEDINTELE REPU
BLICII ISLANDA, Kristjan 
Eldiarn, a sosit miercuri di
mineața la Copenhaga, într-o 

săotă- 
i sale 

Eld- 
cu 

privind 
bilaterale,

vizită oficială de o ■ 
mînă t!mnul șederii 
în capitala Danemarcei, 
jarn va avea convorbiri 
oficialitățile daneze 
evoluția relațiilor miaraur, 
în special, și a relațiilor din
tre țările nordice, în gene
ral.

subordonare a interese- 
naționale capitalului stră- 
a atras fostul guvern 

conflict direct . cu

de 
lor 
in 
într-un 
cole mai largi pături ale po
porului ceylonez, al căror 
nivel de trai scăzuse ca 
urmare a devalorizării, repe
tate a monedei naționale, a 
scăderii producției de orez, 
a creșterii preturilor la o 
serie de produse de bază și 
a șomajului. Existenta Fron
tului Unit de stînga, care a 
mobilizat și organizat forțe
le progresiste din tară, a 
constituit un factor decisiv 
pentru rezultatele confrun
tării electorale.

în legătură cu programul 
actualului guvern 
lombo, secretarul
C.C. al P. C. din Ceylon care 
este ministru al 
și construcțiilor, 
că înlăturarea 
străine infiltrate 
mie rămîne unul 
cipalele obiective. în același 
timp, el a precizat că o sar
cină importantă în vederea 
realizării obiectivelor pen
tru care a votat poporul cey
lonez o constituie consoli
darea influentei și 
maselor muncitoare
Frontului Unit al ForteloT 
de Stînga.

ie-

de la Co- 
general al

locuințelor 
a subliniat 
intereselor 

în econo- 
dintre prin-

poziției 
în cadrul

i

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Mllillllll CONFERINȚEI

INTERCUVERNAMENTAIE KCO
VENEȚIA 2 (Agerpres). — La 

Veneția s-au încheiat miercuri 
lucrările primei Conferințe in- 
terguvernamentalc consacrate 
aspectelor instituționale, admi
nistrative și financiare ale po
liticilor culturale. Organizată 
sub, auspiciile UNESCO, confe
rința a reunit delegații din 85 
de .state membre și asociate, 
reprezentanți ai unor organis
me specializate ale O.N.U., 
precum și observatori din par
tea unor organizații interguver- 
namentale, organizații interna
ționale neguvernamentale și ai 
unor fundații culturale. Dele
gația română a fost condusă 
de Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Conferința a adoptat docu
mentul final, diverse concluzii, 
precum și recomandări adresate 
statelor membre ale UNESCO. 
La propunerea delegației Ro

mâniei, conferința a adoptat în 
unanimitate teza potrivit căreia 
cooperarea culturală internațio
nală trebuie să se fundamen
teze pe normele dreptului in
ternațional, pe respectarea 
principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avanta
jului reciproc.

De un larg interes s-a bucu
rat la conferință inițiativa de
legației române și a , altor țări 
pentru conservarea și valorifi
carea culturilor populare și o 
mai bună difuzare internațio
nală a valorilor folclorice. Con
ferința a formulat, între altele, 
recomandări referitoare la par
ticiparea cît mai cuprinzătoare 
a tineretului la manifestările 
cultural-educative, atît sub as
pectul creației, cît și sub cel 
al receptării noilor valori cul
turale ale întregii omeniri.

Deschiderea 
Conferinței 
Shakespeare

LONDRA 2. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite : La 
Stratford on Avon, locul de 
naștere al marelui dramaturg 
englez William Shakespeare, 
se desfășoară cea de a XlV-a 

•Conferință internațională con
sacrată textologiei și teatro
logiei shakespeariene. Ședința 
din 2 septembrie a fost pre
zidată de prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu.

Conferințele internaționale 
Shakespeare au loc o dată la 

_doi ani cu participarea unui 
■ mare număr de specialiști și 
.oameni de teatru din lumea 
întreagă. La actuala conferin
ță, printre delegați, se află 
și scriitorii români Paul E- 
verac și Andrei Deleanu.

In fiecare seară, după șe
dințele de lucru, au loc spec
tacole susținute de compania 
Royal Shakespeare la Teatrul 
memorial de pe malul rîului 
Avon.

mi
OTTAWA 2 (Agerpres). — 

La 1 septembrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Ottawa, Bucur Șchiopu, 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare guvernatorului general 
adjunct al Canadei, E. M. Hali. 
La ceremonie au fost de fată 
R. E. Collins, reprezentant al 
secretarului de stat pentru a- 
facerile externe al Canadei, 
precum și alte persoane ofi
ciale. Au participat, de aseme
nea, membri ai ambasadei ro
mâne.

Ambasadorul român a trans
mis șefului federației canadiene

Noî fonduri alocate de S.U.A
R. D. VIETNAM. Din rea

lizările celor 25 de ani de 
la eliberare.

în foto: Exploatarea de 
cărbune la zi Deo Nai, dea- 
lungul coastei Ha Long. pentru înarmare

Proiect de lege ce prevede
aboli rea rentelor

îi-3

urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și pace 
pentru poporul canadian.

în răspunsul său, E. M. Hali 
a transmis cele mai bune urări 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușesc.i, 
împreună cu urări de pace și 
un viitor tot mai fericit pentru 
poporul român.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
guvernatorul general adjunct 
al Canadei și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

■■aiînroKwnnaaaaaanmrai

Model de 
inimă artificială

Reîmpărțirea 

portofoliilor în guvernul

Solda Meir

ca urmare a 
„planului Ro
din Orientul 

se redusese la

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Primul mi
nistru israelian Golda Mcir a procedat marți 
la o reîmpărțire a portofoliilor ministeriale, 
a anunțat la Tel Aviv un purtător de cu- 
vînt oficial. Inițial, guvernul prezidat de 
Golda Meir era format din 24 cje miniștri. 
Prin retragerea din coaliția guvernamentală 
a miniștrilor grupării Gahal, 
acceptării de către Israel a 
gers** de soluționare a crizei 
Apropiat, numărul miniștrilor
18.' Portofoliile rămase vacante au fost pre
luate de membri ai guvernului din partea 
Partidului Muncii (MAPAI) : Pinhas Sapir, 
care pe lîngă portofoliul finanțelor va de
ține și pe cel al comerțului și industriei, 
Schimon Peres preia și Ministerul Transpor
turilor și Poștelor, iar Haim Gvati cumulea
ză portofoliul dezvoltării cu cel al agricul
turii. Totodată, ministrul problemelor so
ciale, Joseph Burg (Partidul național reli
gios), va prelua conducerea Ministerului de 
Interne (al cărui titular a decedat recent), 
fiind înlocuit de Michael Hazani.

MADRID 2 (Agerpres). — 
în cadrul unui acord de co
laborare între „Școala na
țională de boli toracice" 
(apuu.o) și „Houston nealt 
Institute" (S.U.A.), medicul 
argentinian Salvador Liotta 
a început la facultatea de 
medicină din Madrid, expe
rimentările unui model de i- 
mmă artiticială.

După cum a declarat dl. 
Liotta, aceasta inimă artifi
cială, in greutate de 300 gra
me, va prezenta următoarea 
avantaje: nu va provoca fe
nomene de respingere, va 
putea fi iabricată in cantită
țile și la dimensiunile nece
sare și nu va pune probleme 
de natură afectivă sau mo
rala. Medicul argentinian a 
adăugat că chestiunea sur
sei de energie va primi și ea 
în curînd o rezolvare, prin 
utilizarea plutoniului 238. O 
baterie de dimensiunile unui 
pachet de țigări va fi fixată 
în cavitatea toracică a pa
cientului, permitîndu-i aces
tuia să ducă o viață absolut 
normală.

Reacții

DELIII 2 (Agerpres). — 
Primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, a prezentat 
fața Camerei Populare 
Parlamentului proiectul 
lege care prevede abolirea 
rentelor și privilegiilor acor
date foștilor maharajahi.

Proiectul de lege este sus
ținut atît de reprezentanții 
partidului de guvernământ, 
Congresul Național, cît și de 
deputății comuniști și socia
liști. Partidele cu orientare 
de dreapta din rândurile o- 
poziției se pronunță 
împotriva proiectului.

In
a 

de

însă 
Din

această cauză, se așteaptă 
ca actualele dezbateri par
lamentare să fie agitate, 
controversele putînd lua, po
trivit părerii observatorilor 
politici, proporții similare cu 
cele ale discuțiilor suscitate 
de naționalizarea marilor in
stituții bancare din India. 
In această conjunctură este 
semnificativă declarația In- 
direi Gandhi, care a ținut 
să avertizeze Parlamentul 
că o eventuală respingere a 
proiectului de lege ar pu
tea provoca proteste în rîn
dul populației.

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Senatul american a aprobat 
proiectul de lege privind alo
carea sumei de 19,2 miliarde 
dolari în vederea realizării sau 
achiziționării de către Pentagon 
a unor noi tipuri de avioane, 
rachete, nave și diverse arme. 
Printre altele, proiectul de lege 
autorizează dezvoltarea contro
versatului sistem antibalistic 
„Safeguard". La încheierea dez
baterilor, a fost adoptat un a- 
mendament care autorizează 
vînzarea unor noi avioane și 
alt echipament militar american 
către Israel. Textul legii ur
mează să fie înaintat acum u- 
nei comisii mixte a Senatului 
și Camerei Reprezentanților, 
pentru definitivarea sumelor a- 
locate, deoarece versiunea a- 
doptată de Camera Reprezen
tanților prevede o sumă ceva 
mai mare, și anume 20,5 mili
arde dolari.

Dezbaterea pe marginea legii 
a fost una din cele mai înde
lungate, ca urmare a criticilor 
formulate față de fondurile ri
dicate alocate înarmării. Nume
roși senatori au cerut limitarea 
cheltuielilor militare.

--------4---------

Schimb de păreri pri
vind soluționarea con
flictului din Orientul

Apropiat

r

rață de politica S.U.A.

în Asia de sud-est

• GREVA LUCRĂTORILOR 
DE LA SECȚIILE METALUR
GICE ale șantierelor navale, 
calificate drept cel mai grav 
conflict de muncă cunoscut 
de Olanda după cel de-al 
doilea război mondial, conti
nuă să paralizeze activitatea 
porturilor Rotterdam, Amster
dam și Schiedam. Peste 
50 000 de muncitori portuari 
și-au încetat activitatea.

Pentru reglementarea situa
ției, sînt menținute 
permanente între
tanții patronatului și sindi
cate.

contacte 
reprezen

• DEFICITUL 
LUI ȚĂRILOR 
EUROPENE a 
Schimb (A.E.L.S.) 
lumii a înregistrat o 
creștere în 
a anului 1970, atingînd cifra 
de aproape 4 miliarde dolari.

Comparativ cu primele șase 
luni ale anului 1969, totalul 
exporturilor celor nouă state 
membre ale organizației, au 
crescut cu 14,9 la sută (va- 

mi-
ce 

16,6 
de-

COMERȚU- 
ASOCIAȚIEI 

Liberului 
cu restul 

nouă 
prima jumătate

tarea lor fiind de 21 016 
lioane dolari), în timp 
importurile au sporit cu 
la sută (24 919 milioane 
lari).

• HĂ DAM, MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE AL 
R. P. D. COREENE, a tri
mis lui U Thant o scri
soare prin care cere difuza
rea în rîndul delegaților tu
turor statelor membre ale 
Organizației Națiunilor Unite 
a declarației din 29 august 
1970 a guvernului R. P. D. 
Coreene ca un document o- 
ficial al O.N.U. Declarația 
menționată sprijină otopune- 
rea de a se înscrie pe or
dinea de zi provizorie a vii
toarei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. punctele 
intitulate „Retragerea trupe
lor S.U.A. și a tuturor celor
lalte trupe străine care, sub 
steagul O.N.U., ocupă Co
reea de sud" șl „Desființarea 
Comisiei O.N.U. pentru unifi
carea și refacerea Coreei".

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Ambasadorii la O.N.U. ai Fran
ței, Marii Britanii, S.U.A. șl 
Uniunii Sovietice s-au întru
nit miercuri pentru a continua 
schimbul de păreri privind 
căile de soluționare a conflic
tului din Orientul Apropiat în 
conformitate cu rezoluția Con
siliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967. întrunirea, a 
42-a de la începerea în aprilie 
1969 a acestor consultări, a 
avut loc la reședința ambasa
dorului sovietic.

Ambasadorii se vor reuni 
din nou la 14 septembrie.

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Politica S.U.A. în Asia 
sud-est a 
mele zile o vie activitate 
Casa Albă și în cercurile Con
gresului. La cîteva ore după 
respingerea de către Senat a 
amendamentului la legea pen
tru alocații bugetare, prin care 
se urmărea blocarea de la 31 
decembrie 1971 a oricăror fon
duri destinate trupelor ameri
cane din Vietnam, un grup de 
14 senatori republicani și de- 
mocrați au adresat președinte
lui Nixon o scrisoare, cerînd 
încetarea focului în Vietnam 
și realizarea de progrese la 
convorbirile de pace de 
Paris.

Vicepreședintele S.U.A., 
ro Agnew, reîntors din turneul 
întreprins în unele țări din 
Asia de sud-est, a prezentat 
marți, la reuniunea Consiliului 
Național al Securității, un ra
port în care a insistat ca „dez- 
angajarea“ hotărîtă de Adminis
trație să fie „compensată" prin- 
tr-o sporire a ajutorului acor-

Din presa străină

Foamete

de 
determinat în ulti- 

la

Spi-

groaznica

• CU PRILEJUL CELEI 
DL-A 25-A ANIVERSĂRI a 
proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, la Hanoi s-a 
deschis expoziția „25 de ani 
de luptă și construcție a R. D. 
Vietnam".

Expoziția a fost deschisă 
de Ton Duc Thang, președin
tele R. D. Vietnam, în pre
zența altor conducători de 
partid și de stat, precum și 
a reprezentanților corpului 
diplomatic.

Expoziția înfățișează marile 
succese obținute de poporul 
vietnamez atît în lupta împo
triva agresiunii americane cît 
și în construcția naționala, 
sub conducerea Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam 
și a guvernului R. D. Viet
nam.

• MARȚI S-A DESCHIS 
LA NISA, sub președinția lui 
Oliver Guichard, ministrul 
educației naționale al Fran
ței, Congresul internațional 
al matematicienilor. La aceas
tă reuniune participă 3 000 
de matematicieni din 42 de 
țări. Lucrările congresului vor 
lua sfîrșit la 10 septembrie.

• PESTE 100 000 DE PER
SOANE au rămas fără adă
post, ca urmare a ploilor to
rențiale care au căzut în ul
timele zile asupra unor re
giuni din sudul Nigeriei. Au
toritățile federale au ordonat 
luarea unor măsuri de ur
gență pentru ajutorarea popu
lației sinistrate.

• ACȚIONÎND PE LINIA 
RESTRÎNGERII INFLUENȚEI 
CAPITALULUI STRĂIN în e- 
conomia națională, statul Pe
ruvian a preluat controlul,, 
prin intermediul Băncii Națio
nale, asupra uneia din prin
cipalele instituții financiare 
din țară — Banca Internațio
nală. Acțiunile acesteia erau 
deținute în majoritate de 
două firme americane și una 
argentiniană.

» POTRIVIT STATISTI
CILOR OFICIALE, populația 
Republicii Chile se cifrează 
In Țîeze* f la 9 268 584 locui
tori. Provincia Santiago nu
mără 3218 155 locuitori, ceea 
că Tepre^mtă 36 la sută din 
întreaga populație a țării.

Insula Haiti este de multă 
vreme Un simbol al sărăciei și, 
sub dictatura lui Francois Du
valier, unul al oprimării. Dar 
de doi ani, ea suferă de ceva 
mult mai rău: foametea. In 
zona de nord-vesț a insulei, si
tuată la sud de Port de Paix, 
există citeva case și nici un fel 
de drumuri, comunicații, bani 
sau alimente. Populația, insă, 
depășește cu mult un milion 
de locuitori.

Actuala foamete a avut punc
tul de plecare în urmă cu doi 
ani, cind o ploaie care a du- 

• rat peste o lună a spălat a- 
proape complet solul stincos al 
insulei. A urmat apoi un an 
de secetă nemiloasă. Nu există 
cifre oficiale, dar s-a apreciat 
că aproximativ 50 000 de per
soane mor

i-nual din 
Mai multe 
trim'* in

în această zonă a- 
cauza subnutriției, 
organizații care au 
trecut ajutoare iau 

renunțat ulterior, după ce au 
aflat că o cantitate foarte mică 
din aceste ajutoare au depășit 
capitala, Port au Prince.

O călătorie spre interiorul 
țării constituie o experiență te-

ribilă. Spre deosebire de zo
nele rurale din alte părți ale 
zonei Caraibilor, aici nu poți 
vedea animale domestice. Am 
fost de față cind o familie de 
11 persoane își pregătea masa 
zilnică : amesteca o mină de 
orez cu apă și pămînt și o în- 
ghițeau apoi cu lăcomie. Poate 
cel mai tulburător incident al 
călătoriei a fost cind am des
coperit adevărul unor zvonuri 
teribile : intr-un sat lovit poate 
mai mult ca altele de foamete 
ni s-au oferit spre vinzare co
pii între 5 și 13 ani, la prețul 
de un dolar fiecare. Cind am 
refuzat, prețul a scăzut la un 
„gourd“ haitian — aproximativ 
15 cenți. Părinții insistau că 
nu banii îi interesează, ci că 
doresc doar ca copiii lor să fie 
hrăniți. „Dacă sîntem norocoși, 
explică ei, copiii pot 
servitori la Port au 
Piuă în prezent, însă, 
reușit decit să trimitem
rar la o casă de prostituție din 
capitală două din fete, pentru 
20 de dolari".

ajunge 
Prince, 
nu a m 
tempo-

dat regimurilor de la Saigon 
și Pnom Penh în materiale și 
echipamente.

în acest context presa ame
ricană atrage atenția asupra 
nemulțumirii unei largi părți 
a opiniei publice americane 
față de continuarea războiului 
dus de S.U.A. 
Cotidianul 
relevă 
riile 
Nixon 
roare 
pingerea de către Senat a a- 
mendamentului Hatfield-McGo
vern drept o invitație la 
cetinirea retragerii trupelor 
mericane din Vietnam sau 
înghețare a convorbirilor 
pace de la Paris". „Faptul că 
39 de senatori au fost suficient 
de îngrijorați față de cursul 
politicii Administrației în Viet
nam, pronunțîndu-se în favoa
rea unui program de retragere, 
subliniază ziarul, reflectă sufi
cient de evident neliniștea a 
numeroși americani în legătură 
cu lipsa de progrese la nego
cierile de pace".

Furtuni tropicale 
în Filipine

MANILA 2 (Agerpres). — 
Furtunile tropicale care s-au 
abătut în ultimele săptămîni 
asupra insulelor Filipine au 
provocat mari inundații. Prin
tre localitățile afectate de 
intemperii se află și capitala 
filipineză, Manila, unde car
tiere întregi au fost inunda
te. Culturile de orez din 
împrejurimile orașului au fost 
în mare parte compromise.

Se apreciază că peste 10 
milioane de persoane au a- 
vut de suferit de pe urma 
inundațiilor.

„New 
într-unul 

sale că 
va face 

dacă va

în Indochina. 
York Times" 
din comen ta- 
„Administrația 
o colosală e- 
interpreta res-

în-
a-
de
de

în Haiti
Altă sursă de cîștig pe care 

o au sînt premiile obținute la 
luptele de cocoși.

(...) Foametea din regiunea 
nord-vestică a insulei, unde în
tr-o vreme erau numeroase 
plantații, a fost cauzată de in
competență și ineficientă — fe
nomene endemice în această 
țară. Duvalier a interzis chiar 
utilizarea avioanelor utilitare, 
pe motiv că el ar putea cădea 
în miinile adversarilor săi. Du
pă ce plantațiile au dispărut, 
localnicii nu au mai putut lup
ta contra alunecărilor de te
ren, inundațiilor și secetei.

Un reprezentant al O.N.U., 
aflat la Port de Paix, decla
ră : „Sîntem oarecum in si
tuația unuia care încearcă să 
acopere spărtura dintr-un dig 
cu miinile. Este imposibil să 
ții sub control foametea, cind 
90 la sută din populația zonei 
afectate nu știe de existența 
noastră și cind fondurile pe 
care le avem sînt prea mici 
pentru a face față situației. 
Este o problemă uitată, nimă
nui nu-i pasă — poate doar 
haitienilor din restul insulei".

Laser cît un grăunte 
de nisip

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— Compania de teleioane 
„Beli" a anunjat că a pus la 
punct un nou laser a cărui 
mărime nu depășește pe 
aceea a unui... grăunte de 
nisip și care este capabil să 
funcționeze timp de un mi
lion de ore cu un curent 
furnizat de o baterie de bu
zunar.

Potrivit tehnicienilor com
paniei amintite, descoperirea 
este tot alît de importantă 
din punct de vedere tehnic 
ca și cea a tranzistorilor, 
cu atît mai mult cu cit acest 
laser va costa extrem de 
puțin.

Unul din avantajele noului 
laser este că el va putea 
funcționa în mod constant la 
temperatura, camerei țață de 
laserii cunoscuți pînă acum 
care nu pot funcționa decit 
o fracțiune de secundă ca 
urmare a căldurii extrem de 
mari pe care o degajă si 
care impune anumite sisteme 
de răcire.

Nou! laser poate să-și gă
sească aplicații în domeniu! 
comunicațiilor.

Concorde-002 
la primul zbor 

supersonic

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Prototipul britanic al avio
nului supersonic de pasageri 
Concorde-002 a efectuat luni 
primul său zbor supersonic 
deasupra unor regiuni locu
ite. Monumentele istorice, 
deasupra cărora au fost in
stalate aparate speciale de 
măsurare a zgomotului, nu 
au avut de suferit din cauza 
„hangului" sonic. In ultima 
jumătate de oră de zbor, 
datorită supraîncălzirii unuia 
dintre reactoare, avionul 
„Concorde-002" a zburat cu 
un motor oprit.
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