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redresării
Cine a spus despre mine

rit că este meseria celor cu
rajoși șl dîrzi a avut pcrfec- 
'ă dreptate. Nu-I de loc u- 
șor Ca acolo în străfunduri 
să smulgi, din strînsoarca de 
piatră, prețioasa pîine a In
dustriei — cărbunele. Mai 
ales că natura caută, din 
eînd în cînd, să se împotri
vească. Minerii loncni și-au 
dovedit nu o dată curajul, 
dîrzenla șl hărnicia, Știau că 
planul primului an a] actu
alului cincinal este cu multe 
mil de tone mai mare decît 
cel din 1970 Totuși, într-o 
adunare au hotărît să-1 de
pășească cu 3 000 de tone. 
Fără o creștere progresivă 
nu se poate da cît este pre- 
’onizat să producă E. M. Lo- 
nea în anul 1975 și nici să se 
obțină o productivitate de 
2.200 tone pe post pe exploa
tare.

Cunoscînd planul șl anga- 
j . .ritul minei, brigăzile de 
mineri au trecut la înfăptui
rea lor. întrecerea în a- 
dînc a fost însuflețită, iar 
tonele de cărbune extrase 
peste plan s-au adunat mereu 
atingînd, la sfîrșitul lunii 
august, impresionanta cifră

D. CRIȘAN
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Tovarășului 
MAO TZEDUN 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului
CIU EN-LAI

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Dragi tovarăși.

Luind cunoștință cu deosebită satisfacție de rezultatul 
votului celei de-a 26-a sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, dorim ca in numele Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, in numele între
gului popor român și al nostru personal, să vă adresăm 
dumneavoastră. Partidului Comunist Chinez, Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chînezo și poporului frate 
chinez cele mai calde felicitări cu prilejul restabilirii drep
turilor legitime ale Republicii Populare Chineze in Or
ganizația Națiunilor Vuite și in țoale organismele sale.

Repunerea Republicii Populare Chineze în drepturile 
sale la O.N’.U. constituie un act de dreptate, de o deosebită 
însemnătate pentru activitatea Organizației Națiunilor Unite, 
pentru cauza progresului și păcii in lume: ea constituie o 
mc torie a politicii juste de recunoaștere a rolului și impor
tanței deosebite a Republicii Populare Chineze în viața in
ternațională, a faptului că in zilele noastre rezolvarea du
rabilă și in conformitate cu aspirațiile popoarelor a mari
lor probleme ale contemporaneității nu poate fi concepută 
fără participarea, cu drcpluri egale, a Chinei Populare, a 
tuturor statelor — fie ele mari, mijlocii sau mici. Această 
hotărîre consacră, în mod solemn, realitatea de netăgăduit 
că în lume există o singură Chină, guvernul Republicii 
Populare Chineze fiind unicul reprezentant legal al în
tregului popor chinez.

Ne exprimăm profunda încredere că prezența Repu
blicii Populare Chineze în O.N.U. va constitui o contribuție 
esențială |a respectarea normelor dreptului internațional, 
la creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în promo
varea principiilor independenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state

folosim acest prilej penlru a ne reafirma convingerea 
că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre 
partidele și țările noastre, întemeiate trainic Pe stima și 
respect reciproc, pe principiile rnarxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, în interesul celor două popoare, al întăririi forțelor 
antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Urăm din toată inima succes deplin în activitatea pe 
care Republica Populară Chineză o va desfășura în Orga
nizația Națiunilor Unite și în celelalte organisme inter 
naționale

FRONT COMUN 
ÎMPOTRIVA BACȘIȘULUI I

• OPINIA PUBLICĂ — factor de
terminant în OBLIGAREA (lucrători
lor din comerț și a consumatorilor) 
RESPECTĂRII STRICTE a prețurilor 
și a tarifelor • „Dacă el dă, eu ce să 
fac ? 1" Să nu primești 1 • „Dacă m-a 
servit bine, de ce să nu-i dau ? 1“

Pentru că E PLĂTIT DE STAT să 
servească ireproșabil! •' Sînt vinovați 
responsabilii unităților comerciale de 
înrădăcinarea practicii „ciupelii" ? 
DA. „Golurile" în aprovizionare și 
slaba muncă educativă favorizează 
vînzarea preferențială și bacșișul.

Ferm convinși că presupusa 
„nevinovată" practică a primi
rii „micuțului" bacșiș nu este 
decît o fază incipientă a inevi
tabilei degringolade pe toboganul 
necinstei, la al cărui punct ter
minus tronează marea poftă a 
realizării de câștiguri ilicite, 
am pornit, înarmați cu bloc-no- 
tesuri neîncepute, creioane neas
tâmpărate și filme suficiente 
pentru aparatul foto, într-un 
raid prin cîteva unități comer
ciale. Locul .desfășurării" acțiu
nii ; — Petroșani și Lupeni.

Era o dimineață (joi 21 oc
tombrie a. c.) însorită, cu oa
meni tentați de scurte plimbări 
recreative, și magazinele forfo
teau de cumpărători. Am intrat, 
pentru început, în bufetul (fost, 
cîndva. pare-se „Trei brazi") 
de la cotitura spre cartierul 
«Aeroport1-, vizavi de ultimul 
bloc turn de pe strada Repu
blicii. Am solicitat țigări. Tre
buie să ceri ceva, intrînd în- 
t-ru-un restaurant, altfel devii 
Suspect și misiunea .pe care, ca 
reporter, ți-ai asumat-o se în
greunează automat! (Că ne-am 
ales, pînă la urmă, cu o pro
vizie de tutun demnă de invi
dia celui mai înveterat fumător 
— asta e cu totul altceva !) Și. 
în timp ce primeam primul pa
chet, .trăgeam' cu ochiul și cu 
urechile... Barmana, o fetișcană 
Gu nimbul nevinovăției in ochii 
senini (cine-a zis că „ochii fură11 
8-a gîndit, probabil, la mai mul
te nuanțe ale unei întreprinderi 
doar aparent neverosimile...), 
11 servește pe un linăr cu „trei 
jumătăți" de coniac. Pe tejghea 
Sînt așezați 15 lei. Consumato
rul primește 4 lei restul și pa
parele pline (da, da, pline 1) 
pînă la așa-z'isul «fir de păr*. 
Costul consumației (după o su

Instantaneu într-una din camerele căminului aparținind E. M. Livezeni. Foto I I. LTCIU

mară socoteală mentală) e de 
10,80 lei. Intervenim prompt:

— N-ați greșit, cumva, bă- 
ialu’ parcă a dat două „hîrtii" 
de cîte 10 lei...

— Nu. Una de 10 și una de 
5. L-am dat 4 lei înapoi. Atita 
face. Cc-am greșit ?

Raid-anchetă
— Și... cei 20 de bani ?
— Păi, ce, i-a cerut ?
— Dar l-ați .poftit" să și-i 

ia ?
— Dacă-i cerea, i-i dădeam...
— Sîntem siguri I
Am ieșit. Ne gîndim i în 

cît timp mica „ciupeală” poate 
deveni marea sumă suplimen
tară salariului — adaos nemun
cit, furat dintr-un buzunar 
străin ? Ar însemna — spre 
a putea efectua un calcul — 
să știm „lățimea" vadului la 
acest bufet. Și n-o știm. Ne 
mulțumim doar să notăm în 
carnețel i interesul meschin, de 
a însuși bani nemeritați, se ma
nifestă, la barmani, în cel puțin 
două direcții lesnicios vizibile 
— ignorarea (categoric antecal- 
culată) a semnului măsurii li
chidului pentru care omul plă
tește și menținerea in perpetuă 
stare activă a „uitării" (ca să 
nu-i zicem altfel) atunci cînd 
este vorba de înapoierea .insig
nifiantului” mărunțiș.

Mergem mai departe. La res
taurantul „Paringul" ne «apro
vizionăm11 cu alt pachet de 
«Carpați*. In fața noastră, bar
mana Maria Gaciu întinde, nu 

chiar din oale afară de afabilă, 
unui client două monede de 5 
bani... „Restul 1“ Ghcorghe l’afa, 
sondor în subteran la E. M. 
Dîlja (cum aveam să aflăm ul
terior), ezită parcă un moment, 
după care își ia banii și-i stre
coară în buzunar. II interpelăm i

— De ce-ați ezitat? Nu erau 
banii dumneavoastră ?

— Ba da. Cum credeți... ?
— Cîștigați prin muncă cin

stită 1
— Absolut 1
— Atunci ?
— M-am gîndit că... ce să fac 

cu ei. Și. pe urmă, imediat m-am 
gîndit că nici ea nu prea are 
ce să facă...

— La dînsa se adună...
— Cite 10 bani, cîte 10 bani... 

Da, păi de-asta mi-am și luat 
totuși restul.

— înseamnă că v-ați gîndit și 
la cîștigul suplimentar,..

— Acesta nu se poate numi 
cîștig suplimentar. Ca să cîștigi 
suplimentar, trebuie să mun
cești suplimentar.

— Aveți perfectă dreptate!
Ne îndreptăm direct spre 

barmană. Doream să-i aflăm nu
mele. Și mai doream ceva. O 
părere. Iat-o ! „Dumneavoastră 
credeți că am nevoie de mă
runțișul consumatorilor ? Eu 
vreau să-mi servesc clienții cin
stit, corect..." Și reușiți ? „Eu 
cred că da. In tot cazul, mă 
străduiesc. De ce să nu merg 
eu mereu cu capul sus și clien
ții mei să aibă încredere că-i 
servesc corect. Chiar dacă nu 
m-au „cumpărat” cu... 50 de 
bani. Să mă simt obligată să 
servesc după... ochii frumoși ai

Viorel TEODORESCU
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Duminică frumoasă de 
toamnă. Ultimele pregătiri și 
mașinile pleacă.

Cintece, veselie tinerească, 
antrenantă... Treptat silue
tele zvelte ale orașului ră- 
min in urmă. Abia de acum 
a început excursia cu punc
tul terminus Lainici. Cinte- 
cele au contenit. Copiii nu 
mai știu ce sa admire: abi
sul prăpastiei, pe fundul că
reia se zbat apele jiului, pas
telul frunzelor, îndrăzneala 
liniei ferate ce străpunge de
fileul.

Dar iată, șoseaua mai sca
pă puf in din chinga''de pia
tră și răsuflă ușurată.

Autobuzele opresc. Forfotă 
mare. Se formează un mare 
careu din militari ceferiști și 
elevi. Garda locotenentului S. 
Ștefănescu dă onorul, iar că
pitanul Gheorghe Turcu feli
cită militarii cu ocazia Zilei 
Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România. Din 
partea pionierilor, președinta 
unității transmite militarilor

Universitatea populară
— important mijloc 
de educație comunistă

Universitățile populare au o 
veche și prestigioasă tradiție în 
țara noastră și pentru a ilustra 
afirmația de față e deajuns să 
ne gîndim la eforturile mare
lui Nicolae Iorga în această di
recție. Astăzi, universități popu
lare avem peste tot în țarii, 
menite să vină în întîmpinarea 
năzuințelor tot mai mari spre 
cultură și educație ale maselor 
de oameni ai muncii de la ora
șe și sate, să contribuie la îm
bogățirea și diversificarea sub
stanțială a cunoștințelor poli
tice, artistice, științifice.

In Valea Jiului funcționează 
cu bune rezultate o universitate 
populară (cu secții pe lingă ca
sa de cultură și cluburi) rezulta
tă din contopirea universității 
muncitorești care aparținea 
consiliului municipal al sindica
telor și a universității populare 
de pe lîngă vechiul comitet 
municipal pentru cultură și ar
tă. Noua Universitate populară 
are deja la activul său un an 
de experiență valoroasă. Cele 
peste 20 de cursuri și forme de 
activitate ale acestei universi
tăți au fost frecventate anul 
trecut de peste 1 800 de cursanți
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* ...va avea loc, joi 28 octom

brie, la ora 9 și lu ora 15, 
? în sala mare a Casei de cul- 
| tură a sindicatelor din Petro- 
- șani. Teatrul național „Vasile 
| Alecsandri" din Iași va pre- 
•> zenta cîteva «momente de

OMAGIU
PIONIERESC

un fierbinte și sincer salut.
Ne ’ îndreptăm apoi spre 

monumentul generalului Ion 
Drugalina.

Emotivitatea cunoaște cote 
înalte.

La statuia eroului din pri
mul război mondial se depun 
două coroane de flori din 
partea pionierilor și ostași
lor.

Garda militară trage trei 
salve în memoria ostașilor 
căzuți. Munții vuiesc primin- 
du-le cîntecul. Inimile celor 
mai tineri strănepoți izbesc 
cu putere in piepturile aco
perite de cravatele roșii,

Se comandă aducerea dra
pelelor. „Tricolorul" redeș- 

care au avut de ales între „Sa
lonul literar' și „Enciclopedia 
muzicală", între „Radiotehnică' 
și „Radioelectronică", între 
cursul de „Știința conducerii și 
organizării întreprinderii" și 
cel privitor la „Metode moderne 
de educație șl învățămînl" 
ș.a.m.d. De o apreciere deose
bită s-au bucurat și cursurile 
de limbi străine care au atras 
numeroși participant de toate 
vîrstele și profesiile. Și nu e 
de mirare că Universitatea 
populară din Petroșani a avut 
un asemenea succes dacă ținem 
seama de faptul că stabilirea 
cursurilor nu s-a făcut la în- 
tîmplare, ci pornindu-se de la 
preocupările specifice ale oame
nilor muncii din municipiul Pe
troșani, de la dorințele lor cu
noscute pe baza unei anchete 
efectuate în rîndul multora din
tre cei interesați. Dacă acestea 
au fost fapte pozitive nu pu
tem să le trecem însă sub tă
cere pe cele negative. Astfel, au 
fost cazuri cînd unele cursuri 
au fost amînate nejusti ficat ori

C. PASCU
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teatru românesc". In pro- | 
gram: comediile „Iorgu de » 
la Sadagura" de V. Alecsan- | 
dri, „Muza de la Burdujeni* j 
de C. Negruzzi și cîteva... J 
„cîntlcede comice". I

teaptă amintiri... Ceremonia
lul pionieresc continuă. Din 
rindurile compacte ies cițiva 
elevi. Președinta trece pe la 
fiecare legindu-le cravate ro
șii și celor doi ofițeri asi
milați de-acum de unitatea 
de pionieri a Școlii generale 
nr. 1 Vulcan. Lor și ostași
lor din gardă li se inminea- 
ză semne de carte cusute la 
școală.

Urmează apoi un program 
artistic. Cițiva pionieri ai 
școlii generale nr. 5, invitați 
la această manifestare pio-

Prof. Mircea MUNTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

CITIȚI IN PAG. A 4 A:
Relatarea privind restabilirea 

drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze în 

Organizația Națiunilor Unite

Bra(e muncitorești sosite
Membrii gărzilor patriotice 

din Complexul C.F.R. Petro
șani participă cu devotament 
și dăruire la amplele acțiuni 
desfășurate de oamenii mun
cii — tineri și vîrstnici — 
din întreprinderile, instituți
ile Și școlile Văii Jiului în 
sprijinul recoltării produselor 
agricole de toamnă. In ziua 
de 10 octombrie a.c., în lo
calitatea Ostrov din zona Ha

Să nu credeți că vă mint
Omul s-a înscris la cuvint 

pentru că așa i s-a spus cînd 
a plecat la ședință. Șezînd a- 
cum pe scaun intr-un colț al 
sălii, a scos din buzunar hir
tiile pe care le avea pregă
tite, ca să le mai citească o 
dată, să nu se încurce. Era 
scris acolo despre toate: des
pre plan, despre educație, des
pre... Că doar nu degeaba lu
craseră la ele trei tovarăși, 
din trei sectoare diferite, cu 
trei niveluri de pregătire, tot 
diferite. Ba, mai dăduse aju
tor și o tovarășă incit nu 
mai rămăsese nimic pe afară. 
Cel puțin așa îl asiguraseră 
atunci cînd, mai înainte de a 
pleca, i s-a strins mina so
lemn și grijuliu :

— Să fii atent cum te pre
zinți. Să nu ieși din text, pen
tru că am avut noi grijă să...

Termină deci pentru a nu 
știu cita oară lectura foilor 
bătute la mașină, cu toate 
punctele și cu toate virgulele. 
Se agită mai mult fără voie 
și făcu acest lucru puțin cam 
zgomotos, Incit cei din jur îl 
priviră oarecum întrebători. 
Simțea că pe undeva prin 
sufletul său, il apasă o ne
mulțumire. Nimic de zis. Ceea 
ce scria în hirtiile după care 
trebuia să vorbească, era a- 
devărat. Dar el știa că mai 
existau și niște chestii și toc
mai despre acestea nu se po
menea nici un cuvint.

In sfirșit, fu strigat și se 
înfățișă la pupitru. Scoase 

țeg, ei au muncit la încărca
tul în mașini și expedierea a 
cel puțin 120 000 kg. cartofi. 
In această acțiune, condusă 
de loan Lăzărescu, s-au evi
dențiat Gheorghe Cirican, 
loan Straja, Arhanghelovici 
Dusan, Ioan Mureșan, Vasile 
Ceaușu, Barbu Crăciunescu, 
Cornel Crăciunescu, Ioan I- 
liuță, Cosma David și alții.

La © altă acțiune de muncă 
voluntar-patriotică din ziua 

hirtiile, își așeză ochelarii pe 
nas și începu. Dar, parcă era 
un făcut, să aibă în ziua a- 
ceea ghinion. Mai intii, i se 
aburiră lentilele, apoi, tot um- 
blind la ele mereu, se vede 
treaba că rătăcise o filă prin 
alt buzunar. Așa că citi ca 

vai de lume, fără convingere, 
fără legătură. Răsuflă ușurat 
cînd ajunse la angajamente. 
Pe acestea le știa că doar era 
unul din cei care le inițiase- 
ră. Termină și porni să plece 
la loc, ștergîndu-și sudoarea 
ce-i apăruse pe frunte, ca 
după un șut năpraznic. iată 
insă că fu silit să se opreas
că. Cineva din prezidiu, nu 
avu ceva mai bun de făcut, 
decît să se lege de dînsul.

— Bun. Ne-ai citit tot ce 
ți-au scris aeolo alții, dar 
poate ai să ne spui și dum
neata ceva.

Ca să vezi cum îl dibuise. 
Bineînțeles că avea. Dar cum 
să spună ? Ce ar fi să vor
bească despre chestiile ace

întrajutor
de 17 octombrie a.c., membri 
ai gărzilor patriotice din 
Complexul C.F.R. — de la 
depoul de locomotive, revizia 
de vagoane, atelierul de zonă 
— au participat la culesul 
porumbului de pe tarlalele 
I.A.S. Rîu Bărbat unde au 
recoltat o cantitate de 25 000 
kg. porumb.

loan DĂIAN
corespondent

lea pe care le știa el ? Nu 
se putea decide. Și apoi, nici 
nu le avea scrise. Dacă se în
curcă și mai rău ?

Omul din prezidiu însă 
nu-i dădu răgaz, de parcă ar 
fi știut ce-l frământă!

— Poate ne arăți ceea în 
plus. Merg toate chiar așa 
de bine acolo la dumneavoas
tră ? Poate mai sînt și unele 
chestii...

Chestii! Sigur că existau 
chestii. Tuși sec, pentru a-și 
drege glasul, își inhăță cu un 
gest nervos ochelarii, băgîn- 
du-i în buzunar și se porni 
din ce in ce mai aprig. Nu 
se opri decit după ce arătă 
pe șleau toate chestiile, ce nu 
fuseseră trecute în hirtiile cu 
care venise la ședință. Așa, 
de acum se răcorise. Și ca sa 
vezi, cînd a terminat s-a bă
tut în palme ca la miting.

Urmarea? A fost și o ur
mare bineînțeles. Foarte sim
plă : chestiile respective au 
fost rezolvate, iar omul nos
tru, s-a hotărît ca niciodată 
să nu mai vorbească după 
hîrtii ca acelea pe care le 
încurcase atit de tare. De 
altfel, nici nu a mai avut 
prilej, pentru că la următoa
rele ședințe, nu a mai fost 
trimis el, ci alții...

A, nu! Nu pentru că...! 
Ci, pentru că...! Sau, ca să 
nu mint, exact pentru ceea ce 
știți dumneavoastră!!

V.Man.D.

1
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A
« tivitatea minicrâ mo- 

dern;j cu tendințe de 
concentrare a pro
ducției, cu viteze 
mari dc avansare 
n1i.t in abataje cît 

și la lucrările «ie deschidere 
precum și creșterea adlncimil 
ininctar ridkă probleme din 
ce în ce mai erele pentru 
aerajul minelor. Aceste pro
bleme -sint insă rezoivabi e cu 
ajutorul utilajelor puse la dis
poziția industriei extractive 
de către industria construc
toare de mașini.

In minele din Valea Jiu
lui cele mai frecvente acu-

N v este nevoie ca « tac va 
să aibă neapărat un 
simt bun de observa
ție pentru a vedea 
mm în zilele frumoa
se, cu soare, oamenii 

«mint ii după îndeplinirea sarci
nilor de serviciu, și mai cu 
wcnnâ în .’ lele l-berc, ies .la 
aer** în curți, în grădini, în 
parcuri sau pleacă in drumeții 
pentru a se odihni în mijlocul 
naturii, să-și fortifice sfinâta- 
■tea in acra; proaspăt in unele 
Jocuri chiar o . anal. Orice om, 
privit sub aspectul unei ființe, 
jx nlm a trăi ane jneapărata ne
voie dc aer. Dar nu orice fel 
de aer, ci de aer curat, lipsit 
de impuritățile care dăunează 
organismului, respectiv sănătă
ții. Cunoscând acțiunea dăună
toare a impurilățitor din aer 
(gaze toxice diluate provenite 
dm emanații naturale sau pro
cedee tehnologice, pulberi indus
triale formale la prelucrarea 
«bvereelor materii etc.) s-a pus 
problema cu decenii iu urmă 
tta se studieze, de către insti
tute de cercetări specializate, 
«Hțiunea acestor agenți asupra 
organismului uman pentru a 
putea stabili limita concentra
țiilor nepericuloase. In baza a- 
ccslor date s-av elabora' apoi 
masuri tehnice și organizatorice 
odei, vate in procesul de produc
ție ș» alte domenii producătoa
re de noxe pentru a preveni, 
respectiv 3 reduce la minimum, 
poluarea atmosferei. atît in zo
nele de locuințe cit și la locu
rile de desfășurare a diferite
lor activități de producție.

Dacă problema aerului curai 
te dispută și sb impune cu în- 
eisiență la locurile de muncă de 
k» suprafață, indiferent că este 
vorba de șantiere, uzine, fa
brici. laboratoare sau chiar bi
rouri, cu atît mai mult această 
problemă trebuie privită cu se
veritate și exigență maximă în 
industria minieră, la locurile de 
muncă din subteran.

Problema aerisirii corespunză
toare a excavațiîlor miniere este 
soluționată și se poate afirma 
că, prin complexul traseelor 
subterane, aerajul general este 
asigurat la parametrii fixați de 
normele republicane și normele 
departamentale specifice indus
triei miniere. La fiecare mină 
ventilatoare moderne 0.1 debite 
de mii de metri cubi pe mi
nut situate la suprafață, aspiră 
ziua și noaptea fără încetare 
acrul din lucrările subterane, 
aer canalizat în adincuri prin 
alte trasee cu scopul împrospă- 
iîlrii continue a atmosferei și a 
microclimatului din toate locu
rile din mină, indiferent dacă 
acestea sint active sau nu.

Dat fiind faptul că în subte
ran se lucrează în condițiuni 
deosebite dictate de natura ză- 
râmîntului, condițiile geologice 
de formare și așezare a roci
lor. aerisirea escavațiunîlor se 
calculează simultan cu proiec
tarea acestor lucrări .și alege
rea modului, respectiv a meto
delor de exploatare, țânîndu-se 
cont de emanațiile naturale de 
gaze din roci sau a altor noxe 
care se formează datorită pro
cedeelor de lucru ce se aplică

trație de 1,5 la sută în profil. 
De asemenea, în pilierul pa
noului 11Î din stratuS 15 blocul 
VW, molanul s-a acumulat in 
cuiburi cu concentrații ce de
pășeau 5 la suta înspre zona 
prăbușită. Acest lucru a impus 
înlo.-mi reț uniri program de lu
cru special pentru lichidarea 
metanului acumulat, pentru re
aducerea la normal a situației 
create.

Trit la E. M. Vulcan, la con
trolul efectuat asupra prelimî-

v.vuați dc io locurile de mum ă 
pini la restabilirea aeraj ui ui. 
■ « m <•<• a durai timp de 24 de 
ore. lată cum o neglijență pon
te conduce mai Ihv.iu la situa
ții periculoase care apoi creează 
alic complicații în timpul lu
crărilor de readucere ta nor
mal a aerajului.

Nesusținerca suitoarelor rccrii- 
zate cu foreza — fără să fie 
lărgite Și amenajate pentru di
rijarea acrului, sc practică și 
la E. M, Petrita la dirijarea

Mai multă 
conștiincio

zitate, 
din partea 

tuturor, 
în aplicarea 

măsurilor 
de aerisire 

normală 
a locurilor 
de muncă !

ți nu pot fj anihilate cu mij
loacele tehnice existente.

Cu toate că aerajul general
al minelor este satisfăcător, to
tuși se mai întîlnesc cazuri când, 
datorită unor neglijențe sau a 
lipsei de prevedere, în unele 
»one se produc perturbări in 
complexul sistemului de venti
lație. Astfel, la E. M. Vulcan, 
datorită creșterii lungimii căi
lor de aeraj la stratul 15, blo
cul VIU, și dirijării neeores- 
punzătoare a curenților de aer 
(provocind unele scurtcircuitări 
de curenți de aeraj) din acest
bloc, s-a ajuns la situația ca 
pe traseul respectiv de evacua
re a aerului viciat gazul me
tan să se acumuleze în concen

naiului de producție, s-a dispus 
ca să nu se înceapă lucrările 
de abatare a straiului 13 din 
blocul 11 pînă la efectuarea 
susținerii suitorului săpat cu 
foreza, cu scopul de a evacua 
prin el aerul viciat din blocul 
respectiv. Cu toate acestea, lu
crările de abatare în zona res
pectivă s-au început și urmă
rile nesusținerii suitorului fo
rat nu au înlîrziat să-și arate 
efectul pegativ. Pereții acestuia 
s-au prăbușit obturând între
gul profil. Rezultatul a fost că 
toate lucrările miniere din sera
tul 13. blocul II s-au inundat 
cu metan în concentrație de 
peste 2 la sută în profil. Ca 
urmare a acestui fapt, a fost 
nevoie ca muncitorii să fie e-

aerului la deschiderea de noi 
orizonturi (orizontul XVI) cu 
toate că normele departamenta
le de protecție a muncii cît și 
dispoziția organului tutelar in
terzic acest lucru.

Dar cele mai frecvente defi
ciențe se constată la aerisirea 
parțială a locurilor de muncă, 
cu toate că instalațiile de ven
tilație de acest gen sint în ge
neral simplu de realizat. In a- 
ceste cazuri deficiențele sînt 
constatate în ceea ce privește 
corectitudinea modului în care 
se montează instalația respec
tivă, etanșarea coloanei de ae
raj și prelungirea acesteia pe 
măsură ce se avansează cu fron
tul de lucru. Astfel, la E. M. 
Uricani (sectorul 1) în preaba-

t.ijul nr. 1, straiul 17—18 din 
blocul 111 — Jocul de muncă 
nl minerului șef dc brigadă 
Constantin Cîrcitunaru — pre
cum și in galeria ax de trans
port la stratul 17—18. blocul 
III. unde lucrează cu brigada 
sa Vasilc Agbfarghesci, dc cu
tând s-a constnl.il că nu s-au 
luat măsuri dc prelungire a co
loanei de aeraj aspirant pînă 
la front — c’e cămînînd în ur
mă cu 2—4 metri — că există 
defecțiuni <ta etanșeitate, din 
< are cauză la front s-nu cumu
lat concentrații dc metan în 
proporție dc 1,3, respectiv, 1,7 >a 
sută. Situația s-a agravat prin 
faptul că frontul de lucru a- 
vea găurile încărcate cu ma
terie explozivă de către arti
ficierul Liviu Moldovan care 
se pregătea să declanșeze ini
țierea explozivului din găuri.

In fața unor asemenea fapte 
grave ne punem întrebarea fi
rească, dacă asemenea persoa
ne cu concepție și comportare 
lotal inadmisibilă mai pot fi 
menținute în funcțiile pe care 
le dețin ? Ne întrebăm, de a- 
semenea, dacă acești oameni, 
în timpul serviciului lor, se mai 
gîndesc că acasă îi așteaptă co
piii și soțiile față de care au 
obligații sociale, materiale și 
morale ? Credem că în astfel 
de cazuri trebuie să se ia ati
tudine de combatere fermă din 
partea întregului colectiv al 
sectorului și chiar al exploată
rii. Sau alt caz: la E. M. Le
nea s-au constatat abateri în 
ceea ce privește amenajarea in
stalațiilor de aeraj. De exem
plu, la galeria circuitului puțului 
orb nr. 11, orizontul 400, din 
capătul de refulare al coloanei 
de aeraj s-a demontat pulve- 
rizatoruJ de apă. Din această 
cauză praful de steril absorbit 
din frontal de lucru s-a suflat 
în circuitul de aer proaspăt ca
re alimenta alte locuri de mun
că. Ln această situație munci
torii de pe aceste trasee urmau 
să inhaleze un aer încărcat cu 
praf industrial, fiind predispuși 
pe parcurs la îmbolnăviri de 
pneumoconioză.

Sînt cazuri cînd, datorită în
țelegerii eronate a sensului de 
vehiculare a curentului de aer 
in coloana de aeraj parțial, în 
loc să se producă o ventilare 
corectă a frontului de lucru se 
realizează tocmai inversul ei. 
Astfel, s-a constatat că la E. M. 
Lupenj în galeria direcțională 
din culcușul stratului 3, blo
cul IV orizontul 400 — afilat 
în săpare — gazele degajate de 
locomotivele Diesel (care pro
duc fum foarte mult din cauză 
că nu au motoarele reglate) 
sînt absorbite de instalația dc 
aeraj parțial și apoi, eșapale 
tocmai în frontul de lucru unde 
sînt plasați oamenii, care asi- 
fel sînt obligați să respire — 
fără nici o vină proprie — a- 
cest aer poluat.

Din aceste cîlovn exemple ex
trase din constatările cele mai 
recente pe teren, rezultă că 
încă nil s-a ajuns la o conști
inciozitate corespunzătoare în a- 
plicarea măsurilor de aerisire 
normală a tuturor locurilor dc 
muncă pentru asigurarea unei 
atmosfere și microclimat optim 
în timpul activității tie produc
ție. De aceea este de datoria 
fiecărei persoane care activează 
în subteran, ca să militeze și 
acționeze pentru realizarea u- 
nuj aeraj corect și eficient și 
să nu caute să ascundă defi
ciențele comise de alții, ci, din 
contră, să le aducă la cunoș
tința factorilor competenți pen
tru a fi remediate, pentru că 
numai in acest fel va aduce un 
real serviciu întregii colectivi
tăți.

Ing. Iosif REMETE, 
inspector șef adjunct 

al Inspectoratului județean 
pentru proiecția muncii

^Responsabilitate
sporită pentru
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In jir inia zi din octombrie, 
la lucrările de prăbușire ce 
se efectuau în abatajul ca
meră nr. 17 A din stratul 
17—ÎS, blocul IV de la mi
na Uricani, s-a produs o a- 
cumulare de metan in con
centrație periculoasă (5 la 
sulă). Anomalia nu a venit 
de la sine, ci din cauză că 
minerul șef de brigadă din 
abatajul respectiv, Traian Pop, 
a comis imprudenta (a se 
citi boacănă) de a dispune 
demontarea coloanei de ae
raj, cînd se știa foarte bine cd 
locul de muncă prezintă e- 
manații de CM*.

Boacăna a fost scump plă
tită, 'coloana trebuind de în
dată remontată la loc pen
tru restabilirea ventilației in 
abataj fi evacuarea gazului 
metan acumulat.
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1
$ Un pericol mare pentru ac- 
< tivitatea din subteran sini fo- 
> curile și incendiile de mină 
\ cure provoacă deranjamente in 
? procesul tehnologic și, destul 
< de frecvent, și accidente uma- 
\ ne. -

? Vom aminti de la început că 
prin incendii de mină se in- 

$$ țeleg arderile violente care 
<< au o sursă dc aprindere din 

afara lor, în timp ce focurile 
SS de mină au ca sursă autoaprin- 

derea cărbunelui și a șistului 
>> sfărîmat și care, în contact cu 
<< aerul, se oxidează încălzindu- 
5? se treptat pînă la aprindere și 
ss ai-derc. Cunoscînd cauzele ca
rt re determină apariția focurilor 
$> și incendiilor de mină, se pot 

lua măsuri eficiente de pre- 
venire a acestora.

SS Pentru prevenirea focurilor 
?? de mină este necesar să se res- 
S> pecie procesul tehnologic care 
c< prevede curățirea integrală a 
>5 cărbunelui și a șistului cărbu- 

nos din spațiile excavate, iar 
rt după terminarea exploatării 
>> cărbunilor să se facă izolarea 

etanșă a spațiului exploatat, 
rt Elementele care influențează 

apariția focurilor de mină sînt: 
<< înclinarea straielor, grosimea 
>5 lor, metodele dc exploatare, na- 
s\ tura cărbunilor, gradul de sfă- 
rt rîmare a cărbunilor ș. a., de 
$$ care se ține seama cînd se 
<5 întocmesc planurile de explon- 
rt tare a unui zăcămînt de căr- 
Ss bune.
rt Pentru prevenirea incendiilor 

de mină — care sînt mai peri
ls culblise pentru om decit focu- 

rile de mină, prezentînd toto-
SS dată ,șî pericol mai mare pen- 
rt tru zăcămînt — sînt obligatorii 
>5 măsuri de îndepărtare a surse- 
ss lor de aprindere a materialelor 
?< combustibile și anume >
v @ evitarea folosirii flăcării 
I< deschise in apropierea niateria- 

? lelor combustibile, iar in ca/.ul 
S executării sudurii, lipirii la 
< cald sau vulcanizării, trebuie 
2 respectate întocmai instrucțiu- 
s nile de lucru care au ca scop, 
< Pe lingă prevenirea exploziilor 

>> de gaze, și prevenirea incen- 
\*> diilor ;
rt © folosirea utilajelor electri
za ce la sarcina pentru care au 
s« fost construite, prevederea a- 
>> cestora cu aparatură de intre- 
<s rupre a curentului electric in 

cazul depășirii sarcinei de lucru.
SS Atragem atenția că este foarte 
rt periculoasă practica de blocare 
>> a dispozitivului de întrerupere 

a curentului la depășirea sar- 
?? cinei deoarece pot avea loc, pe 
>> lingă incendii, și explozii de 
ss metan sau praf de cărbune ;

6> luarea măsurilor dc colec- 
?< tare a unsorilor și uleiurilor 
>> care se folosesc la utilaje, in 
<< special in camerele de mașini;

© păstrarea cârpelor îmbiba- 
I? te cu uleiuri de Ia întreținerea 

$ mașinilor in lăzi metalice în- 
< citise etanș ;

< ® verificarea explozivilor, ina-
> into de a fi folosiți, pentru pre- 
< venirea introducerii in subteran 

rt a celor alterați care pot da de- 
>S flagrări și explozii de praf de 
<< cărbune și CHj ;

© localizarea urgentă a focu- 
rilor de mină pentru a preve-

ni extinderea lor sub forma in
cendiilor ;

© supravegherea lămpilor dc 
siguranță cu benzină, acolo un
de ele se mai folosesc, această 
măsură fiind impusă și de pre
venirea exploziilor dc metan și 
praf de cărbune.

Prin exlinderea transportului 
cu benzi în subteran a apărut 
și pericoluj incendiilor provoca
te de blocarea rolelor acestora, 
blocare ce determină încălzirea 
lor prin frecarea cu banda pînă 
la aprinderea cauciucului și a 
prafului de cărbune. Se impu
ne. deci, un control organizat 
a] funcționării benzilor de 
transport

In afara măsurilor de preve
nire a incendiilor se mai impu
ne respectarea măsurilor de lo
calizare și lichidare urgentă a 
incendiilor și anume 1

@ punctele sau zonele «le 
lucrări miniere în care este pe
ricol dc incendiu să fie susținu
te eu material incombustibil, 
pentru a se evita extinderea a- 
cestora prin materialele de sus
ținere :

© dotarea punctelor pericu
loase din punct de vedere al 
incendiilor cu materiale anti- 
incendiare ca : extinctoare, lăzi 
cu nisip, lăzi cu praf inert și 
surse de apă. Reamintim aici trei 
lucruri foarte importante:

1) Este interzisă folosirea a- 
pei ia stingerea incendiilor pro
vocate de instalațiile electrice, 
chiar dacă acestea au fost scoa
se din sursa dc tensiune (ob
servația este valabilă și la su
prafață).

2) Este interzisă atacarea u- 
nui incendiu sau foc din mijlo
cul lui spre afară, deoarece se 
pot forma amestecuri de gaze 
explozive. Stingerea se execută 
de la margine înspre focar, din 
aproape în aproape.

3) Atunci cînd se anunță 
a apărut un incendiu care 
putea pune in pericol locul 
muncă la care noi lucrăm,
ne retragem imediat spre zonele 
nepericuloase conform prevede
rilor din planul de lichidare a 
avariilor (acest lucru este obli
gatoriu chiar și la exerciții). In 
funcție de extinderea gazelor, 
se va folosi și masca de auto- 
salvare, pe care fiecare anga
jat din subteran este obligat 
s-o poarte cu el-

Și fiindcă sîntem la capitolul 
incendii, considerăm util să a- 
tragem atenția că, o dală cu a- 
notiîhpul răcoros care deja î.și 

anunță prezența, se impune o 
verificare amănunțită a instala
țiilor de încălzire de la supra
față. Au apărut deja tot felul 
de sobe improvizate din tuburi 
de aeraj. re.șouri confecționate 
local, alimentate de cabluri 
subdimensionate, ș.a.m.d. Toate 
acestea trebuie înlocuite cu in
stalații de încălzire corespunză
toare sau dotarea personalului 
cu echipament contra frigului 
și interzicerea încălzirii camere
lor respective. Trebuie evitată 
folosirea focurilor deschise în 
apropierea depozitelor de mate
riale ușor inflamabile și com
bustibile.
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INTERDICȚII
© In minele grizutoase 

este interzisă introducerea in 
subteran a rechizitelor de 
Iuniat și a oricărei s'urse ca
re ar putea aprinde metanul 
sau praful de cărbune.

© La primirea lămpii de 
siguranță cu benzină este 
obligatorie verificarea ei da
că îndeplinește condițiile de 
siguranță sau nu (etanșeita
te, coaxialitatea sitelor, func
ționarea zăvorului, etc.)

© Sint interzise aprinde
rea lămpii de siguranță cu 
benzină in atmosferă cu CII4, 
stingerea lămpii prin agita
re sau suflare, lăsarea ei 
nesupravegheată, așezarea ei 
la tavanul lucrărilor miniere.
• Este interzisă intrarea 

in lucrările miniere vechii 
nearisite și in cele în func
țiune unde există pusă cruce 
sau alt mijloc de interdicție 
a intrării.

® La montarea utilajului 
in minele din Valea Jiului, 
trebuie respectat gradul de 
protecție a acestuia in func
ție de pericolul de apariție 
a metanului. Folosirea Ș> 
montarea utilajului se face

numai în baza hotărârii per
sonalului de specialitate. La 
montarea utilajului trebuie 
verificat certificatul de anti- 
grizutanță al furnizorului sau 
al celui care a executat repa
rația.

Montarea instalațiilor 
de aeraj parțial se realizează 
numai pe baza unor proiecte 
întocmite de conducerea sec
torului.

© Oprirea și pornirea ven
tilatoarelor care realizează 
aerajul parțial se face numai

INTERDICȚII
în baza dispoziției maistru
lui miner, de către personal 
instruit.

© Pornirea utilajului e- 
lectric se efectuează numai 
după ce persoana care exe
cută această operație s-a 
convins că nu există acumu
lări de CH.t in concentrații 
periculoase.

© Este interzisă lăsarea 
ușilor de aeraj deschise ; in 
cazul in care acestea se de
fectează, este obligatorie re
pararea lor in cel mai scurt 
timp.

© Este interzisă diluarea 
concentrației de CII4 prin 
suflare cu aer comprimat în 
frontul de lucru (aerul com
primat conține ulei pulveri
zat care formează cu aerul 
amestec exploziv).

© La depășirea concen
trației de CII4 de 2% se pă
răsește zona respecti\*ă.

@ Cina se constată crește
ri ale concentrației de metan 
chiar în limitele admise, se 
anunță personalul tehnic sau 
măsurătorul de gaze pentru 
a cerceta cauzele acestei creș
teri .și a dispune măsurile 
corespunzătoare de preveni
re a unor accidente sau ca
tastrofe miniere.

© Este interzisă deschide
rea carcasei oricărui utilaj 
sau aparat electric aflat sub 
tensiune. El jioute provoca 
explozii de praf, de metan 
sau incendii.

© La apariția unor ano
malii in funcționarea utila
jelor, este obligatorie oprirea 
lor și anunțarea personalului 
de specialitate pentru a lua 
măsuri de remediere.

INTERDICȚII
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mutați de gaze peste limi
tele periculoase se produc 
in lucrările miniere în fund 
dc soc și numai rareori hi 
abatajele frontale '«ju în ga
leriile de n« raj. Acestea din 
urmă sint insă lichidate m 
promptitudine de câ’re per
sonalul tehnic.

Ce trebuie insă făcut pen
tru prevenirea acumulărilor 
de CH4 în lucrările miniere 
și pentru prevenirea explo
ziilor de grizu cu toate efec
tele lor, un«x>ri catastrofale 7 
Răspunsul e»te următorul, de 
altfel cunoscut s

© să sc prevină formarea acumulărilor periculoase de 
grizu, prinfr-un aeraj bine dimensionat;

© să sc prevină introducerea in subteran a surselor dc 
aprindere a amestecului exploziv;

© pentru realizarea primului deziderat curenții de aer 
din aerajul general a| minei trebuie să fie astfel dirijați 
incit să asigure diluarea gazelor din aerul «Ic mină pc 
toate traseele;

© întreținerea lucrărilor miniere la profilelc inițiale 
Și proiectarea lucrărilor miniere cu profile mari, pentru a 
preveni creșterea depresiunii minei, știut fiind că intre de
presiune și emanațiile de gaze, din lucrările vechi in spe
cial. există o strinsă interdependență;

© urmărirea evoluției emanațiilor de gaze in mină la 
schimbările bruște ale presiunii barometrice la suprafață.

Care sînt

SOLUȚIILE 
CELE MAI
EFICIENTE
• de rezolvare a aerajului 

în subteran
• de combatere a exploziilor 

metan
port ele. Șj totuși, uerajul tre
buie realizat, fapt pentru ca
re s-au ales acele soluții cu 
care se asigură debite sufi
ciente chiar în condițiile de 
mină și anume: folosirea 
ventilatoarelor tub eu debite 
și depresiuni mari șj utiliza
rea tuburilor de aeraj cu dia- 
metre mari. Prin combina
rea acestor două soluții, în 
prezent, în unitățile miniere 
din Valea Jiului, se pot ae
risi toate lucrările miniere în 
fund de sac cu îndeplinirea 
următoarelor condiții 1

J

Realizarea acestor măsuri 
nu este grea, dar cere multă 
insistență din partea perso
nalului minei, mai ales la pri
mele două puncte.

Pentru aerajul parțial, pro
blema este mai dificilă nu 
atît din punctul de vedere a) 
soluțiilor tehnice, cît, mai a- 
les. din puiiclul de vedere 

_al realizării acestor soluții. 
Se cunoaște că în condițiile 
din subteran montarea per
fectă a coloanelor de aeraj 
este grea din cauza spațiilor 
înguste, a cotuiâlor, a circu
lației mijloacelor de trahs-

© întocmirea proiectelor de aeraj parțial corect, țînîn- 
du-se seama de condițiile reale de la locul de muncă;

® montarea coloanei de aeraj să se realizeze cit mai 
corect;

© controlul coloanelor de aeraj să sc facă cu simț de 
răspundere și să Se ia urgent măsuri de remediere a de
ficiențelor constatate;

© la schimbarea condițiilor de lucru privind emana
țiile de gaze, să se modifice și coloana de aeraj;

© lucrările miniere să aibă profilul corespunzător 
pentru asigurarea montării și menținerii coloanei de aeraj 
in stare bună;

© folosirea judicioasă a modului de aerisire — aspi
rantă, refulantă sau combinată. In cazul folosirii aerajului 
rcfulant, controlul atmosferei să Se facă pentru toată lun
gimea lucrării miniere în fund de sac spre a preveni acu
mulările periculoase de gaze în zona lucrării miniere, mai 
îndepărtate de frontul de lucru;

® verificarea funcționării normale a utilajelor înainte 
«le punerea lor în funcție;

© orice deficiență constatată în aerajul parțial care nu 
)H>ate fi rezolvată Ia nivelul personalului din raionul res
pectiv. sâ fie anunțată șefilor ierarhici și personalului de 
specialitate pentru a lua măsuri corespunzătoare de re^ 
mediere.

acest scop, instalațiile de în
călzire de la căile de intrare 
a aerului în mină trebuie re
vizuite și dacă este cazul e- 
fecluate ultimele reparații.

Dar cu toate măsurile pre
conizate pentru prevenirea 
formării acumulărilor pericu
loase de CH4, totuși acestea 
mai apar destul de frecvent 
creînd pericole pentru cei ce 
lucrează în subteran. Tehnica 
minieră de prevenirea explo
ziilor a combinat măsurile 
de aeraj cu măsurile de pre
venire a existenței surselor 
de aprindere a amestecu'ui 
exploziv. In acest scop, tre
buie respectate următexu-e’-? 
măsuri !

La capitolul realizarea ae- 
rajului, amintim că acesta 
trebuie să satisfacă și condi
țiile de confort de mină, pri
vind evacuarea unei părți din 
praful ce se formează în tim
pul desfășurării procesului 
tehnologic, precum și răcirea 
aerului în lucrările miniere 
unde, datorită condițiilor lo
cale, iau naștere temperaturi 
mai ridicate. Și pentru eă 
sîntem în apropierea anotim
pului rece, mai amintim, de 
asemenea, că, pentru realiza
rea confortului de lucru, este 
necesar să se asigure încăl
zirea aerului ce intră în mi
nă, atunci cînd temperatura 
la suprafață este scăzută. In

© interzicerea folosirii flăcării deschise in subteran 
în lucrările în care este posibilă apariția amestecului ex
ploziv;

© executarea lucrărilor de sudură, lipire și vulcanizare 
in curenții de aer cu concentrații de CI14 sub limitele de 
aprindere și cu respectarea strictă a măsurilor din progra
mele de lucru, în baza cărora se execută aceste operațiuni;

© folosirea utilajelor și aparaturii electrice in con
strucție antigrizutoasă cu gradul de protecție fixat de con
ducerea exploatării;

© folosirea explozivilor antigrizutoși la lucrările de 
pușcare conform dispozițiilor de pușcare elaborate de 
către conducerea sectoarelor și aprobate dc către condu
cerea tehnică a unității;

© respectarea tuturor măsurilor de prevenire a focu
rilor și incendiilor de mină care produc sau impun schim
bări in aerajul minelor și formează chiar ele surse de aprin
dere a amestecului exploziv.

Au fosl arătate. în mare, 
mijloacele de prevenire a ex
ploziilor de CH4 și de creare 
a condițiilor de confort la 
locurile de muncă din subte
ran. Dacă aceste indicații a- 
doptale și completate con
form specificului de Ia fie
care mină și loc de muncă

vor fi respectate, se vor crea 
condiții normale de lucru fă
ră pericol pentru personal și 
zăcămînt, contribuind în a- 
celași timp și la realizarea 
indicatorilor economici.

Ing. Ion ILEANU, 
G.G.P.

Pagină realizată ia cererea Centralei cărbunelui
Petroșani

___________________________________________
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Chiri 15, 
militnri- 
caîc hc- 
dircrt.iile

de ajntofl- 
p revăzute 

258/1936 și 
pot primi 

alocația fie

măsura alocării fonduri
lor necesare.

luptă a Forțelor noastre

nă ce se acordă $a- 
lari.ițllor cu vehimea 
neîntreruptă în aceeași 
unitate.

Steagul roșu

La monumentul generalului Ion Dragalina.

(Urmare din pag. 1)
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autobuzul 31 I1D 
ruta Petroșani —

Urcăm în 
1541 de pe

— De fapt, am zis așa, într-o 
doară...

expediției 
în cîteva 
admin is- 

navigație, 
foarte bi-

I

fl/rmor problemele dezbătute nu pu- fost făcut Hxent dc nilfcl de
n Ii aprofundate și fixate Gasa de cuhiurA care fi invitat

E-.flU ținui p nd c vârât. Pe pirof. un.’ Ana Anton iu _
din V'nn cu Fiereet din 1lîucnrcști). Fino a-

fost pk ? Pornind dc la cMpcriențn după « •iic am fost înfor-
la ©re și zJlc imulatfi anul ircctil consiliul mâți, număr u] înscrișilor e în
majmiiaiea c re Ic frec- d© conducerea! Universității conți nufl ort‘șterc. numai 'a
vent. 11. ,npoi olosit uni- |xrmlarc a păstrat cursurile ca- rursti pe .Ungă Casa de
lalcrnl. nur .anumite re s-au bucurat dc succes și n oul tu i.i exist ind deja peste 650

sarelc ,fiudiovizva- tieschig altele noi. astfel că de ciirsanți.
k existente la Casa 
?i In < 1 aburi Au exi! 
va cursuri cu o temMieă prea 
vastă, șl deci prea generală, 
care nu au reușit sâ trezească 
permanent atenția parlicipanți- 
)cr S.a re< mțil. de asemenea, 
un decalaj prea mare între 
cursurile organizate la Casa de 
cultură și cele dc pe lingă clu
burile s'ndicatekjr (și nici exis
tă oarecum o justificare în 
feptul că lector'! cei mai sali- 
eilați sc află la Petroș-m ) deși 
le. această privință mai există 
rredem mari posibilituți locale 
Iri' ă neexplorate Dar deficiența 
< ra mare a fost că organizatorii 
nu prevăzut puține forme de 
activitate pe linia propriu-zisă 
a educației sorinlisie A existat, 
ce > drept, clubul „Lumea* în 
care de două ori pe lună se 
d<•-•bâțeau actualități politice și 
economice pe plan internațio
nal. precum și un curs — cu 
frecvență lunară — tratînd mo
mente din istoria P.C.R. După 
♦ vm se poate observa, interva
lele la care funcționau aceste 
cursuri erau prea mari, astfel

de cultură 
lat și cîte- upate fiind în 

ilturfl generală, de 
jințifică. de limbi 

străine și cu caracter practic și 
aplicativ. între noutăți cităm t 
- Arta și viața", „Tineretul ți 
ontemporancitatea*. ..Mcd icină 

profilactică" etc. In vede
rea educației politice ne- 
tnijlocitc au fast prevăzu
te cursurile „România in viața 
po'.tiră internațională* și „Ti
nerețe și contemporaneitate*, 
iar pentru educația atelst-știin- 
țifică s-a înființat un „club al 
.triștilor* Credem totuși că în 

acest domeniu se putea face 
mai mult Țâră, bineînțeles, a se 
înregistra suprapuneri cu for
mele de învățămînt politic. E 
necesar ca anul acesta, să se 
apeleze cu mal mult curaj și 
chior cu mai multă insistență 
la personalități cunoscute din 
domeniul științei, culturii, artei 
care să vorbească cursanțîlor 
despre preocupările Și proiectele 
lor. care prin prestigiul perso
nal să atragă noi membri in 
cadrul universității populare 
(începutul în această direcție a

E necesar ca și 
nlcipal al U.T.C. sfl dea dova
dă de mai mult Interes și per
severență in popularizarea 
cursurilor și in mobilizarea ii- 
nui număr . it mai more dc ti
neri la acestea.

Consiliu] municipal a) sindi
catelor, în colaborare cu ceilalți 
factori de răspundere, trebuie 
să urmărească cu mai multă stă
ruință modul în care se reali
zează menirea politico-educalivfi 
a universității populare în lu
mina recentelor documente de 
partid, pentru a face și din a- 
ceastă formă dc activitate un 
mijloc major de educație comu
nistă, patriotic*'».

TV
MII.IU URI 27 OCTOMBRIE

18,00 Deschiderea emisii 
.Mirii meșteri mari 
Transmisiune de In Ex
poziția „Tineretul țc 
Inr și munca*, <lcM.hi 
la Tnlatul Pionierilor.

18.25 Tragerea Pronocxprcs.
18.30 Handbal feminin : Ro

mânia — U.R.S.S. (Tro
feul Carpnți). In pauză, 
la ora 18,55 : 1 001 de 
seri — omisiune pentru 
cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
— Cincinalul in acțiu
ne.

20,01) Ambeta TV: „O între
bare despre tinerețe'

20.50 Tclecinemateea :
Film artistic : 
des Lilas".

22.25 Telcglob : Teheran.
22.45 Telejurnalul de noapte.
22,55 Fotbal : Cehoslovacia — 

Tara Galilor (Campio
natul european). înre
gistrare de In Praga.

> Un «rup dc citi
tori. cătunul Dinoni. U- 
rkani. Problemele 'c<- 

c dv. au fost fl- 
la cunoștința Co- 
ui executiv al 
ului popular al o- 

r.ișului Uricani. din par-
i căruia s-au dat asi- 
ruri, că se vor Iun 
tauri de rezolvare.

9 Adam Moldovan, 
Vnlcan. Din cercetările 
intreprime dc noi a re
zultat că. deși cu întâr
ziere. cooperativa „Pa- 
ringul" v-a restituit a- 
paralui de radio în bu- 

»tare dc funcționare.

• Petre Mojoakfi, 
Cimpu lui Neag. Consi
liile popii'.ne ale ©ro
șelor Vulcan și Uricani 
nu dispus ca secțiile a- 
gricole respective să 
identifice proprietarii te
renurilor despre care ne 
scrieți, obligîndu-i sâ le 
întrețină corespunzător 
cu prevederile legilor 0- 
gricolc în vigoare.

<• Elisaveta 
Lupeni. Soțiile 
lor in termen 
neficiază, prin
județene pentru proble
me de muncă și ocro
tiri sociale, 
rele bănești 
de decretele 
106/1950. nu 
cumulativ și
stat pentru copii F/e au 
însă dreptul dc a opta 
pentru acela 
drepturi care le avanta
jează. fie pentru ajutoa
re bănești, fie pentru a- 
locația de stat pentru 
copii.

A apărut nr. 10|1971 al revistei

DIN CUPRINS:

Sărbătorirea
ZILEI FORȚELOR NOASTRE ARMATE

Ziua de duminică. 24 oc
tombrie 1971, a fost pentru 
locuitorii Cimpoi o zi de 
sărbătoare.

Pe străzile însorite co
pii în ținută de sărbă
toare, au fluturat crava
tele roșii și s-au auzit c.sA' 
tecul și veselia. In fața celor 
peste 170 de părinți și co
pii adunați în sala Căminu
lui cultural tovarășul cpt. 
în rezervă Maliaș Grigore a 
vorbit cu căldură despre 
faptele de arme ale poporu
lui nostru, despre pregătirea 
de - - -

Hierească inedită, interpretea
ză bucăți muzicale ostășești. 

‘■Pionierii. militarii și turiștii 
poposiți aici aplaudă cu în
suflețire. Momentele de ră
gaz sint binevenite. Se împart 
impresii, se aleargă spre pan
ta muntelui ce pare să-i che
me spre înălțimi.

Dar timpul, trece și goar
na anunță adunarea.

Mașinile pornesc una după 
alta. Același entuziasm pînă

Sufletele elevilor — pio-

f loan Tomuș, Lu
ni. Conducerea E. M. 

B.'iibălcni a dispus să vi 
se rezolve problemele 
favorabil.

Muntea- 
Trecerca 

ferată în 
strada 23 August, des
pre care ne scrieți, se 
va reglementa. în baza 
proiectului întocmit de 
I.S.A.R.T. București, oe

• Emcrich
Petroșani 

calea

• V. M. Prtrila. In- 
trucit dv. v-ați încadrat, 
5n termen dc 90 de zile 
de l.i data desfacerii de 
către întreprindere a 
contractului de muncă, 
bcneficioțj de dreptul 
de concediu de odih-

armate și despre grija pă
rintească de care se bucură 
armata noastră din partea 
Partidului Comunist Român 
și personal a tovarășu
lui secretar general Nicolae 
Ceaușescu.

Programul artistic prezen
tat de elevii școlii, în care a 
răsunat căldura cîntecelor 
patriotice și a versurilor în
flăcărate, a încheiat frumoa
sa acțiune la care au partici
pat deputați. cadre didactice, 
părinți și copii.

nieri și uteciști — au vibrat 
puternic in fața unor fru
museți de basm, s-au încăr
cat de emoție autentică. Nici 
un tablou, nici o carte nu le g 
putea exalta mai mult senti- g 
mentale de dragoste față de g 
frumusețile patriei și de mi
nunata sa armată. '

Educativa acțiune pionie
rească, datorată inițiativei 
profesorilor Marin Negrilă și 
Corneliu Vulpe, mulțumește 
și obligă spre a nu fi o pa
gină singulară a jurnalului 
unității de pionieri a Școlii 
generale nr. 1 Vulcan.

■ SBBK3B3aRiKBBraBBRBB3

Btclora care =-au făcut că uită 
restul, pentru ca. cine știe cînd. 
ră fie in stare să-mi reproșeze 
— dacă n-au cumva la ei „cota” 
cuvenită mie — că de-aia... că 
«iacă ar fi dat... ?" Intre timp, 
«î alt consumator întoarce os
tentativ spatele altor IU bani 
<k- pe tejghea, banii lui, și răs
punde ofertei „poftiți restul* cu 
«n gest nedefinit din miini, tra- 
duetibii mai degrabă în ..Ce să 
fee eu cu 10 bani ?* decît în- 
galanlul „Treacă de la mine". 
(Luăm mărunțișul și ne apro
piem de masa nechibzuitului 
ec-și permite să înjosească un 
vm „uitîndu-și" proprii bani pe 
masa altcuiva.

— Sini ai dumneavoastră, 
cred. Luați-i !

— Vai, mulțumesc, ce neatent 
feint...

— Oare, numai n<
— Da, desigur 1
— Ați făcut un gest ă „lasă- 

rnă-n pace cu restul dumitale". 
Oi: ni s-a părut?

— Vi s-a părut, categoric vi 
E-a părut.

— îmi spuneți și mie cum 
vă numiți ?

— Benea Viorel și sint paz
nic de noapte Ia I.M.P. Dar să 
țtiti că vi s-a părut. Am dat 
«lin mină către un cunoscut.. 
Am să mă duc acum, urgent, 
tii cer scuze tovarășei că n-am 
observat și să nu se gindească 
că cu am vrut s-o jignesc...

— Chiar vă rog !
Am părăsit „Parîngul" sub 

imperiul apăsător al câtorva în
trebări J de ce unii oameni, în 
deplină cunoștință de cauză fi
ind că, pe de o parte „ciubu
cul* lor — mărinimos dar alit 
de irațional dăruit — degra
dează și înjosește pe cei de din
colo de tejghea, iar pe de altă

parte, că din acest bacșiș foarte 
mic, pus cap la cap, se acumu
lează marele venit ilicit, per
sistă totuși în „greșeală"? Să 
nu-și dea seama, oare, acești 
oameni că, dorind binele, fac 
rău ? Să nu înțeleagă acești 
oameni că. in societate-a noastră 
socialistă, fapta de a împinge 
un om spre infracțiune con- 
slituie ea însăși mai mult decit 
un obicei inuman — e o faptă 
antisocială ?

atenție ?

Pe marginea programului partidului dc îmbunătățire a 
tivltății teoretico-ideologice.

Dr. I. BL AGA — Rata optimă a acumulării.
M. COSEA — Factorul știință în organizarea societății 

cialiste multilateral dezvoltate.
IORDACI1E IONESCU — Modalități de perfecționare a 

laborării și cooperării între țările C.A.E.R.
Dr. V. CIOCÎRLAN (Iași) — Conducătorii întreprinderilor 

— educatori în spiritul ideologiei și politicii partidului.
Dr. GETA DAN-SPINOIU — Integrarea .profesională a tine

retului industrial prin educare comunistă.
D. MATEESCU — Cum diminuăm cheltuielile la 1 000 lei 

producție-marfă ?
V. SALAGEAN — Specializarea producției — atribut esen

țial al activității centralelor industriale.
I. BARASCH și D. PÂTRAȘCU — Din experiența introdu

cerii prelucrării automate a datelor la Trustul nr. 1 
construcții.

DEZBATERI
Optimizarea — instrument de fundamentare a deciziilor eco

nomice (II).
Anchetă privitoare la sistemul indicatorilor de plan (VI).
Dr. E BARAT — Cercetarea tendințelor de consum ale 

populației.
P. SILARD — Iran — o țară în metamorfoză.
EMILIA ALDEA — Tendințe și perspective ale pieței in

ternaționale a produselor textile.
Vb, KRASNASESCHI — Relația om-mașină în viziune ergo

nomics (V. Anghelescu i Elemente de ergonomie apli
cată. Editura politică 1971).

Dr. VL. TREBICI — O utilă introducere în econometria 
modernă (T. Schatteles i Metode oconometrice moderne. 
Editura științifică, 1971).

G. CUIBUS — Sociologia în Franța pe căi contradictorii 
(Sociologia franceză contemporană. Editura politică, 1971).

MIERCURI 27 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio- 
jurna : 8.00 Sumarul presei; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată: 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Viața cărților; 10,00 
Buletin de știri: 10,05 Muzică 
populară: 10.30 Vreau să știu; 
11,00 Buletin de știri: 11.15 
Consultație juridică; 11,30 Co
rul Radioteleviziunii; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal; 13,27 Cintecul e 
pretutindeni; 14,30 Balade și

FOIUM
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Un loc pentru îndrăgostiți (25— 
oct.) : Republica : Prețul pu-

Rcflexe de după- 
amiază lomnalecă.

Unitatea nr. 66 de des
facere a produselor ali
mentare Lupeni a fost 
reparată capital. De cile
va zile s-a redeschis com
plet renovată. Cu pereții 
îmbrăcați în faianță, n- 
nitatea a fost profilată 
pe desfacerea produselor 
lactate și de panifica-

țic. Există însă un nea-* 
juns. Sticlele goale sînt 
depozitate în plină stra
dă. Credem că ele »e 
pot scoate din magazin, 
chiar în momentul în 
care vine mașina să le 
ridice. E o chestiune, ?n 
primul rînd de estetică.

jocuri populare; Io,DO Buletin 
de știri; 15,05 — 100 de le
gende românești; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Melodii de Gelu 
Solomonescu; 17.00 Antena ti
nerelului; 17,30 Concert dc 
muzică populară; 18,00 Orele 
scrii; 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Cintă Cornelia Bălu și 
Alexandru Grozuță; 20,55 Ști
ința la zi; 21.00 Revista șla
gărelor; 21,30 Bijuterii muzi
cale; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert de 
seară (continuare); 24.00 Bu
letin de știri; 0,03—6.00 Es
trada nocturnă.

terii (25—27 oct); LONEA 
Minerul ; Elefantul Slowly (25 
—27 oct.); VULCAN; începu
tul (25—27 oct.); LUPENI - 
Muncitoresc : (26—27

LONEA LA ORA REDRESĂRII
(Urmare din pag. 1)

de 11 154 tone. Despre hăr
nicia brigăzilor conduse de 
Marin Ciubăr, Traian Mol
nar, Ioan Solovan, Ioan Mi- 
clea HI, Clement Bîrluț, Za- 
haria Bălăuță, Ioan Baciu și 
alții, al căror aport la acest 
succes colectiv a fost sub
stanțial, ar fi multe de pus.

Iată însă că în luna sep
tembrie plusul a început să 
scadă în mod îngrijorător. 
Oamenii au muncit cu a- 
celași sîrg dar lipsa liniei de 
front la abatajul nr. 72—62, 
presiunile și săriturile de 
strat, la altele, au făcut ca 
luna septembrie să se în
cheie cu un minus de 4 176

tone. Comitetul de ] 
organizațiile de bază, 
ducerile minei și sectoarelor 
au intrat în alertă. S-au fi
nalizat temeinic cauzele și 
s-au luat măsuri în conse
cință. La abatajul frontal 
73—74 s-au urgentat lucră
rile la preabataj îneît la da
ta de 11 octombrie au și fost 
deja extrase de la noul front 
150 tone d,e cărbune. Inițial 
era preconizat să se facă 
atacarea frontului în ziua de 
12 ale lunii.

Neajunsurile n-au fost însă 
lichidate cît ai bate din 
palme, iar săriturile de strat 
apăreau cînd minerii se 
așteptau cel mai puțin. In 
abatajul frontal al lui loan

partid, 
, con-

Miclea a apărut o săritură 
la coperiș, îneît a trebuit ri
dicată vatra. Cîteva zile la 
rînd nu s-a putut lucra cu 
combina cu care e dotat 
abatajul. Firește. în aseme
nea condiții randamentul bri
găzii a fost mai scăzut. Pînă 
la urmă greutățile au fost 
învinse și producția a revenit 
la normal. Greutăți avea și 
brigada lui Simion Balca. 
Comitetul de partid a organi
zat în ziua de 4 octombrie 
o masă rotundă cu membrii 
brigăzii. Fiecare miner și-a 
spus punctul de vedere. A- 
poi secretarul comitetului de 
partid pe mină, președintele 
sindicatului, tovarășii din

conducerea exploatării 
sectorului au stabilit chiar 
în abataj măsurile menite să 
ducă la redresare. De reali
zarea acestora, a răspuns di
rect inginerul șef. adjunct cu 
protecția muncii.

Eficiența acestor măsuri a 
și începui să se arate. Lo- 
nenii au ajuns la ora redre
sării. Din minusul de 4 200 
tone existent la data dc 16 
octombrie au recuperat pînă 
în zorii zilei de 26 ale lunii, 
1 100 tone. Deci, în ultimele 
zece zile s-au extras peste 
plan 100 tone cărbune la zi 
și sînt ferm hotărîți să facă 
tot ce-i cu putință, să înche
ie luna cu fruntea sus.

Calea maritimă de nord, care leagă porturile 
sovietice de la Oceanul Înghețat de Nord, mă
soară 3 500 mile, care sint parcurse intr-un sin
gur sezon de navigație dus și întors.

Despre felul cum a fost realizată prima cursă 
a unei nave pe această rută relatează. în revista 
„Sputnik". Ernst Krenkel, cunoscut explorator 
polar sovietic, participant al expediției cu Zep- 
pelinu) spre Polul Nord și cu spărgătorul de 
gheață „Sibiriakov" pe Calea maritimă de nord.

Coborîm în centrul Lupeniu- 
lui. La cofetăria „Corso", între
vedem de-afară o tihnă ade
menitoare și intrăm. Nu ne a- 
șezăm la masă. Ne apropiem 
sfioși de.... cea care prepara 
cafeaua i

— Durează mult?
— Ce ? Cafeaua 1 Nu, ime

diat. Poftiți Ia masă.
— Să vă plătim. Două „mici"... 

Și frișcă !
Ne enunță suma... Lăsăm ba-

cata. .Asistăm, puțin ascunși, la 
vînzare. Un licean (al cărui 
nume nu l-am putut afla în
trucit a refuzat categoric să 
ni-1 dezvăluie) întinde 2 lei, 
primește „marfa" și pleacă. 
Vînzătorul — tăcut din fire 1 
— îi înapoiase „fisa" dar... cu 
înlîrziere. LI ajungem pe tînăr. 
„Nu te întorci să-ți iei moneda? 
11 înveli rău I" „Eu ! Să mă în
torc înapoi ? Pentru 25 de 
bani ? ! Și ce-1 învăț eu ? La 
vîrsta mea ! La vîrsta lui ! Hai 
să lăsăm chestiile astea, doin’le, 
că sint puerile!“

Le lăsăm. Mai precis îl lă

ne este expediat „Mulțu
mesc* și-un zimbet grăbit. 
Dezarmați de „coaliția" celor 
două „atribute" ale „respectu
lui" ciubucarului față de cum
părător, nu insistăm — lăsînd 
„baltă toate interesele'’ — și 
intrăm la bufetul „Vinătorul". 
Barmana (de ce nu peste tot 
există afișat numele lor, sâ știm 
cu cine avem de-a face ?!) 
vinde 100 grame de coniac „ To
mis* cu 9 lei. Costă, de fapt, 
după cum am aflat, N lei și 
60 de bani. .Eu am pus cei 
40 de bani aici, dar dacă omu'

Parcurgerea Căii maritime 
de nord se impunea ca o ne
cesitate. Fără drumuri nu 
puteau fj explorate și explo
atate regiuni dintre cele mai 
bogate, aflate în zonele nor
dice ale U.R.S.S. In privin
ța aceasta nu existau diver
gențe. Discuțiile se desfășu
rau în jurul problemei cum 
trebuie să fie calea nordică ? 
Maritimă sau feroviară? Sau 
poate aeriană ? Unii vorbeau 
chiar despre necesitatea cre
ării unei întregi flote de zep- 
peline. Discuția a durat 
cîțivg ani, fără să aducă 
cîștig de cauză unei tabere 
sau alteia. De partea marina
rilor era experiența. Ea mă
sura deja patru secole și în
cepea cu marile descoperiri 
ale lui Co’.umb. In orice 
caz, sosise timpul înce
tării polemicii. A fost luată 
hotărîrea de a se încerca tri
miterea unei expediții polare 
la bordul spărgătorului de 
gheață „Sibiriakov", pentru 
a se stabili dacă Calea mari
timă de nord poale fi parcur
să într-Un singur sezon. In 
fruntea expediției a fost nu
mit Otto Schmidt.

Calea maritimă de nord es
te o cale sezonieră. Tulie, au
gust, septembrie și octombrie 
sînt lunile cînd ea poate fi 
exploatată. Dacă nu reușești 
să o parcurgi în aceste patru 
luni, sosește noaptea polară 
cu gerurile ei năpraznice. 
Pentru a o parcurge, navele 
„Vega", „Taimîr", „Maud* și 
„Vaigaci" au avut nevoie de 
doi ani.

In acest fel, deși cele patru 
nave au parcurs Calea mari
timă de nord, în momentul 
organizării expediției ..Sibiri
akov" această cale practic nu 
exista. Nici nu putea fi vor
ba de trimiterea a zeci de 
nave fără să se știe dacă ele 
vor ajunge la destinație în- 
tr-un an sau doi, dacă vor

rezista sau nu strînsorii ghe
țurilor.

Fără grabă, dar și fără să 
piaidă măcar 9 zi, Schmidt a 
început sâ-șj formeze exped - 
ția. Pe puntea de comandă 
a spărgătorului de gheață s-a 
urcat Vladimir Voronin, cei 
mai bun căpitan al flotei 
polare sovietice din acele 
■impuri. Era primăvara anu
lui 1932. Membrii i 
au fost împărțiți : 
grupuri i științific, 
trativ, tehnic, de 
fiecare cu atribuții l 
ne precizate.

Nimeni nu putea 
durata expediției, 
cel mai bun. un 
mai rău caz, doi. 
fim gata pentru 
priză, ori acestea 
caz nu puteau fi

Cînd am sosit în 
Arhanghelsk am fost marto
rul unei scene uimitoare. Ma
caralele încărcau pe bordul 
spărgătorului de gheață 
porci, și vite cornute măr » 
De fapt, coverta navei se 
transforma intr-o fermă. Să 
nu credeți că înfățișarea lui 
„Sibiriakov" era frumoasă, ti 
Dar nu despre estetică era % 
vorba. In acest fel, echipajul Z" 
putea să se dispenseze o bu- 5 
nă parte din timp de conser- î 
ve, avînd la dispoziție posi- ț 
bilitatea de a consuma carne 5; 
proaspătă. Numai cine a fost 5 
în Arctica timp îndelungat î 
știe cît de important este a- 
cest lucru.

După ce a aflat cum arată 5 
coverta, cititorul este, pro- J 
babil, curios să știe cum ară- J 
ta întreaga navă. Ea nu era £ 
mare. Compartimentele de |a £ 
prova ale calei erau pline de 5 
alimente, suficiente pentru 
18 luni, cele din mijloc erau 5 
destinate mașinilor, iar cele J 
de la pupa erau încărcate cu î 
cărbune de cea mai bună 4 
calitate. S

(Va urma) 4

preciza
In cazul 

an, în ce! 
Trebuia să 
orice sur- 
în nici un 
plăcute.

portul

FRONT COMUN ÎMPOTRIVA^BACȘIȘULUI!
Uricani. Nu ne putem înfrîna 
dorința de a o .încerca" și pe 
taxatoarea Florîca Onuțe. „Na
da* reușește să-și găsească 
.clientul" și, întrucit nici un 
mușchi facial 
mușearaa** că 
10 bani (din 
ceiași fatidici 
nevoiți 
Pînă nu

— Nu 
tul ?

— Ce
— 10 bani.
— De unde ? Mi-ați dat 6 Iei 

și 50 de bani.
— V-am dat 6 lei și 4 mo

nede de cite 15 bani.
— N-aș crede! Ce eu nu 

am ochi ? 1
Cită insolență ! Strangulăm 

un zimbet pirpiriu și, dîndu-ne 
seama 'ă .amnezia* nu se poa
te ..trata" în goana autobuzu
lui, ne punem masca indife
renței i

să-și 
întrucit nici 

nu-i trăda 
ne-a păgubit cu 
nou 10 bani, a- 
10 bani), sîntem 

intervenim rapid.

,,re-

să i 
uită !
obișnuiți să dațl res-

rest ?

nii pe tejghea (in plus — din 
aceeași „malițioasă" intenție, de 
a încerca sensibilitatea la jig
nirea bacșișului — încă 50 de 
bani) și „ne facem" că por
nim spre o masă, nu înainte 
de a întoarce capul și a întreba 
„E bine? Ajung?" Bunii sînt 
„(.întăriți" cîteva clipe și, dat 
fiind faptul că întrebarea ne-a 
rămas suspendată de o tăcere 
mormîntală, undc-va în aer, ne 
așezăm, neconsolați. In fond, 
pot fi proverbele contestate ? 
Nu. „Cine tace, acceptă 1“ — 
„Tăcerea c de aur* — „Cine 
tace, face !“. De< i, năravul bac
șișului, atunci cînd dispune de 
rădăcini adinei, nu are nevoie 
de explicații și pata rușinoasă 
de pe obrazul lucrătorului din 
comerț devine pur și simplu in
vizibilă, în acest caz.,.

La chjoșcul de înghețată de 
lingă palatul cultural se vinde 
doar înghețată „Doina", cu gla
zură de ciocolată. 1,75 lei bu-

săm pe el, pe neștiutorul cata- 
Ioghist să plece „vi. torios' spo
rind că, și la Liceu] Lupeni, se 
va înțelege, în curind, că o- 
pinia publică e cel mai prețios 
sprijin in munca dc educare 
a lucrătorilor din comerț, și ne 
grăbim pașii spre bufetul „Mu
reșul". Iar cumpărăm țigări. Ni 
se dă mărunțișul în mină. La 
fel — celorlalți consumatori pe 
care-i urmărim plătind. Sîntem 
probabil, reperați. Ne aruncăm 
ochii prin local. Anunțul cu „Nu 
primim bacșiș" e drapat de o 
floare (meridională, să-i zicem) 
mare, cu frunze dese și multe. 
E rușinos, intr-adevăr și să a- 
firini că nu primești bacșiș, 
darămite să-l primești ! Oare la 
fel vor fi gîndit și cei dc la 
„Mureșul". Cine știe? Poale!

Următorul popas — cartierul 
Bruia. In „Tutungeria" nr. 90 
cumpărăm ziare. De 1 leu pri
mim 2 ziare, pentru 40 de bani

nu-i ia și pleacă, ce să-i fac ?“ 
„Să nu-i primești !“ „Să-l stri
gați să-și ia „mărunțișul", că 
n-aveți nici un drept asupra 
banilor lui, pentru care nu 
consumă nimic !

★

Am trecut prin cîteva unități 
comerciale. Am urmărit modul 
(sau modurile) prin care, fără 
nici un efort, niște bani — așa- 
zisul „mărunțiș" — circulă <lin- 
tr-un buzunar generos intr-unui 
foarte încăpător. l)e unde pro
vine „generozitatea" consumato
rului sau a cumpărătorului care 
corupe — in sensul cel mai 
plin al cuvîntu'.ui — pe lucră
torul din comerț și-l invață să 
se „descurce" in viață, abuzind 
dc-un nărav degradant ? Din 
faptul ca aceștia — consuma
torii — nu înțeleg (sau nu vor 
să înțeleagă) că, la fel ca și in 
uzină, la strung, sus pe schelele

șantierului de construcții și in 
comerț oamenii primesc salariu 
pentru muncă ireproșabilă, 
'i’e-a servii repede ? Foarte bine, 
așa trebuie. Ți-a dat ce-ai ce- 
rut? Foarte bine, așa trebuie! 
A fost cuviincios, și-a lăudat 
marfa, te-a îmbiat, nu tc-a lă
sat să cazi pe gînduri, ți-a 
zimbit, ți-a umplut paharul pi- 
nă la semnFoarte bine, așa 
trebuie ! Pentru asta semnează 
statul de salarii. Pentru a pro
ceda astfel a fost angajat. De 
ce-1 lași să se atunde in ne
cinste '! De ce nu pretinzi să 
fii servit corect, fără a te gindi 
măcar să-i oieri ceva ? E drep
tul cumpărătorilor, al consuma
torilor să pretindă acest lucru, 
opinia publică, a noastră, a 
tuturor, trebuie să lie — și va 
fi — factorul care să-i deter
mine, alit pe lucrătorii din co
merț cit și pe consumatori, să 
respecte strict prețurile și tari
fele. Bacșișul — nu ca noțiu
ne, ci ca obicei degradant — 
cu ajutorul nostru, al tuturor, 
poate să dispară de pe obrazul 
comerțului socialist. Dacă fron
tul nostru comun se va mani
festa din plin ! Dacă responsa
bilii unităților comerciale vor 
înțelege că rolul lor nu e numai 
de a centraliza seara situația 
vinzărilor, ei, in primul rînd, de 
a desfășura, atit in rîndul lu
crătorilor din subordine cit și 
in cel a| consumatorilor care 
trec pragul unității lor, o rod
nică muncă educativă. Și nu 
numai ei au acest rol. Noi toți 
— cumpărători și vînzători — 
avem datoria de a ne autoedu
ca in spiritul legalității, al e- 
chității și dreptății. Timpul de 
uzi ne-o cere. Societatea nc-o 
cere. Viitorul...

Jpoduse
ndustpiale

Angajează urgent ȘEF DE UNITATE |a magazinul moto- 
•port din Petroșani.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
in Il.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
personal al întreprinderii din Petroșani, Str. Republicii nr 
90, telefon 1804, intre orele 7-rl5.

EH
WV
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Adunarea Generală a hotărît
restabilirea drepturilor 

R. P. Chineze la 0. N. U.
le a O.N.U

decenii, au ocupat In mod ile
gal șl abuziv locul Chinei popu
lare In O.N.U.

In proiectul de revoluție men
ționat. devenit prin acest vot 
hotârîrc a plenumului Adună
rii Generale, și transmis în n- 
ceeașl noapte prin telex minis
trului afacerilor externe al 
H.P. Chineze de către secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
se subliniază următoarele i

„Adunarea
Avîr.d in vedere eâ restaura

rea drepturilor legitime ale 
RP. Chineze este esențială alît 
pentru apărarea Cartei Națiu
nilor Unite, cit și pentru cau
za pe care trebuie s-o servească 
Națiunile Unite în virtutea 
Cartei,

Rccunoscînd că reprezentanții 
guvernului R.P. Chineze sint 
B'.ngurii reprezentanți legitimi 
ai Chinei la Națiunile Unite și 
că R.P. Chineză este unul din
tre cei 5 membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate,

Hotărăște să restabilească 
toate drepturile Republicii 
Populare Chineze și să recu
noască reprezentanții guvernu
lui său ca singurii reprezen
tanți legitimi ai Chinei la Na
țiunile Unite și să expulzeze, 
in același timp, reprezentanții 
iui Cian Kai-și de pe locul pe 
care în mod ilegal l-au ocu
pat la Organizația Națiunilor 
Unite Și în toate organizațiile 
afiliate acestei a

Pînâ la adoptarea acestei re
zoluții, evoluția dezbaterilor a 
fost urmărită cu o deosebită a- 
tenție și viu interes de delega
țiile statelor membre, de sute 
de ziariști și de mii de ameri
cani care au umplut pînâ la 
refuz lojile rezervate presei și 
publicului din incinta adunării.

Dezbaterile au început la ora 
15,30, ora locală, prin discur
surile reprezentanților Albani
ei și Statelor Unite.

Adjunctul ministrului aface
rilor externe al Albaniei, Reis 
Malile, a declarat că Adunarea 
Generală trebuie să țină seama 
de faptul că în lume există o 
singură Chină — R.P. Chineză 
— din care Taiwanul face parte 
integrantă, și că teritoriul aces
tei mari puteri este intangibil 
și indivizibil. Totodată, vorbito
rul a reamintit poziția hotărîtă 
șl principială exprimată de mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze în declarația sa 
din 20 augusra.c. față de așa- 
zisa teorie a ..dublei reprezen
tări', în care se sublinia că 
R.P. Chineză nu va avea ni
mic de-a face cu Organizația 
Națiunilor Unite în cazul în 
care situația va evolua spre o 
asemenea soluție inadmisibilă

Genei*ala9
și care ar reprezenta un ames
tec grosolan in afacerile inter
ne ale Chinei populare. Vorbi
torul u cerut plenarei să adop
te piv’ectul de rezoluție supus 
de cele 23 de state și să res
pingă categoric proiectele de 
rezoluție americane care urmă
resc legalizarea menținerii a- 
buzive a emisarilor ciankaișiști 
în O.N.U.

Reprezentantul permanent al 
Statelor Unite;—George Bush, 
care a urmat la cuvînt, referin- 
du-se la concluzia generală des
prinsă din dezbaterile asupra 
problemei reprezentării Chinei, 
la care au luat cuvîntul pesle 
80 de șefi de delegații, a decla
rat .- „dc fapt, pentru prima 
dată în istoria Națiunilor Unite 
există un consens aproape una
nim în ce privește faptul că a 
sosit timpul ca Republica Popu
lară Chineză să-și ia locul la 
Națiunile Unite, inclusiv locul 
de membru permanent al Con
siliului de Securitate. Această 
constatare generală reprezintă 
o evoluție istorică majoră în 
cadrul O.N.U." In continuare, 
însă, reprezentantul S.U.A. a 
cerut plenarei să se pronunțe 
împotriva expulzării din aceas
tă organizație a delegației cian- 
kaișiste și să accepte teoria ..ce
lor două Chine" sau a ..dublei 
reprezentări". Totodată, el a 
cerut plenarei să adopte proiec
tul de rezoluție american prin 
care orice proiect de rezoluție 
care vizează expulzarea cian- 
kaișiștiior să nu fie considerat 
adoptat dacă nu întrunește ma
joritatea de două treimi din 
voturile Adunării Generale.

După începerea ședinței, ple
nara a fost sesizată de existen
ța a încă 4 proiecte de rezolu
ție depuse la același punct al 
ordinii de zi (trei ale Tunisiei 
și unul al Arabiei Saudite), 
precum și a unei serii de a- 
mendamente.

Președintele Adunării Gene
rale a acordat cuvîntul delega
țiilor pentru a-și expune punc
tele de vedere față de aceste 
proiecte de rezoluție, înainte de 
a fi supuse votului plenarei. 
Reprezentanții Albaniei, Alge
riei, Mongoliei, Malayeziei, sta
tului Singapore, Austriei, Peru
lui, Senegalului, Sierrei Leone 
și Pakistanului au calificat 
proiectele de rezoluție america-

membre ale O.N.U, principiilor 
Cartei Și s-au pronunțat pentru 
adoptarea proiectului de rezolu
ție al celor 23 de state.

După încheierea explicațiilor 
de vot, reprezentantul Arabiei 
Saudite a depus o moțiune de 
nminare a votului, molivind că 
delegații nu au avut timp să 
studieze proiectul de rezoluție 
al țării sale. Plenarii a 
respins moțiunea cu 56 de 
voturi, contra 53 și 19 obțineri 
și a hotărît ca ședința să nu 
se încheie — chiar dacă ar fi 
să dureze toută noaptea — pî- 
nă cînd nu se va vota asupra 
tuturor proiectelor de rezoluție.

Reprezentantul Statelor Unite. 
George Bush, a insistat ca rezo
luția americană privitoare la 
• două treimi" să intre prima la 
vot. 1 s-a acordat prioritatea ce
rută, dar proiectul a fost res
pins cu 59 de voturi, 54 pentru 
și 15 abțineri,

Reprezentantul Tunisiei a a- 
nunțat, apoi, că își retrage toa
te cele 3 proiecte de rezoluție 
supuse de delegația sa și că va 
vota în favoarea restabilirii 
drepturilor legitime ale Chinei 
la O.N.U. și pentru expulzarea 
ciankaișiștilor.

Invocînd o regulă de proce
dură, reprezentantul S.U.A. a 
cerut ca proiectul de rezoluție 
al celor 23 de state să fie votat 
pe paragrafe, în speranța că a- 
liniatul privind expulzarea 
ciankaișiștilor nu va fi adoptat. 
Delegatul Arabiei Saudite a 
cerut ca alît rezoluția ță
rii sale, cît și amendamen
tele să fie votate separat și pe 
paragrafe. Cererea reprezentan
tului american a fost însă res
pinsă cu 61 de voturi, contra 
51 și 16 abțineri. Amendamen
tele Arabiei Saudite au avut 
aceeași soartă. După respinge
rea primelor două amendamen
te — ambele au întrunit doar 
cîte 2 voturi — reprezentantul 
acestei țări a cerut retragerea 
lor de la vot.

Lucrările de luni noaptea ale 
plenarei Adunării Generale s-au 
încheiat către ora 24,00, 
ora locală, prin adoptarea 
cu o mare majoritate a 
proiectului de rezoluție al celor 
23 de state, prin care se pune 
capăt unei situații anormale și 
injuste. Au fost restabilite 
drepturile legitime ale Republi
cii Populare Chineze la Orga
nizația Națiunilor Unite și ex
pulzați emisarii ciankaișiști.

In ședința plenară de marți 
dimineața a Adunării Generale, 
numeroși reprezentanți ai sta
telor membre au luat cuvîntul 
pentru a-și explica votul. In 
intervenția sa, Nicolae Ecobcs- 
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al României, a 
subliniat însemnătatea Șl jus
tețea hotărârii Adunării Gene
rale privind restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U.

UN EVENIMENT ISTORIC
ROMA 26. — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicea, 
transmite : In legătură cu in
trarea Republicii Populare 
Chineze la O.N.U., ziarul „U- 
nita“ din 26 octombrie pu
blică un editorial intitulat 
„O dată istorică", în care se 
spune, între altele i „Aceasta 
este una dintre acele zile pen
tru care adjectivul „istorică" 
este potrivit. Pentru cel pu
țin trei rațiuni. Prima constă 
in faptul că după 22 de ani
— 22 de ani furtunoși în e- 
voluția umanității — cea mai 
mare organizație internațio
nală, prin voința majorității 
membrilor săi, găsește în sfîr- 
șit funcția sa universală res
taurând drepturile legitime 
ale Chinei populare atît în 
cadrul Consiliului de Securi
tate, cît și în sinul Adunării 
Generale, precedată de exclu
derea marionetelor lui Cian 
Kai-și. Cea de-a doua constă 
în faptul că, pentru prima 
oară de la crearea sa, O.N.U.
— în majoritatea sa — se 
răzvrătește față de apăsătoa
rea hegemonie americană de
cretând înfrângerea Statelor 
Unite într-o chestiune de atît 
de evidentă semnificație pen
tru însuși viitorul său. A treia 
stă în faptul că totul se pe
trece într-un moment de răs
turnare profundă a vechilor 
grupări, care timp de atîția 
ani au apăsat, condiționînd-o, 
asupra întregii realități inter
naționale.

In ansamblu, este vorba de 
un eveniment care, într-un 
fel, servește pentru a ne în
drepta pe toți spre necesita
tea reflectării în lumea nouă 
în care trăim“.

★

BRUXELLES 26 (Agerpres).
— Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, — anunță a- 
genția A.P. — a salutat a- 
doptarea cu o mare majori
tate, de către Adunarea Ge
nerală, a rezoluției privind 
restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze la Na
țiunile Unite și expulzarea e- 
misarilor ciankaișiști, „India a

luptat multi ani pentru rein
tegrarea Chinei în cadrul Na
țiunilor Unite" — a spus In
dira Gandhi la conferința de 
presă ținută la Bruxelles, un
de s-a aflat într-o vizită o- 
ficială, — subliniind că „era 
de neconceput ca o țară de 
mărimea acesteia și cu o 
populație atît de numeroasă 
să fie ținută în afara Na
țiunilor Unite, indiferent de 
pretextele invocate".

★
26 (Agerpres). — 
dorește reducerea 
internaționale nu 
ignore China", se

BONN 
„Oricine 
tensiunii 
poate să 
arată intr-o declarație a Mi
nisterului de Externe al R.F. 
a Germaniei, prin care se sa
lută adoptarea, de că.tre A- 
dunarea Generală a O.N.U., 
a rezoluției privind restabili
rea drepturilor legitime ale

- R. P. Chineze la Națiunile 
Unite. Documentul subliniază 
că familia Națiunilor Unite 
nu poate să acționeze cu suc
ces in direcția promovării 
cooperării fără aportul unei 
țări de importanța R. P. Chi
neze.

★
PARIS 26 (Agerpres). — Di

rectorul general al UNESCO, 
Rene Maheu, a anunțat, 
marți, că, avînd în vedere 
restabilirea drepturilor legi
time ale R. P, Chineze la 
O.N.U. și expulzarea emisa
rilor ciankaișiști, va cere Co
mitetului Executiv al UNESCO 
să dezbată problema 
men tării participării 
Chineze la activitatea 
organizații.

Agenția Associated
— care transmite știrea — 
relevă faptul că 22 din cele 
34 de țări membre ale Con
siliului Executiv al UNESCO 
au votat în favoarea rezolu
ției privind restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze la Organizația Națiuni
lor Unite și în organismele 
afiliate.

regle- 
R. P. 

acestei

Press

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Guvernul R.P. Chineze invitat
să-și trimită reprezentanții 

la O.N.U ■

NAȚIUNILE UNITE 26 (A- 
gerpres), — După anunțarea de
ciziei Adunării Generale pri
vind restabilirea drepturilor le
gitime ale R P. Chineze în 
Organizația Națiunilor Unite.7 
secretarul general nl O.N.U., U 
3 liant, a trimis o telegramă Mi-

nislerulul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze prin care acesta 
este informat asupra hotăririi 
Adunării Generale, Iar guvernul 
R. P. Chineze este invitat sfl-șl 
trimită reprezentanții la Orga
nizația Națiunilor Unite.

Recunoașterea reciprocă
și stabilirea de relații

diplomatice
și R. P

între Belgia 
Chineză

Coresponden- 
Gălățeanu, 

prilejul Zilei

PEKIN 26 (Agerpres). — In 
concordanță cu principiile res
pectului reciproc al suveranită
ții și integrității teritoriale, nea
mestecului în afacerile interne, 
egalității și avantajului reciproc, 
guvernul R. P. Chineze șl gu
vernul Belgiei au hotărît recu
noașterea reciprocă și stabili-

rea de relații diplomatice 
nivel de ambasadă, începînd . 
la 25 octombrie 1971, subliniază 
un comunicat difuzat de agen
ția China Nouă.

Guvernul belgian, menționea
ză comunicatul, recunoaște gu
vernul R. P. Chineze ca sin
gurul guvern legal al Chinei.

la 
de

PEKIN 26. — 
tul Agerpres, I, 
transmite: Cu 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, colonel Vir
gil Gheorghiu, atașat militar al 
României la Pekin, a oferit un 
cocteil.

Au participat Li Dă-șin, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, șe-’ 
ful Direcției generale 
a Armatei 
Eliberare, 
junei al 
naționale, 
al șefului 
reprezentanți ai Comitetului re
voluționar Pekin, al Asociației 
de prietenie cu străinătatea, a- 
t.isaij militari ai unor ambasa
de.

Au fost prezenți Aurel Du
ma. ambasadorul României Ia 
Pekin, și membri ai ambasadei.

★

PHENIAN 26 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 27-a a- 
niversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, atașatul militar al 
României la Phenian, colonel 
Emil Burghelea, a organizat- o

polilfce
Populare Chineze de 
Siao Cin-kuan, ad- 
minisirulul apărării 
Van Sin-tin, locțiitor 
Marelui Stat Major,

gală dc filme, transmite agen
ția A.C.T.C.

Au luat parte general-colonel 
Kin De Hong, ministru adjunct 
al apărării naționale, Ko Gwnn 
Bong ministru adjunct al secu
rității publice, Kim Dea Bon, 
ministru adjunct nl afacerilor 
externe, Pang Tac Ryul, minis
tru adjunct al comerțului ex
terior, generali șl ofițeri ai Ar
matei Populare Coreene.

Au fost prezenți Aure! Mâi- 
nășan. ambasadorul României 
la Phenian, și membri ni 
basadel.

I

I. B. Tito a plecat înfr-o vizită
oîicială în Statele Unite ale Americii

BELGRAD 26 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a plecat într-o vizită oficiadă în 
Statele Unite ale Americii — informează agenția Taniug.

După S.U.A., președintele Tito va face o vizită oficială 
în Canada, iar la înapoierea spre patrie, el va întreprinde 
o vizită în Marea Britanie.

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a acordat un inter
viu corespondentului permanent

al ziarului „Washington Post", 
anunță agenția Taniug.

Președintele Tito a arătat că 
„dezvoltarea relațiilor și cola
borarea multilaterală cu toate

Consfătuirea
miniștrilor culturii, . I

din tarile socialiste

LONDRA 26 (Agerpres), — 
Adoptarea de către Adunarea 
Generală a O.N.U., cu o ma
joritate de peste două treimi, 
a rezoluției privind restabi
lirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. și in 
Consiliul de Securitate și ex
pulzarea emisarilor ciankai
șiști a fost salutată cu satis
facție în cercurile oficiale 
britanice, transmite agenția 
Reuter. Un purtător de cu
vînt al Ministerului de Exter
ne de la Londra a declarat, 
cu acest prilej, că delegația 
Marii Britanii a votat, încă 
din 1961, pentru restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U., deoarece convingerea 
administrațiilor britanice suc
cesive a fost că „pentru ca 
O.N.U. să-și îndeplinească ro
lul său, locul Chinei trebuie 
să fie ocupat de reprezentan
ții Republicii Populare Chi
neze".

I 
!
s

★
TOKIO 26 (Agerpres). — 

— Ministrul de externe japo
nez, Takeo Fukuda a salu
tat marți, în cadrul unei con
ferințe de presă, adoptarea 
de către Adunarea Generală 
a O.N.U. a rezoluției privind 
restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la Na
țiunile Unite și în Consiliul 
de Securitate, arătînd că a- 
ceasta este în interesul păcii 
în lume. El a precizat că 
Japonia va depune eforturi 
pentru a-și normaliza rela
țiile cu R. P. Chineză, luind 
in considerare votul din A- 
dunarea Generală a O.N.U.

Agențiile Reuter și France 
Presse informează că respin
gerea de către plenul Adună
rii Generale a rezoluției de
puse de S.U.A., la care Ja
ponia s-a raliat în calitate de 
coautor, vizînd menținerea e- 
misarilor ciankaișiști în ca
drul O.N.U., a atras vii reac
ții critice nu numai din par
tea partidelor de opoziție, ci 
chiar din partea unor ‘ gru
pări ale Partidului liberal-de
mocrat de guvernămînt.

I

BUDAPESTA 26 — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite : La Budapes
ta s-a deschis Ia 26 octombrie 
Consfătuirea miniștrilor culturii 
din țările socialiste, la care 
participă Pavel Matev, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru artă și cultură din Repu
blica Populară Bulgaria, Miros
lav Valek, ministrul culturii 
din Slovacia conducătorul dele
gației din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Klaus Siri, minis
trul culturii din Republica De
mocrată Germană, secretarul de

BRUXELLES. — Primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, 
care se află într-o vizită ofici
ală în Belgia, a avut convor
biri cu premierul belgian, Gas
ton Eyskens,, și cu ministrul 
de externe, Pierre Harmel. In
tr-o declarație făcută ziariștilor 
premierul belgian a informat 
că, în cadrul convorbirilor, au 
fost abordate probleme referi-

stat Czeslaw Wisniewski, con
ducătorul Ministerului Culturii 
și Artelor din Republica Popu
lară Polonă, Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste al Re
publicii Socialiste România, II- 
ku Pal, ministrul culturii și e- 
ducației din Republica Popu
lară Ungară, și E. A. Furțeva, 
ministrul culturii din U.R.S.S.

La consfătuire se vor dezbate 
unele probleme ale colaborării 
culturale frățești a țărilor res
pective.

PE SCURT
toare ia actuala criză monetară 
interoccidentală șj la efectele 
măsurilor protecționiste anun
țate de președintele Ndxon asu
pra economiilor țărilor în curs 
de dezvoltare.

în Camera Comunelor

Replici aprinse
în legătură cu aderarea 

Marii Britanii 
la Pia(a

LONDRA 26 (Agerpres). — A- 
junse la jumătatea drumului, 
dezbaterile din Camera Comu
nelor asupra aderării Marii Bri
tanii la Piața comună nu per
mit, încă, observatorilor poli
tici să tragă concluzii asupra 
șanselor guvernului prezidai de 
Edward Heath de a obține cîș- 
tig de cauză în votul ce va in
terveni la 28 octombrie. Pe mă
sura apropierii datei votului, 
schimburile de replici devin mai 
aprinse, iar luările de poziție 
mai categorice. Dintre cei 6u de 
parlamentari care 
vîntul pînă acum, 
nunțat împotriva 
Piața comuna.

In intervenția 
Geoffrey Rippon, 
britanic cu „cei șase", s-a stră
duit să demonstreze că moda
litățile de aderare, obținute în 
tratativele dc la Bruxelles Și 
Luxemburg, ar fi „satisfăcătoa
re pentru toate părțile intere
sate". Privind contribuția brita
nică la bugetul comunitar, în 
ipoteza aderării, Rippon a a- 
preciat că aceasta „n-ar impu
ne o povară insuportabilă ba
lanței de plăți engleze" și a 
respins, totodată, ca nefondată

Comună

au luat cu-
33 s-au pro- 

intrării în

sa de luni, 
negooiaturul

estimarea potrivit căreia costul 
aderării asupra balanței de plăți 
ar fi de 500 
line pe an.

Strădania 
convinge că 
ar avea efecte favorabile asu
pra economiei țării a fost as
pru criticată de laburistul Dou
glas Jay. El a arătat că ade
rarea va spori, în realitate, 
prețurile cu 50 de procente, și 
nu 10—15 la sută cit se admite 
în prezent. In plus, a arătat 
el, intrând în C.E.E. „vom fi o- 
bligați sâ acceptăm, în viitor, 
o serie de hotărâri care ne dis
plac". La rîndul său, purtăto
rul de cuvînt al laburiștilor, 
Denis Healey, a calificat con
tribuția britanică •
comunitar ca fiind 
de injustă", 
stingă din 1 
relevat că j 
fi obligată - 
derării —

milioane lire ster-

lui Rippon de a 
intrarea în C.E.E.

la bugetul 
„monstruos 

. Liderul aripii de 
Partidul laburist a 
Marea Britanie va 
— ca urmare a a- 
să renunțe „la o 

parte substanțială din suvera
nitatea ei", întrucât procedura 
de vot existentă „permite cîtor- 
va țări să forțeze comunitatea 
să ia hotărîri contrare opiniei 
generale".

statele pe bazele independen
ței, egalității in drepturi și 
respectului reciproc a fost și 
Va rămîne politica promovata 
de Iugoslavia. In contextul a- 
ceslei politici, acordăm o mare 
importanță relațiilor și colabo
rării cu S.U.A. Aceste relații 
prietenești, tradiționale, s-au 
dezvoltat pînâ acum în mod 

-continuu și favorabil în avan
tajul reciproc, cu toate deose
birile existente între sistemele 
celor două țări și a pozițiilor 
diferite în unele probleme in
ternaționale". Sîntem interesați, 
a arătat președintele, să dez
voltăm și în viitor asemenea 
relații. „Așteptăm cu deosebit 
interes și satisfacție vizita în 
S.U./X. și convorbirile cu pre
ședintele Nixon". Iosip Broz 
Tito a menționat că vizita o- 
ficială în S.U.A.. la invitația 
președintelui Nixon, vă fi a 
treia călătorie în Statele Unite, 
unde s-a mai întîlnit cu pre
ședinții Eisenhower și Kennedy. 
„Scontez să discut cu președin
tele Nixon despre toate pro
blemele ce prezintă interes re
ciproc, atît cele internaționale, 
cît și bilaterale", a spus el.

Referindu-se Ia faptul că 
S.U.A. și R. P. Chineză au 
pornit pe calea normalizării re
lațiilor, președintele Tito a a- 
rătat câ „aceasta atestă accep
tarea pe plan tot mai larg a 
realităților lumii contemporane 
și afirmarea tot mai puternică 
a necesității contactelor directe 
și a tratativelor între state".

S' SAIGON. După cum rela
tează agenția „Eliberarea". în 
cursul operațiunilor militare 
desfășurate în Vietnamul de 
sud, la sfîrșitui săptămînii tre
cute, forțele patriotice au scos 
din luptă peste 300 militari ai 
trupelor agresoare americano- 
saigoneze, au capturat o serie 
de ofițeri superiori americani 
și sud-vietnamezi, au doborî*, 
trei elicoptere și au pus stăpî- 
nire pe importante cantități de 
arme și muniții.

CAIRO. Cotidianul „Al A- 
hram“ anunță că la 27 octom
brie, în Republica Arabă a E- 
giptului vor avea loc alegeri 
pentru desemnarea membrilor 
Adunării Naționale. In 169 de 
circumscripții dc pe întreg teri
toriu vor fi aleși cei 338 mem
bri ai forului legislativ suprem. 
Nu vor fi organizate alegeri în 
circumscripțiile din Suez, Port 
Said. Ismailia și Sinai, pentru 
acestea -urmînd să fie desem
nați 12 membri care să le re
prezinte în Adunarea Naționa
lă. Astfel. Adunarea Națională 
va număra, în total, 350 de 
membri, reprezențind toate gu
vernele țării.

-k
TIRANA 26 (Agerpres).

Cu prilejul Zilei Forțelor Ar
mate ale României, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
la Tirana, Nicolae Stinca, a or
ganizat o gală dc filme docu
mentare românești, transmite a- 
genția A.T.A. Au participat llo 
Profti, adjunct în Direcția Po
litică a Armatei. Misto Treska, 
președinte al Comitetului alba
nez pentru relațiile de priete
nie și culturale cu străinătatea 
funcționari ai M.A.E., șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Tirana.

★
ULAN BATOR 26 (Agerpres). 

— Cu ocazia Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, Sandu loan, ambasa
dorul țării noastre în R.P. Mon
golă, a oferit o gală de filme. 
Au luat parte Dambin Bavuu, 
adjunct al ministrului apărării, 
colonel D. Jatsron. -adjunct al 
șefului Direcției Politice a Mi
nisterului Apărării, ofițeri su
periori și inferiori ai armatei 
R.P. Mongole. Au luat parte, 
de asemenea, atașați militari și 
membri ai corpului diplomatic 
din Ulan

S-au ciocnit 
în plină viteză

Poliția japoneză a anunțat 
că accidentul de cale ferată 
produs luni infr-o zonă mun
toasă din partea de vest a ță
rii s-a soldat cu 12 morți și a- 
proximativ 300 de răniți. După 
cum s-a anunțat, două trenuri 
expres s-au ciocnit in plină vi
teză intr-un tunel. Șocul a pro
vocat distrugerea aproape com
pletă a primelor două vagoane 
din fiecare garnitură și deraie
rea celorlalte. Operațiunile de 
salvare sint îngreunate de fap
tul că locul accidentului esfe 
situat intr-o zonă greu accesi
bilă.

J, Fosile de mamifere 
descoperite la poalele 
masivului Himalaya

Bator.
★

26 — Corespondentul 
P. Stăncescu, trans- 
prilejul zilei Forțelor

VIENA 
Agerpres, 
mite : Cu 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, atașatul militar și 
aero al României la Viena, lt. 
col. Gheorghe Siea, a organizat 
la 25 octombrie, o gală de fil
me în saloanele ambasadei. Cu 
același prilej a fost prezentată 
o expoziție de fotografii privind 
viața Și activitatea militarilor 
românii

Au participat general Erich 
Watzek, șeful Academiei mili
tare Thereziene. generali și o- 
fițeri superiori din Ministerul 
Apărării, șefi ai misiunilor di
plomatice. atașați militari acre
ditați la Viena. generali și ofi
țeri superiori austrieci.

Au fost prezenți Dumitru A- 
ninoiu, ambasadorul României

Viena, membri ai ambasadei

Fosile de mamifere datind, 
după unele aprecieri, de mai 
multe milioane de ani, au fosl 
descoperite la poalele masivu
lui Himalaya de către o echipă 
japoneză de la Universitatea 
din Kyoto. Printre aceste fosile, 
cercetătorii au descoperit o 

încă 
restul lumii.

nouă specie de rinoceri, 
necunoscută în
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Cancelarul 
Willy Brandt 

propune 
o întîlnire 

cu președintele 
Franței, Georges

Pompidou
BONN 26 (Agerpres). — Po

trivit unui purtător de cuvînt 
al guvernului vest-german, can
celarul Willy Brandt a propus 
președintelui Franței, Georges 
Pompidou, să se întilnească 
pentru a încerca să armonizeze 
pozițiile celor două țări față 
de criza monetară occidentală. 
Propunerea este cuprinsă într-o 
scrisoare adresată săptămîna 
trecută de cancelarul vest-ger- 
man șefului stalului francez. 
Purtătorul de cuvînt a adău
gat că președintele Pompidou 
a promis să răspundă în curînd 
scrisorii cancelarului.

Cei doi oameni de stat ur
mează să se întîlnească în ia
nuarie, în cadrul consultărilor 
periodice (bianuale) prevăzute do 
Tratatul de prietenie franco- 
vest-german. Intîlnirea sugerată 
de Brandt ar urma să aibă loc 
în afara consultărilor periodice 
și înaintea celei din ianuarie.

Un automobil care... refuză 
să pornească dacă șoferul a 
consumat alcool a fost produs 
de firma japoneză „ Honda". 
Invenția constă dintr-un dispo
zitiv pe bază de platină, insta
lat pe volan, care detectează 
schimbările de temperatură din 
respirația conducătorului cau
zate de alcool. Reprezentanții 
companiei au anunțat că vor 
începe intr-un viitor apropiat 
dotarea automobilelor cu noul 
accesoriu, care va spori cu cel 
mult unu la sută prețui aces
tora. Invenția va fi prezentată 
la Salonul automobilului de la 
Tokio, care își va deschide 
porțile la 29 octombrie.

Catastrofă aeriană
Un avion bimotor de trans

port, avînd opt persoane la 
bord, s-a prăbușit luni cu pu
țin timp înainte de a ajunge 
pe aeroportul orașului Allen
town, statul american Pennsyl
vania. Accidentul 
tru victime.

Sur prinși de

a făcut pa-

avalanșe
cinci șerpașiTrei japonezi și 

nepalezi, care escaladau înăl
țimea Gangapurna din masi
vul Himalaya, și-au pierdut via
ța surprinși de avalanșe. Prin
tre victime se află Kiyoshi Shi
mizu, conducătorul" expediției, 
și șerpașul Girme Dorje, una 
dintre cele mai experimentate 
și cunoscute călăuze care a 
participat timp de peste 20 de 
ani la expedițiile din Himala
ya. El a fost membru al expe
diției americane care a atins 
Everestul in anul 1963, iar in 
1961 a urcat împreună cu Hil
lary pe culmea Makalu.

Tor „muri“ mările și oceanele ?
GENEVA 26 (Agerpres). — 

Dacă nimic nu va fi între
prins pentru a opri otrăvirea 
planctonului vegetal, mările 
și oceanele vor „muri“ peste 
25—30 de ani, iar Marea 
Baltică și Marea Adriatică 
vor fi primele care vor că
dea victimă ale acestei situa
ții, a declarat recent in ca
drul unei conferințe dc pre
să, profesorul Jacques Pic
card.

El a mai subliniat, prin
tre altele că asfixierea planc
tonului vegetal, „primul sta-

diu alimentar in mediul ma
rin", va antrena cu timpul 
in mod inevitabil dispariția 
oricărei forme de viață in 
acest mediu. Straturile de 
plancton, relativ superficiale, 
sint atacate zilnic de către 
produse petroliere — 5 pină 
la 10 milioane tone dever
sate anual in mare —, mercur 
produs de către industria chi
mică și de către cea a hirtici 
(5 000 tone anual), precum și 
de către insecticide. De ase
menea, petroliere gigant go-

lese in mare in fiecare an 
mai mult de un milion tone 
de reziduuri. La toate aces
tea mai trebuie adăugate ga
zele de eșapament de la auto
vehiculele care circulă in pre
zent pe toate continentele și 
care provoacă acumularea a- 
nuală a unei cantități de 
peste 1 800 000 tone reziduuri 
nocive, precum și a aproxi
mativ 200 000 tone oxid de 
plumb, provenind de la ga
zele de eșapament incompitb 
arse.
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