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Președintele 
Consiliului dc Stal,

NICOLAE CEAUSESCU, 
a primit pe Alteia Sa 

Regala, prințul
Bernhard

Biestcricld,
Marți dimineața, președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la Palatul 
Consiliului de Stal, pe Alteța 
Sa Regală, prințul Bernhard 
von Lippc-Bicsterfeld, al Olan
dei, care se află intr-o vizită 
prietenească în țara noastră.

Intre președintele Consiliului 
dc Stat, Nicolae Ceaușescu, și

von Lippc- 
al Olandei
prințul Bernhard von Lippe- 
Bieslerfeld, al Olandei, a avui 
loc o convorbire. în cadrul că
reia au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării între România și 
Olanda. Au fost abordate, de 
asemenea, aspecte ale situației 
internaționale,

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Dejun în onoarea oaspetelui

A fi cu adevărat marxist-Ieninist înseamnă a fi un explorator îndrăz
neț și experimentat al drumului nou pe care il deschide omenirii socia
lismul și comunismul, un cutezător vizionar al zilei de mîine pornind de 
la realitățile și cerințele arzătoare ale zilei de azi, precum și dc la conclu
ziile. generalizate pe plan teoretic, ale experienței de ieri, și dc azi.
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onoare i

După întrevedere, președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu a oferit un dejun în 
onoarea prințului Bernhard von 
Lippe-Biesterfeld, al Olandei.

Au participat președintele 
Consiliului de Miniștri a| Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna-

raș. Paul Nicu’cscu-Mizil, Iile 
Verdeț, Dumitru Popescu, pre
cum și Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, Angelo Miculescu, minls-

(Continuare bl pag. a 1-a)

*ducarea tinerei genera
li ii revine una din sar
de cea mai marc răspun

dere, Acest lucru este și mai 
elocvent acum, cînd întreaga 
țară este angajată în traduce
rea în viață a mărețului pra
ft ram elaborat de partid, pen
tru educarea tuturor oamenilor 
muncii in spiritul ideologiei 
niarxist-leniniste, pentru a sta
tornici în patria noastră prin
cipiile eticii și echității comu
niste. Societatea noastră socia
listă, în plin proces de matu
rizare presdpune, o dată cu 
dezvoltarea forțelor de produc
ție și ridicarea nivelului de 
trai al întregii co’ectivități, for
marea unui om nou, superior 
din punct de vedere al atitu
dinii față de muncă și socie
tate. In aceasta constă sensul 
profund uman al amplului pro
gram de măsuri elaborat de 
secretarul general al partidului 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a întregului popor.

Pentru ca omul de mîine să

ț>
ajungă la un nivel de 
maturitate politică, el 
sâ fie format încă din __ ....
Noi. cadrele didactice avem da
toria, așa cum ne-a arătat se
cretarul general al partidului, 
tovarăș».-'1 Nicolae Ceaușescu — 
.să creștem un tineret cu un 
larg orizont spiritual. înarmat 
cu tot ceea ce a creat- mai bun 
omenirea in domeniul cunoaș
terii. cu cele mai noi cuceriri 
ale științei universale. Fiecare 
educator, învățător și profesor 
clin întregul sistem de învăță- 
mint trebuie să fie atît un bun 
specialist in domeniul său. cit și 
un bun educator comunist. Nu
mai imbinind aceste două ca
lități. cadrele didactice își vor 
putea îndeplini în bune condi
ții sarcina de înaltă responsa
bilitate și onoare pe care o au 
in formarea tinerei generații*'.

Un prim pas pentru tradu
cerea în viață a acestei sarcini, 
în școala noastră, l-am înce
put printr-o aprofundată și res
ponsabilă dezbatere, printr-o

înaltă 
trebuie 
școală.

analiză profundă a deficiențe
lor care au existat în activitatea 
noastră, a sarcinilor concrete ce 
le avem pentru viitor. Fiecare 
cadru didactic, s-a angajat să 
acționeze și să muncească cu 
mai multă fermitate, să nu-și 
precupețească eforturile pentru 
a spori eficiența lecțiilor pre
date, legîndu-le mai mult de 
activitatea practică. In mod o- 
perativ, planurile de activita
te educativă au fost reanalizate, 
inaluzînd noi teme de educare 
a elevilor, de cultivare a res
pectului față dc muncă, a sen
timentelor de dragoste și ad
mirație față de trecutul glorios

Ștefan BENDE 
directorul Școlii generale nr. 2 

Petroșani

Nicolae GONCEA 
secretarul organizației 

de partid

(Continuare in pag. a 3-a)

Idei insuflețitoare, izvorîte
din substanța vie a realităților noastre■
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CINCINALUL

0 etapă a creșterilor calitative
Interviu cu ing.
Nicolae BADICA 

directorul U. E. L. Petroșani

a pus în' fața țării 
program însuflețitor 

spirituale a o-

Plecarea de la București a 
primului ministru al Republicii

Singapore, Lee Kuan Yew
Primul ministru al Republicii 

Singapore. Lee Kuan Yew. îm
preună cu soția, care a făcut 
o vizită oficială în țara noas
tră, la invitația președintelui 
Consiliului dc Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și a soției 
sale, a părăsit marți dupa- 
amiază Bucureștiul. Premierul 
singaporez a sosit la aeropor
tul Otopcni însoțit dc președin
tei Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale Republi-

ei! Socialiste România și Re
publicii Singapore.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Pri
mul ministru Lee Kuan Yevv 
și președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
au trecut în revistă garda mi
litară de onoare, aliniată pe 
aeroport.

Oaspeții și-au luat rămas 
bun de la persoanele oficiale 
române prezente pe aeroport. 
Au fost oferite flori.

La despărțire, cei doi șefi 
de guverne s-au salutat cordial.

(Agerpres)

Partidul 
întregi un 
destinat ridicăi 
mului societății noastre.

In aces-te zile cînd comuniștii 
din înfcreaga țară, toți oame
nii muncii își exprimă profun
da satisfacție față de recentele 
documente de partid, colectivul 
Teatrului «Valea Jiului" își rea
firmă hotădrea de a face din 
scena pe care o slujește, o tri
bună a promovării mărețelor 
idealuri ale socialismului și co
munismului. un instrument efi
cient de educație socialistă a 
maselor, de lărgire neconteni
tă a orizontului de cultură.

îndemnul vibrant, însuflețitor 
ai tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat creatorilor de artă și 
literatură este o chemare la 
sondarea profundă a sufletului 
omenesc, la combaterea, de pe

pozițiile umanismului socialist, 
a tot cc împiedică întronarea 
dreptății și echității socialiste 
in societatea noastră.

Expunerea secretarului gene
rai al partidului cuprinde ne
prețuite idei menite să sporeas
că exigența noastră, care von 
face să rodească strădaniile 
noastre în condițiile climatului 
de efervescență co domnește 
astăzi în țara noastră. Desci- 
frînd excepționala însemnătate 
a recentului document, în ca
racterul său de îndreptar pro
gramatic vizînd și activitatea 
noastră viitoare, ne exprimăm 
hotărîrea de a urma indicațiile 
prețioase privind orientarea re
pertoriului spre valorificarea 
dramaturgiei originale actuale 
care oglindește problemele fun
damentale ale vieții noi, so
cialiste precum și valorificarea

tradițiilor înaintate ale cultu
rii noastre.

Dialogul pe care-I vom susține 
cu oamenii muncii, cu tineretul 
se va rezema pe un repertoriu 
cu un conținut militant, cu re
zonanțe profund umaniste, des
tinat să răspundă sensibilită
ții publicului, să-j întregească 
orizontul spiritual și să-<l pre
gătească pentru fapte mărețe, 
istorice. Dind viață scenică u- 
nor lucrări purtătoare de idei 
nobile țîșnite din substanța vie 
a realităților noastre, vom sluji 
o artă pe măsura timpului nos
tru și a eroului acestui timp, 
constructorul activ .și conștient 
a] lumii comuniste.

Zenobia ILIEȘ, 
secretar literar. Teatrul „Valea 

Jiului*

Planul de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei noastre 
pe perioada 1971—1975. investit 
cu putere de lege de Marea A- 
dunare Națională, scoate o da
tă mai mult în relief dimensiu^ 
nile grandioase și cutezătoare 
la care se înaltă luminosul edi
ficiu al socialismului pe pămân
tul României. Prin orientările 
și sarcinile sale jalonate de 
partid — in concordanță cu di
rectivele Congresului al X-lea 
al P.C.R. — cincinalul actual 
reprezintă o etapă deosebită in 
procesul istoric de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. înfăptuirea vastului 
program de construcție econo
mică și socială care va ridica 
țara noastră pe noi culmi de 
progres și civilizație are loc in 
condițiile unor mutații de pro
funzime in toate domeniile de 
activitate, a unor deplasări struc
turale orientate spre o creștere 
economică, dinamică, modernă, 
eficientă. Important de sublini
at în acest context este faptul 
că in toate domeniile activității 
economice și sociale sînt pro
movate laturile calitative, sînt 
puși în mișcare acei factori ca
litativi capabili să determine a- 
tingerea unei productivități a 
muncii înalte, o producție de 
mare eficiență.

Ideea acestor trăsături cardi
nale, proprii cincinalului

față, a dominat și dialogul nos
tru cu directorul unității de 
exploatare a lemnului din Valea 
Jiului, tov. ing. NICOLAE 
BADICA.

— Care sînt coordonatele 
dezvoltării producției fo
restiere in perioada 1971 — 
1975 ?

— Aș dori să mă refer mai 
iutii de toate Ia o caracteristică 
generală privind direcțiile cen
trale pe care se desfășoară ac
tivitatea forestieră din acești 
ani. Perioada anilor 1971—1975 
poate fi numită pe drept cuvînt 
cincinalul calității și în dome
niul nostru de activitate. Trăsă
tura esențială a producției fo
restiere se identifică în scăde
rea masei lemnoase pusă în va
loare pentru exploatare și, con
comitent cu aceasta, creșterea 
utilizării masei lemnoase, prin
tr-o valorificare superioară, 
pentru obținerea de produse dc 
lemn mai eficiente. In general 
Pe țară se va tăia mai puțină 
pădure în raport cu anii trecuți, 
aceasta reflcctînd grija deosebi
tă a partidului și statuluf nostru 
manifestată pentru gospodări

r-------- '.
N-am văzut de cind mă știu 

palme mari ca ale minerului 
Constantin Zaharia, „nea Cos- 
tică", cum ii zic ortacii. Fie că 
se desfac să prindă un lucru 
oarecare, fie că se adună, tă
cute, una intr-alta, la o clipă 
de odihnă, ele imi par aido
ma frunzelor carbonizate ale 
unor arbori uriași, acoperiți de 
pcmînt in timpuri fără memo
rie...

...Am sosit la mină, la Paro- 
șeni, in zori de zi de toamnă 
frumoasă, doream să cobor in 
ort, la Zaharia, nu știam insa 
cc el fusese, deja, in schimbul 
de noapte, era după prima săp- 
tămină de experimentare a pro
gramului de lucru redus. Am 
vrut să amin pe altădată des
cinderea in adîncuri, inchipuin- 
du-mi firesc că-i oboseala strin- 
să în el, de atita nesomn, dar 
nu mai mi-amintesc exact cum, 
in
mele de jenă 
miditate și de-o 
ne-am trezit alături 
galeriei de coastă de la cota 
630. Pe planul înclinat numă
rul 12, coborim in orașul sub
teran... Prin firul galeriei de 
bază, o bandă lungă de peste 
200 de metri ne intimpină cu 
spinarea încovoiată de cărbune, 
intr-o mișcare parcă dintotdea- 
una, sub lumina țișnită din tu
burile de neon, de deasupra. 
La un moment dat, la dreapta 
se bifurcă, in unghi drept, o ga
lerie asemănătoare și — ispitit 
să mijesc ochii spre a aduna 
imaginea dezvăluită — imi pare 
că bolta din TH-uri, cu plasă 
metalică de ’ 
crește arcuirea, 
deva, 
după 
mare

Imi 
salt : 
venit

singur abataj frontal, acum 
funcționează aproape zece. Și 
toate dotate cu tehnică moder
nă. „...Noi am fost obișnuiți cu 
mecanizarea. Am lucrat cu tot 
felul de combine, de stilpi hi
draulici... înainte de a purta la 
front intiiul complex OMKT din 
Vale, am fost mai mulți la un curs 
de citeva ore la „Școala Mo- 
Irului". Cite unul se mai gin- 
dea vai de mine, ce-o să se in- 
timple... Dar l-am introdus in 
două sâptămini, la Motru o lună 
de zile dura...... II intieb cum a
fost cu recordul de mai an 
cind brigada pe care o conduce

Orașul

Interviu consemnat de
I. bAlan

ASTAZI,

etapei a
10-a a cam-

pionatului 
national de
FOTBAL

Astăzi se desfășoară parti
dele etapei a 10-a a Campio
natului național de fotbal. 
In Capitală, de la ora 14,00 
Steaua intilnește formația 
Steagul Roșu Brașov. Jocul 
se va disputa pe stadionul 
„Republicii". In țară au loc 
următoarele partide : U. T. 
Arad — Farul Constanța ; 
C.F.K. Cluj — AS.A. Tg. Mu
reș ; Crișul Oradea — Rapid 
București ; Petrolul Ploiești
— Universitatea Cluj ; Uni
versitatea Craiova — F.C. Ar
geșul Pitești ; Jiul Petroșani
— Dinamo București ; Poli
tehnica Iași — S. C. Bacău.

★

In cadrul emisiunii spor
tive «Fotbal minut cu minut", 
stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din 
jurul orei 14,20 aspecte de 
la toate intilnirile,

(Agerpres)

urma întretăierii gesturilor 
cu ale lui, de ti- 

sete anume, 
la gura

N 
fost pe ei că s-au strins in bra
țe, își prindeau miinile unii la 
alții. Eram cu lâcrămi in ochi, 
toți... Mă întrebați ce va fi 
cind vom întrece 50 de tone de 
„cască" ? ...Cind vom da, adi
că, mai mult decit cei de la 
Motru ? Ortacii mei se var ..ba
te", așa, ei cu ei. Le e dragă 
meseria asta de miner, atita au 
indrăgit-o...".

Din galeria de bază - tot cu 
bandă - a complexului, cotim 
și iată-ne sub cadrele comple
xului, in abatajul unde lucrea
ză Zaharia și oamenii lui. Și 
aici, din 5 in 5 metri, de-a lun
gul frontului lung cit un teren 
de fotbal, lămpi cu neon... In 
..nocturna" sui-generis, mă stre
cor pe culoarul dintre transpor
tor și front și nu rezist tentației 
de a-mi plimba degetele pe 
striațiile prospăt lăsate pe pe
retele de cărbune de către or
ganul tăietor al combinei. Sint 
izbit de asemănarea uluitoare 
cu zidul de piatră, înnegrit de 
vreme, al unei mari cetăți, me
reu impins spre înăuntru de for
țele tenace ale perpetuului a- 
sediu.
- Gata, dăi drumu’, mâi !...
Cu spinarea lipită de plafo

nul curbat, cu brațele - ca 
niște aripi - agățate între la
teralele cadrului, asist la defi
larea inceată a colosului de 
metal, tras de undeva dins
pre galeria de cap.
- Intr-o jumătate de oră, tă

iem I...
Mă dau mai lingă Gheor

ghe Neghină, combainerul cu 
profil de adolescent veșnic în- 
gindurat, vreau să știu cum a 
fost la început cind a primit 
combina complexului, dacă nu 
cumva a avut... complexe: „Am 
făcut armata la tancuri... S-au 
obișnuit, ei, oamenii, care n-au 
pus mina pe mașini niciodată, 
dar eu ? !" Mai poți zice ceva ?

Minuiește, cu fruntea îndrep
tată către tamburele combinei,

adîncuri

(Continuare in pag. a 3-a)

CITIȚI,

Traian MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)

nordului

prin minte un 
cind Zaharia a

să producă, 
ani, capaci- 
a minei Pa- 
mai bine de

jur împrejur, își 
topindu-se, un- 

i care se ridică 
bună pe un

(Continuare in pag. a 2-a)

FERICITUL

oa- 
în- 
un

este o funcție

de azi

Contururi îndrăznețe 
ale noii mine în deve
nire la Livezeni, ale că
rei roade — cărbunele 
— vor fi descătușate din 
adîncuri începînd din 
actualul cincinal.

ca aburii 
o ploaie 
bulevard.
fulgeră 

din 1967, 
la frageda exploatare ca

re abia începuse 
deci in nici patru 
latea de producție 
roșeni a sporit cu 
2 000 de tone. Atunci exista un

a întrecut randamentul de 40 
tone pe post, fără precedent 
in bazinul carbonifer al Jiului 
superior : „Aa, fiecare ortac 
simța că va fi mai ca-n alte 
dăți, era in decembrie, către 
sfirșit, se bătuseră zdravăn ai 
mei cu muntele cel negru. Cind 
au venit șeful sectorului și topo- 
graful, pentru preluare, ne-am 
adunat toți ortacii, foarte cu
rioși de, ca omul și-ndată ce-au 
auzit vestea atita bucurie a

cadran
economic
Scurt
metraje
Odiseea

Răspundem

Munca nu este pentru om 
numai un mijloc de a-și cișliga 
existența, ci 
socială bine determinată, o 
obligație de conștiință față 
de ceilalți și, in același timp, 
un mijloc de formare și înăl
țare de sine. Comandamentul 
suprem al acestei activități 
impune omului care mun
cește să-și înfăptuiască lu
crul cu dragoste și respon
sabilitate, în așa fel incit să 
nu aibă nimic a-și imputa. 
Aici se află, totodată, și su
portul moral al unei mari 
bucurii — de a-ți fi îndepli
nit datoria. Căci, ce pot con
stitui criterii mai raționale 
ale fericirii decit mulțumi
rea lăuntrică a lucrului bine 
făcut, decit demnitatea, apre
cierea și stima semenilor 2

Dar, se mai intilnește cite 
unul care vede realizarea pro
priei fericiri după cu totul 
alte criterii. Prin multitudi
nea de mijloace de a-i face 
pe alții să creadă că el mun-

cește, prin agitația sterilă și 
ieftină prin care caută să 
arunce praful in ochii alto
ra privind .destoinicia lor". E 
vorba de tipul omului — fie 
dintr-o mină, fie de pe un 
șantier — gata să sară, de

spinare un stilp de mare 
greutate, se îngrijește ca u- 
mărul lui să nici nu simtă 
greutatea stilpului.

Tot el e tipul omului — 
să zicem, dintr-o instituție 
de concepție — veșnic agi-

nava
ochii lumii, și să pună umă
rul lu o treabă dificilă doar 
pentru a crea impresie. El e 
primul cure strigă „hei" cind 
e vorba de ridicat o grindă 
in tavanul abatajului, dar tot 
el e acela care, in afara li
nei caraghioase schimonoseli 
a feții, pentru a sugera o 
sforțare ireală, nu depune, 
nici cel mai mic efort. El e 
acela care, atunci cind im- 
preună cu ortacii săi ia pe

lat, veșnic nemulțumit de 
roadele muncii în comun și 
care, atunci cind colectivul 
e pus in situația de a exe
cuta o lucrare urgentă de 
mari proporții și deosebită 
migală, dispare dintr-o dată 
foarte misterios pentru a re
zolva o sarcină și mai im
portantă. (? !) li .merge" 2 
Cum să nu, dacă printre alte 
«aptitudini* o are și pe aceea 
de a se pricepe la „oblojirea‘>

oricărui defect al... autotu
rismului șefului său...

Că e vorba de un tip ca
tegorisit drept om de nimic, 
lipsit de scrupule și pus pină 
la urmă la locul lui — e cu 
totul altceva. Dar, culmea 
cupidității, am întilnit un ast
fel de specimen care, după 
ce și-a mincat omenia, a gă
sit totuși momentul potrivit 
să pozeze drept un „cineva1* 
care ar avea toate motivele 
de a se făli și de a replica 
la oprobriul unanim —• prin 
cc credeți ?

.Sint totuși fericit dom'le. 
Am știut întotdeauna, cind 
treaba devenea mai grea, să 
mă dau la o parte..."

Și .fericitul" stătea locu
lui și se hlizea prostește de 
cugetarea lui in timp ce 
menii din jurul lui iși 
torccau capul, ca de la 
obiect dizgrațios.

...Nefericitul!
Ion DL'BEK

I 
I

.1
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i se rea- 
Ce pregft- 
'op la u-

. uție pentru Ju- 
în antrepriza 

E. Sibiu. I.R.E. 
-onstmetii este 
pentru obiecti- 

investiții în execuția

ii probare, 
ci zarea 

poi (unitatea includerii în pla- 
dc investiții a acestor lu- 

i a fost analizată cu fac- 
dc răspundere dc In ex

ilările miniere și «â execu- 
acestora trebuie sâ încea

pă în anul viitor pentru a nu 
se periclita termenele dc pu
nere in funcțiune « unor ca
pacități dc producție progra-

ibirea rit- 
Desigur, 
a ii fu«t 
Arii la 

exe- 
toate obiectivele 

care sc pun în 
docn- 

s-au

re
fl n 
li

niai există și pro-

determinat gri 
contractărilor.

aceste rezultate ; 
posibile, datorită asigur 
timp cu documentație de 
cuție pentru toate ol 
de investiții care se 
funcțiune în anul viitor, 
men lății? pe baza căreia 
putut comanda ,și apoi 
tracta utilajele. Cu toate 
zullatele obținute în acest 
in pregătirea investițiilor 
nulul 197 *

zclor filtrante. Astfel 
s-a confecționat pen
tru. prima dată în 
țară, un guler «lin 
cauciuc vulcflnizat 
car<- elimină in pri
mul rin«l lucrările 
auxiliare «lin mrfoda 
originală asimilată și 
permite confecționa
rea a 8—10 perechi 
«le pin re pe mu și 
schimb.

Noua metodă pre
zintă și avantajul «?A 
realize.!/.i u pinză 
filtranta deosebit de 
sigură, montarea a- 
restor piese putindu- 
se face foarte ușor și 
inlătiirind astfel po
sibilitatea formării 
dopurilor care în
fundau înainte in
stalația de filtrare. 
Toate aceste avan
taje recomandă noua 
metodă pentru gene
ralizare și in cele
lalte întreprinderi ce 
au Instalații «le epu
rare a apelor rezi
duale.

Un colectiv de cn- 
tu/Mști 
ingineri 
eleni «te 
parat ia 
PHrila a 
rezolve una din pro
blemele dificile PC 
«arc |e ridica confec
ționarea pinzclor fil
trante de la insta
lația «le epurare a a- 
pclor reziduale rezul
tate in urma proce
sului «Ic spălare a 
cărbunelui. La înce
put aceste p«n/.<* erau 
procurate din import, 
la un preț foarte ri
dicat. S-a trecut la 
asimilarea acestora 
in țara noastră la în
treprinderi cu profil 
corespunzător. Dar 
pentru o aprovizio
nare mai bună și 
pentru reducerea 
cheltuielilor de pro
ducție, tehnicienii 
prcparațici I’etrila 
și-au amenajat un a- 
elif'T propriu dotat 
u mașini corcspun- 
ătoarc confecționării 

acestor materiale fil
trante. Acest harnic

muncitori, 
îi 

la
< ârhunehii 
reușit să

colectiv nu s-a oprit 
finsă aici, ci — |a ca
pătul unor studii și 
căutări insistente —. 
in cursul lunii sep
tembrie a adus noi 
îmbunătățiri procesu
lui de realizare a 
pin/elnr filtrante.

En început, ntelie-

ce 
de 
ca 

im-

re și piiizzle denumit 
Calitrx). proces 
necesita o serie 
lucrări auxiliare 
tăierea Ia raid,
binări cu mașina de 
cusut, <e necesitau 
un consum ridicat 
de energie electrică.

Cu această metodă

PÎNZE FILTRANTE

REALIZATE
PE PLAN LOCAL
rul urma metoda de 
fabricație asimilată 
de la firma străină 
producătoare de in
stalații filtrante tare 
era destul «Ic difici
lă, mai ales la con
fecționarea >î mon
tarea gulerului de le
gătură a perechii de 
pinze (guler ce se 
confecționa din ace
lași material plastic

sc confecționau 3—4 
perechi de pin/J* pe 
om și schimb.

Reducerea cheltu
ielilor <le producție, 
mărirea productivită
ții muncii au fost 
principalele criterii 
ce au determinat co
lectivul amintii

excruția I.R.E, Dev 
in curs dc realizare

In această direcție trebuie 
subliniat faptul că indicațiile 
primite de la organele superi
oare pe lot parcursul acțiunii 
«Ic pregătire a planului dc in
vestiții. ne-au ajutat să reali
zăm, pină în prezent, în mare 
măsură, tot ceea ce nc-a revenit 
ca sarcină.

In ceea ce privește invc 
țiilc subterane. acțiunea 
pregătire a acestora s-a desfă
șurat in bune condițiuni, în 
prezent fiecare lucrare urniînd 
sâ fie definitivată cu ocazia 
examinării preliminarului pen
tru anul viitor la fiecare ex
ploatare minieră. Pentru pre
gătirea în cît mai bune con
dițiuni a planului dc investi
ții. pe viitor este necesar ca 
exploatările miniere să întoc
mească preliminarul cu ce) 
puțin un an înainte, pe baza 
căruia să sc treacă la coman
darea ș> contractarea utilaje
lor ; tot în această privința se 
impune ca documentația de e- 
xecuție pentru lucrările mini
ere să fie definitivată cu cel 
puțin un an înaintea anului 
de plan.

Pe linia pregătirii planului 
pentru anul viitor, pe lîngă 
cele arătate mai sus, consider 
necesar — iar aceasta sâ de
vină o preocupare de seamă 
în perioada actuală la fiecare 
constructor in parte — să se 
acționeze pentru definitivarea 
aprovizionării cu materiale în 
cantitățile și sortimentele ne
cesare, asigurarea cu forță de 
muncă calificată și terminarea 
pregătirilor pentru iarnă. La 
toate acestea trebuie adăugat 
și faptul că, pină la sfirșitul 
anului, constructorii trebuie să 
acționeze cu toate forțele pen
tru terminarea și punerea în 
funcțiune a lucrărilor prevăzu
te pe acest an, pentru a se e- 
vita dispersarea forțelor în a- 
nuj viitor.

Este cert că dacă toți fac
torii care concură la realiza
rea investițiilor vor acționa cu 
simț de răspundere și în «"on- 
linuare vom obține rezultate și 
mai bune în realizarea noilor 
capacități de producție, vom a- 
sigura creșterea extracției de 
cărbune, răspunzînd astfel cu 
cinste sarcinilor trasate 
conducerea de partid și de stat 
pentru actualul cincinal.

să 
studieze aplicarea li
nei noi metode dc 
confecționare a pin

JWiron HORG 1 
corespondent

PREMIERA
TEHNICĂ

LA Fiecare
E.M. PETRILA

iâisse

din

în

de

ACTUALITATEA

('ti viafa

pericolul unor grave accidentări!

• e vorba

Gheorghe DAV1DESCU, 
inginer șef investiții 
Centrala cărbunelui

Paroșeni, la galeria pentru introducerea 
susținere mecanizată, orizontul 575, care

ocupare 
zolvarea 
acestei 
concursul 
larc. a
buie să întocmească și să eli
bereze avizele necesare în sco-

Iov. ing. 
șeful serviciului 

se defini-

Prezență impunătoare 
peisajul Văii cărbunelui 

mina Diljn.

de tergiversări...

ÎN VIZOR
EeEESSîSESSSeSSSS?

in DonbasMine mari

productivitate
(Urmare din pag. 1)

sută.

— Fineam 
ar încăpea

liniștiți să luăm și pe cei doi ortaci in chiblfl 
cu frații lor cu tot...

parchctele din Valea Jiului Ia 
un nivel de 330 000 mc, in 1975 
nivelul de exploatare va scădea 
la numai 307 000 mc. masă lem
noasă.

eficienței 
în 

pe cotele 
prevederilor 

iile acestui

al 
se pre- 
cincinal. 
mine a 

depăși

— Ne puteți oferi argu
mente ?

Jaloanele le modu
lui de acț acest do
meniu au âzute cu
«iaritate în ședința Biroului E- 
xecutiv al C.C. nl P.C.R. din 
9 noiembrie a.c. cu ocazia a- 
nalizei modului dc pregătire 
a planului dc investiții pe fi
nul 1972. S-a trasat ca sr.rei- 
nă conducerilor ministerelor, 
centra'elor industriale și ce
lorlalte organe economice de a 
asigura integral pianul cu do
cumentații dc execuție, ampla
samente, și de a contracta în
tregul volum de utilaje pre
văzut.

In lumina acestor indicații 
ale conducerii partidului, rea
lizarea exemplară sub raport 
cantitativ și calitativ a inves
tițiilor prevăzute pentru anul 
1972 presupune pregătirea a- 
tentâ, la timp, a tuturor con
dițiilor necesare, cu precăde
re asigurarea documentațiilor 
Uhnice. amplasamentelor libe
re, contractarea utilajelor la 
termenele corelate cu cele de 
montaj și, respectiv, contrac
tarea cu antreprenorii a tu
turor lucrărilor de construcții- 
montaj. Din experiența anilor 
precedenti am constatat că 
pentru fiecare lucrare înscri
să în plan, dacă cel puțin u- 
nul din acești factori nu este 
rezolvat la timpul prevăzut, se 
produc perlurbații in execuție, 
care, de cele mai multe ori. 
conduc la depășirea termene
lor planificate de punere 
funcțiune.

Dacă analizăm stadiul pre
gătirii investițiilor pentru anul 
1972, constatăm că în prezent 
aresta este mai avansat decit 
in anul trecut, cind aveam o 
eerie de documentații neapro
bate sau soluțiile tehnice nu 
erau definitivate și, evident, 
amplasa men tec erau încă nesi-

Trustului de construcții jude
țean, aceasta se va definitiva 
pină la sfirșitul anului. In pe
rioada care a mai rămas pină 
Ja încheierea anului, trebuie 
ca factorii de execuție ai be
neficiarului și constructorilor, 
să studieze documentația teh
nica în scopul cunoașterii și e- 
lucidării tuturor problemelor 
care condiționează atacarea lu
crărilor.

In ceea ce privește asigura
rea cu amplasamente, acestea 
sint rezolvate, cu excepția a 
opt lucrări în execuția T.C.M.M. 
la care documentația este in 

ins de definitivare la I.C.P.M.H. 
sau se află la organele locale 
pentru obținerea avizelor nce» 
sare. Definitivarea acestor do
cumentații obținerea tuturor a- 
vizelor și acordurilor va consti
tui pentru beneficiar o pre- 

principală. In ie
rnai operativă a 

probleme se cere 
consiliilor popu- 

factorilor care tre-

mate. In cazul acestor lucrări, 
termenele pentru atacarea lor, 
s-au prevăzut începind 
trimestrul 111 1972, avînd ast
fel la dispoziție cca. șase luni 
de zile pină la apariția decre
telor de expropriere.

O problemă căreia i-am a- 
cordat importanța cuvenită es
te aceea a contractării utila
jelor pentru anul viilor. Pină 
la 1 noiembrie planul de uti
laje din țară era integral aco
perit, cu excepția celui pentru 
autocamioane și mașini-unelte 
pentru care se așteaptă primi
rea unor cote și repartiții de 
la minister. La utilajele din 
import, s-au contractat 19.8 la 
sută, in prezent acțiunea fiind 
in plină desfășurare. Trebuie 
să remarc faptul că in acest 
an. legea contractelor economi
ce a acționat din plin, ea con
stituind pîrghia principală în 
relațiile beneficiar-furnizor, fapt

bleme deschise. Uzina de uti
laj minier Petroșani, avînd la 
dispoziție comenzile de utilaje 
primite de la Centrală, tre
buie să pregătească în mod 
corespunzător producția pentru 
anul viitor, evitînd situația din 
acest an cînd, pe primele 10 
luni, planul la utilaje pentru 
lucrările de investiții a fost 
realizat numai în proporție de 
45,5 la sută. Din această cau
ză. în prezent unele obiective 
de investiții nu pot fi puse în 
funcțiune din lipsa utilajelor 
în execuția acestei uzine, din
tre care pot menționa : dispo
zitive de legătură a cablului 
de colivie și colivii pentru in
stalația de extracție puț Va
lea Arsului Lonea și, respec
tiv, puț auxiliar Bărbăteni ; 
instalații de împins vagonele 
pentru circuitul de vagonete 
la puțul nr. 4 Dîlja ; circuite 
la puțul ,.7 Noiembrie" Vulcan 
și puțul auxiliar Bărbăteni ; 
impingător pneumatic la puțul 
centru Lupeni și altele.

Acțiunea de contractare a 
tuturor lucrărilor de investiții 
în antrepriză este rezolvată, 
cu excepției a șase obiecte în

Introdusă in primele zile ale 
lunii curente în abatajul fron
tal din stratul 7, panoul E, 
blocul II, sectorul V al Exploa
tării miniere I’etrila, combina 
TEMP, de tipul 1. a început, 
cu anumite intermitențe provo
cate de o serie de defecțiuni, 
să taie cărbune. Cele 8 fișii 
deja extrase cu utilajul respec
tiv marchează o premieră în 
mecanizarea tăierii cărbunelui 
pe strate subțiri, cu înclinare 
mare, în bazinul Văii Jiului.

In momentul de față, după 
cum ne-a informat 
Aurel Rusu, 
tehnologic a] minei, 
tivează programul de lucru și 
se efectuează asimilarea depli
nă a noii tehnologii.

In bazinul carbonifer 
Donețului (Ucraina) 
vede ca, in viitorul 
să se construiască 
căror capacitate va . . 
de 1,5 ori pe aceea a minelor 
construite în actualul cinci
nal. Randamentul unei singure 
mine noi va fi în medie de 
1,7 milioane tone de cărbune 
pe an.

Un record aparte va fi sta
bilit de mina în construcție 
.Krasno-Armeîskaia — Ka- 
pilalnaia-, care va furniza 
anual 4 milioane tone de căr
bune și care, deocamdată, 
nu-și are egal în U.R.S.S.

Specialiștii au arătat deose-

bila eficacitate economică 
construirii de mine mari. Mă
rirea capacității întreprinde
rii. de exemplu, de 1.5 ori 
(pină la anumite limite) și 
înalta concentrare a muncii în 
fronturile de abataj va deter
mina Și murirea de 1,5 ori a 
productivității muncii, pre
cum și scăderea prețului de 
cost al cărbunelui.

De asemenea, experiența 
acumulată în Donbas demon
strează eă in astfel de mine 
mari este rentabilă folosirea 
complexelor, capabile să ex
tragă 1—2 sau. cîteodată, și 
5 000 tone de cărbune în 24 
dc ore dintr-un singur abataj.

Nou record de
a muncii

La mina rDukla" din bazinul carbonifer Ostrava-Karvîna 
a fost stabilit un nou record de productivitate a muncii de 
către o brigadă minieră de tineret. Aceasta a extras într-un 
singur schimb 159.75 tone de cărbune depășind cu 35 de tone 
vechiul record. Agenția TASS precizează că performanța a 
fost stabilită cu ajutorul tehnicii sovietice.

Instalații de furnizare a aerului 
rece pentru subteran

Mari și puternice instalații 
de furnizare a acrului rece 
vor ajuta la coborirea tempe
raturii în galerii’e viitoarei 
mine -Erma-Reca’ din Bul
garia, unde, la o adincime de 
1 km. s-au descoperit mari 
zăcăminte de minereu de 
plumb. Proiectul n<ui!or mine 
a fost realizat la Moscova, in 
colaborare cu specialiștii 
bulgari.

Temperatura rocilor zăcă- 
mintului descoperit in munții 
Rodope este de cca. 90 grade 
C. Instalațiile de răcire și ce
le care vor asigura o puter
nică ventilație vor fi mai 
întii testate intr-un sector ex
perimental al minei, utilajul 
de bază pentru ele fiind fur
nizat de Uniunea Sovietică.

rea rațională a patrimoniului 
forestier — pădurile fiind, în 
ultimă instanță, o pirghie de 
echilibru biologic, de reglare na
turală a ageaților atmosferici. 
Dar această chiverniseală in 
exploatarea pădurilor nu în
seamnă nicidecum o scădere 
a ponderii valorice a produc
ției forestiere in economia na
țională. Dimpotrivă. Prin di
versificarea și obținerea din 
masa lemnoasă a unor produse 
de lemn de calitate superioară 
și cu valoare ridicată va crește 
mult sub aspect valoric produc
ția — rezultatul muncii in sec
torul nostru de activitate.

— Ați demonstrat și prin 
aceste cifre de comparație 
ce.e afirmate la începutul 
dialogului/cu dv., că in 
timp ce tăierea pădurilor 
va înregistra u diminuare, 
indicatorii calitativi ai 
activității forestiere vor 
cunoaște o dinamică as
cendentă. Cum se expli
că însă aceasta ?

Combustibil fără sulf, 
din cărbune

La Biroul minier al S.U.A. (Pittsburg) a fost elaborată o 
metodă de obținere din cărbune a unui combustibil fără 
conținut de sulf.

Potrivit acestei mtlude, rărbunc-le fărâmițat avind un mare 
conținut de suif, se amestecă cu gudron de huilă, folosindu- 
se totodată și oxigen pentru suflare printr-un strat de cata
lizator din molibdat de cobalt. La urma procesului care are 
Ioc rezultă o păcură densă adecvată pentru arderea în caza
ne, gudronul de huilă care revine în cidu și hidrogen sul
furat din care, printr-o purificare ulterioară, se obține suJf. 
______________________ __________________ ________________/

— In cadrul U.E.L. Petroșani, 
de exemplu, in cincinalul tre
cut s-a «lat in producție, in 
scopuri industriale și sociale, un 
volum de circa 1.2 milioane 
m.c. masă lemnoasă, «lin care 
460 001) mc. reprezintă volumul 
de bușteni de fag furnizați 
pentru fabricile de cherestea și 
mobilă. In anii cincinalului ac
iuai insă se vădește o diminuare 
a volumului «le masă lemnoasă 
exploatată. Dacă in 1971 masa 
lemnoasă sc va exploata in

Tăierea pădurii se va dimi
nua, nimic de zis, dar, in com
pensare, prețul pe mc. de masă 
lemnoasă dată in producție va 
crește de la 221 lei mc cit e 
prevăzut in 1971 la 237 lei mc 
in 1975. Această creștere a va
lorii pe unitate de produs fores
tier brut se obține prin ridica
rea indicelui de utilizare a ma
sei lemnoase de la 68 Ia sută 
in anul 1971 la 77 la sută in 
1975. Față de cincinalul trecut 
acest indice va crește cu 10 
la

— Vorbind în lumina ac- 
li vi lății practice din par
chete -și guri de exploata
re, prin ce pîrghii se va 

acționa pentru ridicarea 
valorii pe metrul cub de 
masă lemnoasă dată în 
exploatare — cu alte cu-

vin te urcarea 
producției forestiere 
Valea Jiului 
înalte cile 
calitative 
cincinal ?

In primul rind vom ac
ționa prin extinderea mecani
zării la fazele grele de lucru. La 
doborit-secționat, de pildă, in
dicele de mecanizare va sălta 
de la 80 la sută cit a fost in 
ultimul an al cincinalului tre
cut la 100 la sută — deci cu 
o creștere de 20 procente — in 
anul 1975. Aceasta presupune 
ca fasonatul lemnului și secțio
natul lui in dc-poz.itcie noastre 
intermediare să se facă numai 
cu fierăstraie mecanice, exclu- 

• zJndu-sc integral munca ma
nuală cu randament scăzut la 
operațiile respective. In acest 
scop unitatea noastră va fi do
tată cu noi fierăstraie mecani
ce incit numărul acestor utilaje 
să ajungă la sfirșitul cincinalu
lui la 120 bucăți, acoperind ast
fel necesarul depozitelor noastre 
intermediare.

In al doilea rind, avem in ve
dere că la scos-apropiat indice
le de mecanizare este prevăzut 
să crească dc la 85 la sută, cit 
a fost nivelul atins in anul 1970, 
la 96 la sută pină la sfirșitul 
actualului cincinal. Pentru a- 
ceasta s-a preconizat extinderea 
folosirii in parchete a funicu-

larclor pasagere ușoare de tipul 
F.P.L. — 500 și F.P. — 2 de 
fabricație indigenă. Față de 
două funiculare de acest tip cite 
avem in prezent in dotare, nu
mărul lor va crește la 10.

De asemenea, vor fi introdu
se in interiorul parchetelor — 
acolo unde terenul permite — 
pentru colectarea lemnului, 
tractoare rutiere U.T.B. și trac
toare forestiere de tipul T.A.F. 
De La 46 cite avem acum in 
dotare, numărul tractoarelor din 
inventarul unității noastre va 
crește la 60. De altfel crește
rea numărului de mecanisme și 
utilaje, accentuarea mecaniză
rii in exploatările forestiere 
ale Văii Jiului este confirmată 
și de faptul că investițiile in 
utilaje pe perioada 1971—1975 
ce ne-au fost alocate se cifrează 
la 10 milioane lei — cu 4 mi
lioane mai mult decit s-a chel
tuit la acest capitol in cincina
lul trecut.

Toate aceste înnoiri și creșteri 
ale potențialului tehnic produc
tiv vor imprima o infuzie de 
energie in plus colectivului nos
tru, sporindu-i capacitatea de 
a realiza indicatori fot mai 
inalți la producția forestieră. 
Bunăoară productivitatea mun
cii planificată ce ne revine de 
realizat reprezintă o creștere 
de 25 la sută față dc nivelul a- 
tins in cincinalul trecut la acest 
indicator.

I

J

după criteriul lui ?
De ce nu se respectă prevederile monografiei de arma

re ? lată o întrebare care s-a pus în cazul abatajului fron
tal nr. 6130/2, de pe stratul 18. E.M. Paroșeni, unde, la 
controlul pe linie de protecție a muncii efectuat in ziua 
de 10 noiembrie a.c. s-au găsit unele deficiențe grave 
privind aspectul ca atare. De la cimpuri de Ofi metri • 

este prevăzut in monografia de armare, s-a așuns 
unele porțiuni la 1,6 și chiar la 2 metri... La front 
aflau și grinzi montate cu un singur stilp. Pe linia 
dirijare a coperișului se demontase (intr-un număr 
ordinul zecilor!) cel de al doilea stilp... Vă inchipu- 
in ce situație ajunsese abatajul ? Mai putea fi vorba 
securitate a muncii sau de o desfășurare in condiții 

normale a procesului de producție ? Dar de ce 
trebuia să se ajungă pină aici ? Doar personalul de 
conducere ji de supraveghere cunoștea lipsa echipamen
tului de susținere metalică la frontul respectiv și incă ’ 
din primele zile ale lunii curente. Deci luarea măsurilor 
concrete de dotare s-a tergiversat... Anormal este și 
faptul că maiștrii mineri care supraveghează acest a- 
bataj au menționat, in urma rapoartelor zilnice, că— 
„nu s-au constatat abateri de la normele de tehnica secu- 
rității“... Poate că maiștri mineri ca Ilaralambie Lubădă. 
Chițu Diana, Dumitru Pricopie au criterii proprii in a- 
cest sens...

Recontrolind abatajul cu pricina după patru zile s-a 
văzut că încă nu s-au remediat toate deficiențele depis
tate. Ce se așteaptă ?

Tot la mina 
complexului de 
se află in săpare (șef de brigadă Gheorghe Toma) s-au 
dat dispoziții, la fața locului, pentru handajarea corectă 
a lucrării și pentru prelungirea coloanei de aera) ră
mase in urma frontului cu cca. li metri. Asta a fost in 
13 noiembrie a.c. Prelungirea coloanei de aeraj s-a în
ceput numai in ziua de 15 noiembrie, pe la mijlocul 
schimbului I. Dur deficiența privind bandajarea și um
plerea golurilor nici nu se începuse măcar... De consemnat 
că tot la punctul de lucru in cauză nu se întreprind 
măsurile corespunzătoare in scopul combaterii prafului 
silicogen. Nu de mult artificierul Radu Popa și-a permis 
să execute lucrări de pușcare fără să pună in funcțiune 
pulverizatorul de creare a perdelei de ceață. Conducta 
de apă era, de fapt, întreruptă... După operația de pușca
re s-a efectuat controlul la un mod superficial. De ce ? 
A fost firesc, oare, să nu se observe că in două găuri 
rămăsese cite un cartuș de exploziv ? Am dori un răspuns.

nu se poate juca !
S-a intimplat, recent, la puțul de aerai, in săpare, nr. 1 

din incinta Maleia. Minerul losif Gyorgy, împreună cu 
ajutor-minerii Vușile Țibureac și Pruncise Bollo, ce s-au 
gindit ei ? Ce-ar fi să iese cu toții, deodată, afară ? Și au 
intrat in chiblă. Să mai piardă timpul să-și ia centurile 
de siguranță și prin ele să se prindă de cirligul carabinei ? 
Nici gind! Dar ce, ei nu se pot ține de cirlig, de toartă 
direct cu mîinile ? Că s-au expus unui accident grav? 
Păi bine, dar masa putea să aștepte? Ferească si intui! 
Știu ei destul de bine că punctul 6 din programul de 
lucru privitor la măsurile suplimentare de protecție a 
muncii care trebuie respectate la săparea yi amenajarea 
puțului, prevede clar că cel mult doi oameni pot circula 
cu chibla și că-i obligatorie asigurarea acestora cu cen
turi de siguranță. Și, apoi, ei râd peste tot afișate in
strucțiunile de transport pe puț. Adică ei le știu, ei le 
văd mereu, dar nu le respectă... Poate nu vor, atunci 
să-i determinăm să vrea ! Oare asemenea oameni așteap
tă să fie într-una dădăciți ? Nu-și dau seama că ir» 
primul rind pe pielea lor o jac ? Neseriozitatea nu are 
loc nici in altă parte dar in punctele in care pîndește 
treaz
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moneteie distribuitorului fi nu 
n*â moi « in seotnâ, A termi
nat sxoota de ojutori de mâneri, 
obic așteaptă să traocâ fi la 
cec de mineri—

-Miri, băiatule, mo», te trag 
de urechi imed>ot". Cineva a 
locul o boacănă și țelul de 
brigadă îl dojenește. Sint otenl 
sâ nu foc și eu una de-o bună, 
că moi știi... Văd pe „sini 
băiat bun, oio-i", adică pe 
loan Coandc curoțind intre ca
dre și lingă transportor, cu lo
pata... Aici, „rfrnsn', coci cșo-i 
spune Zohoria. e pe post de ... 
aspirator.

II cunosc pe Francisc Fniekaș, 
singurul om care a râmos din 
brigada preluată de Zaharia 
cind o venii la Paroșeni : Da- 
co-5 bun, întrebați-1 pe dân
sul... Ceea ce pot să vă spun 
e că totdeauna ne-am înțeles, 
de cind ne aflăm impreună. 
Ne-ovem bine intre noi, cu to
la. Cind dăm de greutate, pri
mo dată ne gindim, opoi pu
nem umorul frecare. Prin înțe
legere poate să Iacă omul tot 
ce vrea...".

In cei 14 ani de cind mun
cește in Valea Jiului, minerul 
Zohoria „profesorul nroWoveon" 
cum l-au botezat ortacii, a cres
cut cadre de nădejde, i-a în
drumat, i-o invățat, i-a ojutat 
să pătrundă in loir.ele mese-

Avem o datorie 
de onoare
{Urmare din pag. 1) 

de luptă al poporului nosu-u, 
fsțâ de patrie șj partid.

Mărturie grăitoare a grijii pe 
rare partidul o acordă, an de 
en, condițiHor optime de stu
diu ale tinerei generații, in 
școala noastră s-a creat. înce
pând cu acest an școlar, un 
seroiinternat care vine în spri
jinul elevilor, părinților. Elevii 
înscriși la semiiniernat, după 
terminarea cursurilor, servesc 
masa la școală, iar în conti
nuare 5și pregătesc lecțiile sub 
directa supraveghere și îndru
mare a cadrelor didactice. In 
felul acesta, cadrele didactice 
au posibilitatea să fie cît mai 
mult în rindul elevilor, să cu
noască mai bine aptitudini-'e și 
preocupările acestora.

Fimd conștienți de sarcina 
ce o avem în educarea tine
retului școlar, cadrele didacti
ce de la Școala ccncrală nr. 2 
Petroșani se angajează să nu-și 
precupețească eforturile pentru 
a traduce în fapte hotărârile 
partidului nostru,

------- 4.-------

Idei 
însuflețitoare 

(Urmare din pag. 1)

Ca mandatari aj miilor de 
«peclaiori, salariații Teatrului 
.Valea Jiului' se angajează să- 
ți închine capacitatea creatoa
re. munca, etanul lor, gran
dioasei opere de formare a o- 
mului nou, contemporanul nos
tru.

Pătrunși de imperativul mă
reț al epocii noastre, sin tem 
holăriți să convertim în deviză 
chemarea răspicată, patetică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i

„Aveți în fata voastră o pers
pectivă largă : puneți talentul 
ți măiestria de care dispuneți 
En slujba unei arte închinate 
poporului, cauzei socialismului 
și comunismului in patria noas
tră 1“

Orașul din adîncuri
rie». Oamenii ou cumulai cu
noștințele necesare și eu for
mat nucleele altor brigăzi Me- 
ieu ou fost înmatriculați „șco
lari" noi la ..universitatea" Za
haria, mereu alții și alții au 
absolvit-o... Un fel de înmulți
re prin diviziune, la scara ce
lui mai tulburător uman, ta cel 
mar înalt grad calitotiv. „Cind 
mă iwtiinesc cu ei, aso, in o- 
faiâ de noroc bun, le simt mul
țumirea in ximbel, bucuria le-o 
văd, așa, poate că ea «ine 
de-occlo că-s oameni acum, Io 
rindul lor...". Numai cw»e iși 
pleacă urechea Io cuvintele 
lui Zaharia, pronunțate cu un 
ceva olit de dulce in ele, poa
te să perceapă lumina sufle
tească ascunsă de el in sin
tagma oameni, Io rindul lor...

- Gala, dăi drumu’, moi!,..
O comandă scurtă, și tambu

rele, unul in partea de sus, al
tul lingă vatră, pătrund, cu tă
ișuri lacome, in masivul dc căr
bune. Pe fața lui Gheorghe Ne
ghină, in clară de concentrare 
nu citesc nimic, probabil satis
facție ii e înăuntru, nu se ex
teriorizează la el, doar mi-a 
destăinuit cu citeva clipe in ur
mă co-i ploce tare mult cind 
se găsește in această poziție,

co poate să vodă fiecare miș
care o tamburului inointos Prof 
de cărbune, lumino fluorescen
tă se strecoară cu greu, intre 
mine și combainer se interpu
ne stolwro malta, chipul cu 
profil pietros, cu maxilar pu
ternic, intr-adevăr bărbătesc ol 
lui Zohorio. El nu se uită ca 
mine cum, pe drumul invers al 
venirii noastre, bulgării colii, 
sclipitori, alunecă pe bandă, 
purtind liniștea pentru cei dc 
la ziuă...

...In jurul orei 12 ne îndrep
tăm spre suprafață. Așa, să 
troacă timpul, mă-ntrețin cu 
Zaharia in problema morții : 
„...n-am avut și nu am teama 
asta de ea... Era o spoimă poa
le de la minerii bătrini și osia, 
așa, că mina ar avea un duh... 
Nu, așa, că mi-ar fi indiferent 
dacă mor... Mi-e și mie drag de 
cei de afară, care m-aștcaptă...

poi, un gind : „Ai, să-mi fi
spus cineva mie, acum zece 
ani, că vom lucra cu o meca-

Ei, nn-om obișnuit aicea, cum
sini in altă parte, cumva par
că-s străin...".

li surprind o fulgerare iu
ochi „Ce frumos e, așa, cind
curge cărbunele ir1 jos...". A-

niiore de-asta, ața aș fi ris... 
...Nu-mi puteam închipui...".

Din wno, chn alta. Constantin 
Zaharia imi pomenește de Vio- 
iel al lui, de aproape 5 oni : 
„de-abia robd să-l văd, e tare 
drăguț .. Ducă vede un doc
tor, spune că doctor se focc, 
dacă vede un milițian, spune 
că milițian se tace... El e mic 
și nu știe... Dar vreou să a- 
jungă om, la rindul lui, sa ne 
mindrim și noi cu el..".

Zaharia e un vinător pasio
nat. Ca și șeful de schimb, 
prietenul îilu Teacenco... îm
preuna au lost nu de mult la 
o vinăloare colectivă, pe Valeu 
Vocii, de la Uricartî in sus, și 
șeful de brigadă a lost mai 
norocos și a dat gata un mis
treț de-l mare (o fi vreuna vi- 
năforească ?) și pune-te, apoi, 
pc-o petrecanie cu cintece 
haiducești...

Era să uit. l om văzut Vol
ga" lui Zohoria I Acum e pu
țin necăjit că o căzut la exa
menul de conducere... Nu-i ni
mic, mai sini sesiuni... Și „pro
fesorul" moi greșește, uneori...

...Ne aflăm la baza planului 
care duce la orizontul de sus. 
La inceput am luat-o tare, pe 
la jumătate am moi scos o vor- 
bâ-douo, cind om ajuns sus 
am scos limba. Constonlîn Za
haria imi suridea de loc jigni
tor, cu o căldură care și azi 
o țin in mine.

Pentru educația elevilor
prin muncă

Traducând in viață măsurile 
stabilite în documentele de 
partid, privind educația tinere
tului școlar prin muncă, co
lectivul de cadre didactice din 
comuna Bănița și-a prevăzut în 
planul general dc activitate, o 
serie de obiective menite să 
contribui*-, In pregătirea multi
laterală a elevilor și formarea 
convingerilor comuniste.

încă înainte de a se trece la 
întocmirea planurilor de mun
că pe clase, s-au stabilit di
recțiile de acționare și obiec
tivele principale, ce constituie 
sarcini obligatorii și permanente 
pentru toate cadrele didactice. 
Dezbaterile acestora în cadrul 
adunărilor pe detașamente, pre
cum și în ședințele cu părin
ții pe școală, au contribuit în 
mare măsură la realizarea u- 
nor sarcini deosebite, chiar în 
prima lună de activitate șco
lară.

Unul din principalele obiec
tive care a stat în atenția pio
nierilor și școlarilor de la Bă- 
nița, l-a constituit amenajarea 
bazei sportive din curtea șco
lii. Pentru executarea acestei 
lucrări deosebit de utile pen
tru activitățile sportive și pio
nierești, conducerea școlii a sta
bilit termene și responsabili
tăți precise, repartizate atît ca
drelor didactice cî-t și membri
lor din comitetul de părinți pe 
școală. Totodată, la această ac
țiune, în căra au fost antrenați

FMUME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Așteptarea (15—17 noiembrie); 
Republica : Aricii se nasc fără 
țepi (15—17 noiembrie): LO- 
NEA — Minerul : îngerii ne
gri, seriile I și II (15—17 no
iembrie); VULCANl Karl von 
Osietzki (15—17 noiembrie); 
LUPENI — Muncitoresc: Ele
fantul Slowly (16—17 noiem
brie).

toți elevii școlii și-au adus o 
importantă contribuție și pă
rinții. Cu sprijinul lor și al 
Șantierului 71 construcții C.F.R. 
Banița, care patronează școala, 
baza sportivă a devenit o rea
litate. Datorită utilajelor puse 
la dispoziție de șantier, la sfâr
șitul lunii septembrie a fost 
nivelat terenul, apoi s-au trans
portat 130 tone de zgură în 
cursul lunii octombrie, creîn- 
du-se astfel posibilitatea ame
najării terenurilor de volei Și 
handbal. Pentru finisarea aces
tora, corespunzător destinației 
și cerințelor sportive, elevii 
școlii șj părinții lor au efectuat 
9 300 de ore muncă patriotică, 
îndrumați de cadrele didactice 
Lidia Cătănici, Ana Toma și Io
sif Vekony care prin exemplul 
personal au mobilizat pionierii 
și școlarii, elevii au depus e- 
forturi deosebite pentru a ter
mina cît mai repede amenaja
rea bazei sportive. Dintre cei 
care s-au evidențiat în munca 
patriotică, amintim în mod ex
cepțional pe Ștefan Csomoș, E- 
inil Iliescu. Vasile Miclăuș. Iu
lian Rus. Petru Ardelean. Ște
fan Jitea. Nicolae Arvai, Tăvi 
Cioarcâ, Culiță Căi dă rar. Dănuț 
Dragotă, Maria Boală. Coroana 
Baia ș. a.

Dintre părinții elevilor se cu
vine să fie menționați Nicolae 
Raicu, Ioan Marin. Dumitru 
Gheață ș. a.

In prezent, colectivul nostru 
lucrează, tot prin muncă pa
triotică, având sprijinul nemij
locit al unității ce ne patro
nează, la amenajarea unui a- 
telier de menaj pentru eleve. 
E demn de amintit și faptul că 
în cursul lunii octombrie, e- 
levii școlii au colectat și livrat 
în contul special pentru acțiuni 
soeial-culturale 4 000 kg fier 
vechi. Aceste acțiuni patriotice, 
organizate de la începutul nou
lui an școlar, ne dau certitu
dinea că vom obține în peri
oada care urmează, noj reali
zări, atât sub aspectul economic 
cit și educativ.

Prof. Constantin VÂDUVA 
directorul Școlii generale 

din Bănița

MIERCURI 17 NOIEMBRIE

14,00 Fotbal : Steaua — Stea
gul Roșu Brașov. Trans
misiune directă de Ia 
Stadionul Republicii.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Univcrsal-șotrun — en
ciclopedie pentru copii.

18.25 Mult e dulce și frumoa
să.

18,40 Virtuoși ai instrumente
lor populare: naistul
Radu Simion.

18.50 Confruntări.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România '75.

Cincinalul dezvoltării 
intensive a agriculturii.

20.10 Melodiile serii — muzi
că ușoară românească 
in primă audiție.

20.20 „Mă înscriu la cuvint".
20.50 Telecinemateca.

..Balada soldatului*.
22.25 Tcleglob : Contraste

braziliene.
22.50 Telejurnalul de noapte.

Cornel HOGMAN

Se poole ofirmo co lecția 
deschisă a constituit nu numai 
o frumoasă prezentare merceo- 
logică, ci și o formă de educa
re o preferințelor cetățenilor 
din municipiul Petroșani spre 
noile produse oferite din a- 
bundențo dc unitățile comer
ciale.

formația de muzică ușoară 
Adas" a Casei de cultură 

și-au făcut oporiția primii pre
zentatori de modele, incepind 
cu confecțiile pentru copii. Din 
cele cca. 100 de modele, pre
zentate, ou reținut atenția pro
dusele din stofă pentru femei, 
realizote de fabrica de confec
ții Arad, cooperativa .Solida
ritatea" Deva, Fabrica de tri
cotaje „Tînâra Gardă" Bucu- 
reșli, fabrica d* confecții Ti
mișoara, coopcrotivo ..Progre
sul" Deva, cooperativa „Mun
ca" Lugoj, cooperativa „Drum 
nou" Cluj.

Costumele produse de fabii- 
de confecții București, fa

de confecții „Mondial"- 
More, cooperativa „Ar- 

Arad, fabricile de con- 
Orodeo, Sibiu, Cluj s-ou 

de asemenea, de a- 
publicului prezent 

croiala la unul și două 
ri de nasturi, fără ves- 
pantalonul fără monșetă 
bărbați), taiorul cu rever 
guler din imitație de bla- 
fusta in croială c'osică

co 
brico 
Satu 
tex" 
fecții 
bucurat, 
precierea 
prin < 
rinduri 
tă, 
(la 
lat, 
nâ, 
(pentru femei).

O pondere mare in cad-ul 
prezentării confecțiilor de *e- 
zon au avut-o pordesiile din 
stofă, țesătură și ninoflex, iar 
in mod cu totul deosebit, pal
toanele din stofă și țesătură 
suproelostico, co și hainele 
lungi din blană pentru femei, 
core s-ou remorcot prin fan
tezia bulonojului, tighelelor, a 
croielii de la gulere, revere și 
buzunare ele.

Este deasupra oricărei îndo
ieli că O.C.L. produse indus
triale, care o sprijinit școola in 
organizarea lecției, o oferii pu-

țele publicului către sorlimen 
lele de mărfuri create de ca 
sele de modă și unitățile in 
dustriei noastre ușoare. In o 
celoși timp, elevii care se in 
struiesc pentru o deveni ospo 
tori ou oferit, sub forma une 
expoziții cu vinzore, o gomă 
largă de minuturi culinare.

Publicul pelroșonean, avizat 
din timp prin afișe și panouri 
care anunțau de fapt o „pa
radă o modei" o umplut pină 
Io refuz sola. Erou prezenți 
oici lucrători din comerț, pro
fesori, muncitori, părinți și un 
more număr de elevi. Toți, 
cum este firesc in osemenea 
împrejurări, așteptau desfășu
rarea lecției. Pe ovonscena 
festiv ornamentată, in sune
tele melodiilor interpretate de
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(Urmare din nr. 6 858)

Surprize 
ne așteaptă
Din Vladivostok, în ajuto

rul nostru a pornit traule- 
rul „Ussurieț", cu care am 
stabilit legătura prin radio. 
Căpitanul iui, Kostrubov, a 
intrat în strimtourea Bering, 
s-a apropiat de marginea 
ban hizei de gheață care ne 
despărțea, și a început să aș
tepte momentul cînd ar pu
tea să ne remorcheze. Ne 
despărțeau 13 mile, numai 
13 mile, cele două nave fă
ceau eforturi supraomenești 
pentru a se apropia una de 
alta, dar gheața nu le lăsa. 
Au fost necesare doua săp
tămâni ca să putem ieși în 
marea liberă. Acest lucru s-a 
produs la 1 octombrie 1932, 
orele 14,45. Iu intrarea dispre 
nord în 6trimtoarea Bering, 
înlr-un punct situat la 86° 17’ 
latitudine nordică și 169° 28’ 
longitudine vestică.

Ieșirea noastră dintre ghe
țari a fost solemnă. S-au 
tras salve dc salut. „Sibîria- 
kov" și „Ussurieț" s-au a- 
propiat una de cealaltă. De 
fapt, noi înaintam cu o vi
teză de melc pentru că nu 
aveam elice. Dor traulerul 
era nou, abia ieșit din șan
tierele navale și era gala să 
ne remorcheze.

Procesul de remoreare în 
ocean este foarte greu. Orice 
navă are o masă uriașă. Pen
tru ca să se evite ruperea

cablu'ui de remoreare, între 
cele două nave a fost des
fășurat și lanțul de rezervă 
a! ancorei. Greutatea proprie 
a unui astfel de sistem de 
remoreare avea și o parte po
zitivă pentru că aceste ca
bluri nu se puteau întinde 
perfect, formîndu-se astfel o 
marjă de siguranță care avea 
rolul de tampon de amorti
zare.

In acest fel, am pornit 
spre sud. de-a lungul țărmu
rilor Americii și Asiei. Cele 
două nave erau mici, foarte 
mici în comparație cu țărmu
rile mărețe ale strîmtorii prin 
care treceam, dar ele erau 
muri prin forța oamenilor ca
re .ni reușit să le aducă în 
aceste locuri atît de îndepăr
tate.

In arest fel, s-a încheiat 
cea de-a treia cursă de-:i lun
gul țărmurilor nordice ale 
Uniunii Sovietice de la Ar- 
hanghelsk pînâ în Oceanul 
Pacific. Era pentru prima 
oară cînd ea se realiza într-o 
singură vară. In timpul cursei 
au fost strânse materiale deo
sebit de u’.i’e privitoare la 
lupta împotriva ghețarilor și 
la curenții din mările nor
dice.

Ar fi greșit insă să se 
creadă că Oceanul Pacific 
ne-a oferit o călătorie liniș
tită și lipsită de griji. De
sigur că era mai ușor decît 
în Arctica. Totuși, dificul
tăți existau. Una din neplă
cerile cele mai mari le-am 
avut la 7 octombrie cind. in 
timpul unei furtuni, s-a rupt 
întregul sistem de remoreare. 
Val t le erau mari, dar nu

aveam ce face. Cablul tre
buia întins dan nou. Căpi
tanul traulerului a efectuat 
o operație deosebit de cu
rajoasă, trecând chiar pe sub 
prora lui .SibiriakoV. cu 
toate că știa că o lovitură 
cît de ușoară putea să taie 
nava lui în două. Dar aceas
ta era singura posibilitate, și 
ea a fost folosită.

O lună întreagă am fost 
remorcați de ..Ussurieț" in O- 

, ceanul Pacific, pînâ am a- 
juns în Japonia, unde tre
buia să intrăm in docuri 
pentru reparații.

Cursa lui .Sibiriakov' ci re
zolvat definitiv problema fo
losirii practice a Căii ma
ritime de nord intr-o singură 
vară. Era însă limpede că 
pentru a utiliza această cale, 
caravanele de nave trebuie 
să fie însoțite de spărgătoa
re de gheață puternice, că 
de-a lungul -țărmurilor nordi
ce ale Uniunii Sovietice tre
buie construite depozite de 
carburanți și aerodromuri 
pentru avioanele "care înso
țesc caravanele.

Desigur, pentru tehnica zi
lelor noastre, realizarea lui 
„Sibiriakov" nu pare excep
țională, deoarece, în prezent, 
navele trec prin Calea mari
timă de noi-d, dus și întors, 
înti-o singură vară. Dar să 
ne gindim că în acești 40 de 
ani, tehnica a făcut un salt 
uriaș, transformând intr-o 
muncă aproape obișnuită 
parcurgerea unui drum pen
tru rare, în anul 1932, au fost 
necesare eforturi eroice.

B. P.
(Sfârșit)
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•- IOSIF RUSAN. VUL- 
CAN-SOHODOL. După cum 
ne informează conducerea 
Centralei cărbunelui Petro
șani, problema încadrării, 
despre care ne-ați scris, v-a 
fost rezolvată favorabil. In 
ceea ce privește poprirea 
pentru neplata chiriei, rămâ
ne să așteptați hotărârea ju
decătoriei.

• I. A.. PETRI LA. Con fi r- 
mindu-se cele relatate de dv., 
vînzătoarca Gizela Ka’.a- 
pacs, de la magazinul nr. 26 
din Petrila, a fost sancționată 
cu „avertisment”.

© VOGL N., PETROȘANI.. 
Cercetările întreprinse ne-au 
permis să constatăm că date-, 
le comunicate de dv. nu co-

respund cu evidențele scrip
tice ale garajului I.G.C. Pe
troșani. Așa, de exemplu, șo
ferul loan Mateiaș, în ziua 
de 28 septembrie Q. c. a lu
crat între orele 14,40—1,20

aparatului dv. de radio, s-a 
datorat unor piese (condensa
toare de seleniu) de care, co
operativa „Deservirea', îm
potriva căreia vă plîngeți, nu 
dispunea. După primirea ■’■-

răsirea serviciului, cartea de 
muncă completată la zi cu 
toate datele necesare.

și nu în orele de dimineață 
cum ne scrieți, iar autobuzul 
nr. 31 HD 135, la care vă 
referiți, nu a lucrat în ziua 
aceea. Deci, atenție la docu
mentare.

cestor piese, lucrarea a fost 
executată.

Ușa 
ademenitoare
Și-a luat omul la revctlwe 

și, normal, era să iasă apoi 
<lin curte și să-și vad;» mei 
departe de drum. Dar iată •» 
in fa(ă ii apăru o altă mă, 
ce (lucea lot intr-o cameră, 
proprietate a celui pe < axe 
tocmai ii părăsea. Adică a 
prietenului său A. E. Aș» 
stind lucrurile inculpatul V«- 
va Pavel n-a mai stat pe gin- 
duri: a deschis frumușel, a 
intrat, a pus mina pe tot ce 
a putut și apoi a luat-o ta 
sănătoasa. Iar la ieșire »-» 
mai folosit ușa, a folosit gea
mul. Așa i s-a părut probabil 
drumul mai scurt. Și intr-a
devăr nu s-a înșelat : cit »• 
bate din palme a ineăpirf 
pc mina miliției, apoi a ju
decătoriei. apoi direct la în
chisoare. De aici, timp d» 
doi ani nu va mai ieși 
nici o fereastră acestea fi
ind toate, foarte bine asigu
rate eu gratii.

Sub cheie
De la cabana turistică Peș

tera Bolii și pină acasă fa 
inculpatul Negru Ioan nu-i 
prea departe. Fapt pentrw 
care această distanță «j par
curgea întotdeauna pe 
Intr-una din zile însă s-a 
gindit să-și schimbe acest o- 
bicei. Acum, în epoca ma
șinilor. un asemenea mijloe 
de deplasare părea oricum, 
anacronic ! E lesne rle înțe
les deci pentru cc, cind a 
observat pe marginea suselei 
naționale o autobasculantă, 
s-a gindit că n-ar fi rău să-și 
facă și el rost de o mașină. 
Răbdător din fire și-a zis ’-ă 
e bine să ia lucrurile dc la 
mic la mare. Așa că pentru 
inceput, a furat de la res
pectiva basculantă o scamă
de piese, printre care și • 
cheie. Și tocmai de aici i 
s-a tras necazul, de la cheie. 
Neavînd ce să facă momen
tan cu ea. a fost pus sub e* 
și așa va sta (închis) timp 
de un aa.• CORNEL POPESCU. 

BARBATENI. In conformita
te cu anexa X la H.C.M. nr. 
914/1968, trecerea de la o 
treaptă la alta se face pe ba
za calităților personale, dove
dite o perioadă de timp, a 
cărei durată nu poate fi mai 
mică de doi ani. Durata de 
doi ani poate fi redusă la 
jumătate cu aprobarea con
ducerii exploatării, pentru 
muncitorii care în mod con
stant au realizări cu totul deo
sebite în activitatea de pro
ducție.

S

s
N

I
A rămas cu o 

singură 
pătură...

...deși Kando Iosif loan iși 
făcuse rost de multe. Doua 
Ie-a furat dintr-o mașină a 
salvării din Petroșani, două 
din mașina Iui B. C., două 
din mașina I.A.S. Orăștie, 
două din microbuzul I.G.C. 
Petroșani etc. După cit se 
vede, se specializase omul. 
Pină intr-o zi, cînd s-a decis 
să fure și un cojoc, tot din
tr-o mașină, de rindul acesta 
a T.R.C.H. Cum insă nu și-a 
putut face rost și de ac, s-au 
îngrijit de acest lucru orga
nele de justiție. Astfel incit 
din atitea pături cile adu
nase a rămas numai cu una 
eu care se va înveli timp de 
trei ani și 6 luni. Și care, nu 
prea o să-i țină de cald.

Q GABOR KOVACS. LU- 
PEN’I. Corespunzător cu pre
vederile articolului nr. 22 din 
Codul Muncii. întreprinderea 
la care ați lucrat, este obli
gată să vă elibereze, la pă-

g
I
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• DAVID PASTOR. LU- ’ 
PENI. Intîrzierea reparației

S
I

i s-a 
asigurat 

un loc mai bun
Cind Curelea Ilîe din Lu- 

peni s-a urcat la volanul ma
șinii, după ce in prealabil 
consumase o mare cantitate 
de alcool (2,99 la mie) a avut 
impresia că plutește, că se 
leagănă. Nu-i de mirare deci 
că a adormit și că a nime
rit apoi după cum era și fi
resc intr-un șanț. Noroc că 
lucrurile s-au oprit aici, alt
fel părerea lui Bildea Vasile, 
care l-a găsit in această si
tuație cum că ar fi mort, 
putea fi reală. Așa s-a ales 
doar cu închisoarea. In de
finitiv, de ce să doarmă o- 
mul prin șanțuri ? Nu-i mai 
sigur oare, sub pază bună ?

N. GHERGHIN
V. DAN
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La Varșovia au început

Convorbirile româno-poloneze 
privind colaborarea în domeniul 
cercetării științifice și tehnice

dintre România și Polonia
VARȘOVIA 16. — Corespon

dentul Agerpres. Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : La Varșovia 
au început convorbirile oficiale 
dintre delegația Consiliului na
tions' pentru știința și tehno
logic din Republica Socialista 
România, condusă dc Gheor- 
ghe Cioara, președintele consi
liului, și delegația Comitetu
lui pentru știință și tehnică din 
Polonia, condusă de Jan

Kaczmarek. președintele comi
tetului. In cadrul convorbirilor 
au fost examinate probleme le
gate de stadiul actual al co
laborării in probleme ale cer
cetării științifice și tehnice, ca
re prezintă interes pentru am
bele părți. Marți, delegația a 
plecat într-o vizită de cîteva 
zile în voievodatele Cracovia 
și Katowice, unde urmează să 
viziteze obiective dc cercetare 
științifică și tehnica.

BUDAPEST A 16. — Cores
pondentul Agerpres. Al. Pin- 
tea. transmite: La Budapesta, 
in sălile Institutului de artă 
populară, s-a deschis expo
ziția dc material didactic și 
rechizite realizate dc între
prinderea românească de spe
cialitate .Didactica", din Bu
curești.

Sînt expuse peste 130 ti
puri de materiale didactice 
și rechizite. Un interes deo
sebit stfmesc vizitatorilor a- 
paratele și materialul demon
strativ folosite. în cadrul pro
cesului de invățămint. in pre
darea fizicii, chimiei, biolo
giei și matematicilor.

PHENIAN 16 (Agerpres). — 
La Phenian a fost inaugu-

românești
rata o expoziție a produse
lor industriei chimice din 
România. Printre cele peste 
5 000 exponate se numără 
produse din mase plastice, 
fibre sintetice, îngrășăminte 
chimice, cauciuc sintetic, vop
sele, medicamente.

La ceremonia de deschide
re a expoziției, relatează a- 
genfia A.C.T.C., au fost pre- 
zenți Zăng Zun Thek. vice
președinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Pang Tae Ryul, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, și alte persoane oficiale 
coreene. Au luat parte, de 
asemenea, membrii delegației 
guvernamentale române con
duse de Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, care întreprinde o vi
zită in R.P.D. Coreeană.

întrevederi Otto Krag — Willy Brandt
BONN 16 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Danemarcei. 
Jens Otto Knag, aflat. începînd 
de luni. într-o vizită oficială 
de două zile la Bonn, a avut 
întrevederi cu cancelarul R.F.G.. 
Willy Brandt. Potrivit unei de
clarații a purtătorului de cu
vînt vest-german. Conrad Ah
lers cei doi șefi de guvern au

abordat probleme legate de 
candidatura Danemarcei la Pia
ța comună, suprataxa de 10 la 
sută impusă recent importuri
lor daneze și care afectează în 
mod special exporturile vest- 
germane, precum și unele pro
bleme internaționale, printre 
care evoluția pozitivă a rela
țiilor intereuropene.

Diallo Telli

0 nouă misiune a O.U.A. va vizita
in curînd Tel Aviv si Cairo

încheierea Congresului național al P.C.
din Marea Britanie

LONDRA 16 — Coresponden
tul Agerpres, Nicol ae Plopeanu. 
transmite i Marți s-au încheiat 
la Londra. într-o atmosferă dc 
puternic entuziasm, lucrările ce
lui de-al 32-lea Congres națio
nal al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, eveniment im
portant în viața comuniștilor 
n clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii britanici.

In ultima zi a lucrărilor, de
legații ou adaptat o scrie dc re
zoluții, printre care Rezoluția 
politică intitulată : „Unitate. 
Partidul comunist și lupta 
pentru socialism", care consti
tuie un veritabil program de 
luptă și acțiune a comuniști
lor englezi în perioada urmă
toare. Rezoluția s-a pronunțat 
pentru unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare, a forțelor de 
stînga din Anglia, în lupta pen-

tru bunăstarea poporului brita
nic pentru cauza socialismului. 
„Fie ca ncest Congres să uneas
că toate forțele partidului nos
tru pentru a acționa în așa fel 
îneît să ciștigăni mii de mun
citori in rândurile noastre. A- 
dîncirea crizei capitalismului 
subliniază în mod deosebit ne
cesitatea existenței unui partid 
care să lupte pentru țeluri so
cialiste, subliniază necesitatea 
revoluției socialiste, așa cum 
se arată și în programul nos
tru intitulat „Calea Britanic: 
spre socialism". Noi, se spune 
mai departe in Rezoluție, tre
buie să facem în așa fel ca 
toate forțele partidului să fie 
pătrunse dc înțelegerea faptu
lui că, în momentul de față, 
pentru intensificarea mișcării 
maselor într-o direcție socia
listă’ decisivă este unitatea lup-

tel pentru ideile 
nostru, decisivă 
partidului nostru ca o forță pu
ternică dc care clasa munci
toare arc urgentă nevoie". In 
final, Rezoluția subliniază ur
mătoarele: „In toate etapele a- 
ceslci lupte noi trebuie să ex
primăm in mod constant felul 
politic privind cucerirea puterii 
și transformării revoluționare a 
Angiei, care singură poate con
duce poporul nostru să iasă din 
criza capitalistă și să-i asigure 
un viitor socialist".

Congresul a a’es noul Comi
tet Executiv, format din 42 dc 
membri, care în prima sa șe
dință din luna ianuarie, anul 
viitor, va desemna mai întîi 
Comitetul Politic, iar apoi pe 
secretarul general și pe preșe
dintele partidului.

.programului 
este crearea

IE

© In capitala Japoniei au 
avut loc marți mitinguri de 
masă și demonstrații în spriji
nul cererii de lichidare a ba
zelor racheto-nucleare ale 
S.U.A. din Okinawa. La aceste 
manifestări — inițiate de parti
dele comunist și socialist, de 
sindicate și de alte organizații 
democratice — au luat parte 
aproximativ 40 000 de .persoa
ne.

0 In suburbiile capitalei gua
temaleze au fost descoperite 
șapte persoane ucise, ale căror 
corpuri prezentau evidente ur
me de torturi. Pînă în prezent, 
poliția nu a izbutit să identi
fice victimele și pe autorii a- 
£estor crime.

Agenția Prensa Latina men- 
ionează că la Ciudad de Guatc- 
nala situația se menține încor- 
iată, ca urmare a activității te
roriste desfășurate de organiza
și de extremă-dreaptă.

© In comunicatul cu privire 
la vizita în Iugoslavia a premi
erului Maltei, Dom Mintoff, se 
arată că acesta a avut convor
biri cu Genial Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral, procedîndu-se la un schimb 
de păreri privind caile de în
tărire a relațiilor reciproce și 
de promovare a colaborării e- 
conomice dintre cele două țări. 
Cele două guverne au reafir
mat hotărârea de a acționa în 
direcția întăririi păcii și secu
rității, mai ales în zona Mării 
Mediterane.

6 Autoritățile iordaniene au 
eliberat 405 membri ai organi
zațiilor palestiniene dc rezisten
ță și deținuți politici în baza 
unui ordin al regelui Hussein, 
anunță un comunicat al guver
nului Iordaniei, reluat de agen
ția Associated Press. Potrivit 
surselor oficiale iordaniene, în 
următoarele zile vor fi puși în 
libertate alți membri ai coman
dourilor palestiniene, reținuți în 
cursul incidentelor care au a- 
vut loc între detașamentele pa
lestiniene staționate în Iorda
nia și trupele guvernului de la 
Amman.

@ Starea sănătății secretaru
lui general al O.N.U., U. Thant, 
s-a ameliorat simțitor, a decla
rat un purtător de cuvînt al 
organizației. Secretarul general, 
care a fost spitalizat începînd 
de la 2 noiembrie, ca urmare 
a unei afecțiuni stomacale, își 
va putea relua activitatea cel 
mai tîrziu la sfirșitul lunii în 
curs, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

BAMAKO 16 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organiza
ției Unității Africane, Diallo 
Telli, aflat într-o vizită oficială 
în Republica Mali, a declarat, 
in legătură cu misiunea subco
mitetului O.U.A. însărcinat cu 
facilitarea soluționării politice 
a crizei din Orientul Apropiat, 
că o nouă misiune a organi
zației, formată din președinții 
Leopold Sedar Senghor (Sene
gal) și Yakubu Gowon (Nige
ria) și miniștrii de externe ai 
Camerunului și Republicii Zair,

vor întreprinde în curînd vi
zite la Tel Aviv și Cairo. Diallo 
Telli a apreciat că rezultatele 
misiunii la Tel Aviv și Cairo 
sînt .suficient de încurajatoa
re" pentru ca aceasta să fie 
continuată. „Africa dorește să-și 
aducă o contribuție importan
tă și serioasă la soluționarea 
crizei, care afectează nu nu
mai acest continent, ci întrea
ga comunitate internațională1' 
— a declarat secretarul gene
ral al Organizației Unității A- 
frîcane.

DIN
Deseori folosită de Jack London 

drept cadru spațial al romane
lor sale, dar consecvent ocolită 
de programele economice ale 
guvernului de la Washington, și 
chiar de interesul turistic, A- 
laska redevenise în ultimele șa
se decenii un simplu apelativ 
geografic. Frânta pe neaștepta
te. așa cum se iscase, febra 
aurului lăsase aproape în a- 
ceeași stare 1520 000 kilometri 
pătrat i de teritoriu. traversat 
intermitent de mai puțin de 
50 000 de indieni, aleutini și es
chimoși. Doar Pentagonul, cu 
un exacerbat simț al strategi
cului, își implantase treptat ba
zele sale aeriene și navale, de 
unde rareori parvenea știrea 
vreunui accident din timpul u- 
nui exercițiu de alarmă. Cerce
tările și speranțele în această 
Polaria sau Aisbergia nu au 
încetat insă cu desăvârșire. Atit 
înainte de 1 ianuarie 1959, cînd 
Alaska a fost proclamată cel 
de-al 49-lea stat al S.U.A., cit 
și după această dată, au fost e- 
fectuate numeroase prospecțiuni 
petroliere, geologice etc.. însă 
fără rezultate deosebite. O serie 
de foraje, finanțate de societă
țile -Atlantic Richfield* (ARCO) 
și „Humble Oil' (o filială a lui 
Standard Oii of New Jersey), 
descopereau la începutul anului 
1968, căutatul, cu asiduitate, „aur 
negru*. Aceasta a fost ziua în
ceputului noii invazii în „Ca
lifornia nordului*. Cu rezervele 
sale petroliere, estimate Ia 10 
miliarde barili, Alaska devenea 
peste noapte secondantul faimo-

secretarul general al

★

mai la 13 840 000 de locuitori, 
se menționează in raport.

Realități economico
sociale capitaliste

LONDRA 16 (Agerpres). — 
„Industria metalurgică a țâ
rilor occidentale nu a cunos
cut. din 1945, o criză mul pro
fundă decît cea din prezent", 
scrie ziarul ..Financial Ti
mes", analizând conjunctura 
pe piața mondială a oțelului. 
Speranțele că această criză 
v i fi stopată in vara anului 
în curs s-au risipit ca un 
fum. adaugă ziarul, sublini
ind cu una din particularită
țile fenomenului este aceea 
că el arc loc pe fondul unei 
„dramatice" concentrații în 
producția metalurgică. In pri
mele 10 luni ale anului în 
curs, menționează „Financial 
Times", producția de oțel in 
Anglia și R.F. a Germanici a 
scăzut, în comparație cu pe
rioadă similară a anului tre
cut. cu 10 la sută, în S.U.A. 
și Japonia cu 7 la sută, iar 
în Franța cu 6 la sută.

Suprataxa asupra importu
rilor, aplicată de S.U.A., ca
re afectează și oțelul sau pro
dusele din oțel, complică și 
mai mult situația pe piața 
occidentală a oțelului, înlru- 
eît țările Pieței comune ex
portă în S.U.A. o treime din 
producția lor de oțel, iar An
glia — o .cincime. Suprataxa 
reprezintă pentru aceste țări 
însemnate pierderi financiare 
și necesitatea de a-și intensi
fica lupta de concurență cu 
monopolurile americane afla
te la adăpostul măsurilor 
protecționistc, conchide „Fi
nancial Times-.

declnrat
Congresului Sindicatelor bri
tanice (T.U.C.) Victor Feather. 
Luînd cuvîntul la un miting 
organizat la Belfast, Feather 
a menționat că, în unele zo
ne din Irlanda de nord, rata 
șomajului afectează 20 la su
tă din populația activă, Iar 
guvernul britanic nu între
prinde măsuri pentru a ame
liora această situație.

★

BRUXELLES 16 (Agerpres). 
— Potrivit agenției France 
Presse, șase mii de salariați 
de la uzinele siderurgice din 
regiunea belgiană Liege au 
început luni o grevă. Greviș
tii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață.

DUBLIN 16 (Agerpres). — 
Ministerul Industriei și co
merțului aJ Republicii Irlan
da a dat publicității un ra
port cu privire la creșterea 
prețurilor la unele alimente 
Și produse industriale. Potri
vit raportului, numai în luna 
octombrie, prețurile, la peste 
60 de tipuri dc mărfuri au 
fost substanțial majorate, 
ceea ce a dus la creșterea 
costului vieții în acest nn cu 
10 la sută, raportat la 
da corespunzătoare a 
trecut.

perioa- 
anulul
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LONDRA 16 (Agerpres). — 
„Șomajul de masă este una 
dintre cauzele principale ale 
actualei crize din Ulster", a

RABAT 16 (Agerpres). — 
Docherii din portul marocan 
Casablanca au declarat grevă 
după ce administrația a re
fuzat să satisfacă revendicări
le privind îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale lucrăto
rilor din port. Ziarul marocan 
„I’ Opinion" informează că 
acțiunile greviste al^xlnchcri- 
lor din portul Casalr nea sînt 
susținute și de lucrătorii din 
portul Mohameddia.

★

ANKARA 16 (Agerpres). — 
Intr-un raport prezentat de 
ministrul muncii al Turciei 
se arată că în țară există, în 
prezent. 1 783 000 de șomeri. 
Populația activă a Turciei es
te de 15 623 000 de persoane, 
Iar economia națională poale 
asigura locuri de muncă nu-

WASHINGTON 16 
preș). — Deficitul balanței de 
plăți a Statelor Unite a atins, 
în trimestrul al treilea. 12.1 
miliarde dolari. Acest nivel al 
deficitului balanței de plăți 
în cursul unui trimestru n-a 
mai fost atins niciodată în is
toria S.U.A., a precizat un 

„purtător de cuvînt nl Depar
tamentului Comerțului.

Deficitul balanței dc plăți 
americane a fost în primul 
trimestru de 5,5 miliarde, iar 
în cel de-al doilea — de 5,7 
miliarde. Deci în primele 9 
luni ale acestui an deficitul 
balanței de plăți a depășit 23 
de miliarde. în comparație cu 
9.8 miliarde pe întregul an 
1970.

Din surse oficiale america
ne s-a menționat că deficitul 
ar fi fost mult mai mare, da
că Administrația nu ar fi re
curs la măsurile protecționis- 
te. începînd de la 15 august.

BAGDAD 16 (Agerpres). — 
Președintele Irakului, Ahmed 
Hassan Al-Bakr, a rostit o cu
vântare radiotelevizată in care 
a prezentat „Carta irakiană", 
elaborată de partidul de guver
nământ Bass, document care 
definește obiectivele politice și 
economice ale țării.

Șeful statului a preiazat că a- 
ceastă Cartă va pregăti calea 
pentru elaborarea unei consti
tuții permanente (care va fi 
sancționată în cadrul unui re
ferendum) și pentru emancipa-

irakiană"
rea economiei de sub controlul 
capitalului străin.

Unul din principalele obiecti
ve înscrise în Cartă îl constituie 
lichidarea dominației străine a- 
supra bogățiilor petroliere ale 
țării și trecerea lor sub suvera
nitatea națională.

Carta cheamă la „constituirea 
unei largi coaliții, care să ser
vească drept bază pentru insti
tuirea unui sistem politic bene
ficiind de mari posibilități în 
îndeplinirea obiectivelor propu-

la care au luat parte repre
zentanți din 20 de țâri. Rolul 
Tîrgului crește an de an, în 
contextul dezvoltării schim
burilor comerciale ale Chinei 
cu diferite țări ale lumii, al 
promovării înțelegerii reci
proce dintre poporul chinez 
și celelalte popoare.

Au fost semnate numeroase 
contracte de export-import.

Evolulia luptelor
SAIGON 16 (Agerpres). — A- 

genția de presă „Eliberarea" 
transmite că în luna octombrie' 
forțele patriotice din provinciile 
centrale ale Vietnamului de

NOU SPRE ALASKA
sului Texas, care o depășea cu 
3 miliarde barili. înainte chiar 
ca ziarele să-și tragă manșetele 
mamut, zece companii petrolie
re, printre care. ^Sinclair" și 
..British Petroleum", au dat cap 
de compas echipelor lor 
prospecțiuni spre Alaska.

Noua descoperire a fost primi
tă cu un interes particular de 
guvernul federal, avînd în ve
dere faptul că, dacă în prezent, 
S.U.A. iși acoperă nevoile petro
liere în proporție de 80 la sulă 
din rezervele interne, în 1980 a- 
cest procent ar fi fost de numai 
56 la sută. Experții economici

de

timp. Populația outohtonă, orga
nizată în „ Alaskan Federation 
of Natives'4 a protestat împotri
va intenției Washingtonului de 
a păstra 80 de milioane de aer: 
din cel mai bun teren, inelus'v 
veniturile obținute. După ane
voioase pertractări și dezbateri 
în Senat, s-a hotărât acordarea 
către statul Alaska a unei su
me compensatorii de 500 mi
lioane de dolari, plătibili în 12 
ani, și a unui procent de 2 la 
sută din beneficiile petroliere, 
care va fi administrat de un 
oficiu local de dezvoltare. După 
cum s-a apreciat la Anchoraje,

ÎN FAȚA HARȚII
au trecut imediat la examinarea 
numeroaselor propuneri dă or
ganizare a noilor exploatări și 
de continuare a prospecțiunilor. 
Totodată, s-a constituit societa
tea Traps, devenită apoi ,.A- 
leyska Pipeline Service Co", ca
re a înaintat proiectul construi
rii unui oleduc între golful 
Prudhoe și portul Valdez, folo
sibil tot anul, în lungime de 
1 200 kilometri.

Trebuia stabilită, însă, cu an
ticipație sub a cărui jurisdicție 
cădea teritoriul avut în vedere 
pentru concesiuni. In 1959 s-a 
luat decizia ca guvernului local 
să i se cedeze 103 milioane de 
acri, dar programul de trans
ferare a fost sistat după puțin

această sumă este infimă pen4 
tru actualele necesități de dez
voltare economică a Alaskăi. In 
prezent, Alaska nu este decit 
un exportator de minereuri, 
lemn și gaz natural, infrastruc
tura industrială lipsind cu de
săvârșire, fapt ce determină e- 
xistența unui procent înalt dc 
nefolosire a miiuii de lucru, lip
sa aproape totală a serviciilor 
de asistență socială, (vîrsta me
die a eschimoșilor nu depășește 
35 de ani!). Proiectul oleducu- 
lui, care urma să străbată in 
diagonală Alaska, pe o lățime 
de 20 de kilometri, a determi
nat, după publicare, opoziția a 
numeroase asociații pentru pro
tecția naturii, oameni de știin-

ță și naturaliști. Aceștia au a- 
tras atenția asupra fragilității 
echilibrului natural al regiunii 
și faunei. Temperatura de plus 
58 grade Celsius la care ar ur
ma să fie pompat petrolul, va 
transforma solul înghețat 
profunzime — permafrost 
într-o pastă noroioasă, constitu- 
indu-se astfel o barieră artifi
cială ce ar împărți Alaska în 
două părți, și care ar împiedica 
migrația anuală a păsărilor și 
animalelor. Aprobat de fostul 
ministru de interne al S.U.A., 
Walter Hickel (ex-guverriator al 
Alaskăi), implicat financiar în 
aceste prospectări, proiectul 
Traps a fost amînat ulterior de 
succesorul acestuia, M. Morton, 
care a avut în vedere obiecțiile 
științifice prezentate. Pentru 
transportul celor 50 de milioa
ne de tone de petrol ce vor fi 
obținute în 1975 și a celor 100 
dc milioane tone ce vor fi obți
nute în 1980, s-au preconizat și 
soluțiile supertancurilor. a ca
mioanelor cisternă și chiar a a- 
vioanelor, dar toate s-au dovedit 
a fi nerentabile și înglobînd 
pericolul unor mari defecțiuni. 
In ultimul timp, autoritățile 
studiază traseul unei conducte 
care să parcurgă teritoriul Ca
nadei pînă la orașul Edmonton. 
Pe lingă protejarea naturii și a 
intereselor economice ale popu
lației, soluția care va fi adop
tată va trebui să respecte cu 
strictețe prevederile Legii pen
tru protecția mediului, adoptată 
în 1969.

sud au scos din luptă peste 
2 400 militari inamici. Patrioții 
din aceste provincii au distrus, 
în perioada menționată, 169 ve
hicule militare, șase piese de 
artilerie grea și sute de forti
ficații inamice. In plus, ei au 
scufundat patru ambarcațiuni 
militare, au aruncat în aer patru 
trenuri militare, au doborât 11 
avioane și au capturat o mare 
cantitate de armament.

Aceeași agenție relatează că, 
între 25 septembrie și 25 octom
brie, 210 militari ai diviziei sai- 
goneze cantonate în provincia 
Gia Dinh au dezertat, alăturîn- 
du-se forțelor patriotice.

populației din Vietnamul 
sud.
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SAIGON 16 (Agerpres). — 
nități ale Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul de sud 
au atacat, marți dimineața, un 
post înaintat al trupelor saigo- 
neze, situat în Delta Mekongu- 
lui, la 165 kilometri sud-est de 
Saigon, anunță agenția Associa
ted Press. Patrioții 
mezi au provocat 
pierderi în oameni 
de luptă.

sud-vietna- 
inamicului 

și tehnică

AMMAN 16 (Agerpres). — 
Reprezentanții guvernului Ior
danian și ai rezistenței palesti
niene la conferința de concilie
re de la Djeddah (Arabia Sau- 
dită) au căzut de acord „să a- 
mendeze, să omită sau să 
schimbe unele clauze ale acor
dului de la Amman, care regle
mentează raporturile dintre ce
le două părți" — a declarat A- 
genției naționale de informații 
Riad Moufleh, conducătorul de
legației iordaniene la convor-

biri. El a precizat că poziția re- 
prezentanțEor guvernului de ia 
Amman la conferință are îrr 
vedere suveranitatea, securita
tea și stabilitatea Iordaniei și 
garantarea acțiunii comandou
rilor palestiniene în acest con
text.

Delegația iordaniană a plecat 
spre Amman, unde va avea con
sultări cu regele Hussein și cu 
premierul Wasfi Tall, urmînd 
să se întoarcă la Djeddah la o 
dată care nu a fost precizată.

★

16 (Ager-

VIETNAMUL DE SUD 16 (A- 
gerpres). — 150 de soldați și o- 
fițeri din divizia a 21-a saigone- 
ză au trecut, în perioada 24 oc
tombrie — 7 noiembrie, de par
tea Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. 
anunță agenția de presă „Elibe
rarea". Moralul trupelor aces
tei divizii, relevă agenția, este 
foarte scăzut și tot mai mulți 
militari refuză' să participe la 
operațiunile de r,pacificare" a

XIENG KUANG
preș). — Un purtător de cuvînt 
al Comitetului Central al Fron
tului Patriotic Laoțian a dat 
publicității o declarație în care 
relevă că, în urma recentei vizite 
la Saigon a ministrului apărării 
al S.U.A'., Melvin Laird, s-a 
înregistrat o creștere a raiduri
lor efectuate de aviația ameri
cană asupra zonelor eliberate 
ale Laosului. Declarația con
damnă aceste acțiuni, cere 
curmarea amestecului S.U.A. în 
treburile interne ale Laosului 
și încetarea imediată a bombar
damentelor asupra teritoriului 
laoțian.

ACȚIUNEA
„Tineretul pentru

securitatea
ROMA 16 (Agerpres). — In 

cadrul unei conferințe de pre
să organizate de Comitetul ita
lian pentru convocarea, la Flo
rența, a Conferinței organiza
țiilor de tineret din țările eu
ropene sub lozinca „Tineretul 
pentru securitatea europeană', 
Giancarlo Borghini, secretar na
țional al Federației tineretului 
comunist italian, a declarat că 
.tineretul democratic și pro-

europeană”
gresist de pe continentul nos
tru tinde spre realizarea unei 
se urități reale în Europa**.

z In acest scop, între 2 și 5 de
cembrie, reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret din Eu
ropa se vor întruni la Florența 
pentru a. amplifica lupta pen
tru pace, pentru lărgirea cer
cului partizanilor convocării 
Conferinței în problemele secu
rității și colaborării în Europa.
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Gheața Oceanului Arctic
ar putea ji eliminată

în viitorii 100 ani
Este posibil ca gheața ca

re formează calota glaciară a 
Oceanului Arctic să fie con
siderabil redusă sau total 
eliminată intr-o perioadă de 
circa 100 ani. Fenomenul ar 
putea fi explicat prin încăl
zirea înregistrată in atmos
fera terestră, încălzire rezul
tată din producerea și con
sumul crescut de energie în
registrat in ultima perioadă 
de timp. Este una dintre 
concluziile principale ale ți
nui raport recent prezentat 
in fața comitetului pregăti
tor O.N.U. pentru conferința 
internațională asupra mediu
lui uman.

Raportul a fost pregătit 
trăgindu-se concluziile lucră
rilor congresului care s-a ți
nut in iunie, la Stockholm, 
pe tema „influența omului 
asupra climatului**, congres la 
care au participat 30 dintre 
cei mai cunoscuți specialiști 
in arest domeniu. Documen
tul menționat reduce la tă
cere vocile care anticipează 
„sfirșitul lumii" sau eveni
mente catastrofale, dar atra-

ge in mod foarte serios 
tenția asupra faptului că, 
actualul ritm de dezvoltare, 
civilizația umană poate de
termina modificări importan
te ale climatului.

Stadiul actual al cunoștin
țelor despre aceste efecte fi
ind insuficient de avansat, 
raportul preconizează stabili
rea unui program larg de 
cercetări in acest domeniu, 
program la care să participe 
toate guvernele.

Pe lingă încălzirea atmos
ferei in urma creșterii pro
ducției și consumului de e- 
nergie, raportul evocă in pa
ginile sale și alte probleme : 
contaminarea stratosferei de 
către aparatele de zbor su
personice, mărirea îngrijoră
toare a cantității de bioxid 
de carbon și a particulelor 
de bioxid de sulf, înmulți
rea experiențelor care sus
cită modificări ale suprafe
ței planetei sau ale cicluri
lor hidraulice (despăduririle 
excesive, exploatarea nerațio- 
nală xx apelor subterane...).
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