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S Traversări montane: Jieț—Lotru
• Oameni și mașini
• In pragul joncțiunii...
O Frumuseți nebănuite
• Perspective

Invitafie 
la drumeție

se 
fa- 
gă-

turistice

...Calea Maleii ți 
deschide întinsă in 
ță. încă puțin și te 
sești la marginea ora- 

■ șului. Sus, Ia bifurca- 
ția de pe Maleia, cotim 
spre Jieț. Drumul, bine 
întreținut, șerpuiește de 
acum pe malul 
ducîndu-ne la 
în chei. Pereții 
că se înalță

_ tori, strîngînd 
tele lor de piatră albia 
apei iar 
nevoit să 
chiar pe

De pe 
mat, drumul 
deodată la stingă, ata- 
cînd coastele abrupte 
ale Cibanului. In ser
pentine largi, mașina 
urcă continuu, parcă pe 
o panglică fără de 
sîîrșit. Totuși, există un 
capăt; „Tasonul", punc
tul de popas al turiș
tilor. Sintem în inima 
munților, in spatele 
masivului Paring, in 
plină escaladare a ul
timului meterez montan 
care desparte 
Jiului de-Valea 
lui.

Jiețului, 
intrarea 
de stîn- 
impună- 
îh cleș-

drumul este 
se strecoare 
sub stinci... 
Jiețul înspu- 

cotește

Valea 
Lotru-

Un picior 
de plai

Serpentinele 
drum forestier 
șoară sus pe

noului 
se înfă- 

munte,

Primîrea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a tovarășului A» M. Skolnikov

tot mai sus. Sînt toc
mai 3,1 kilometri de la 
tason pînă unde panta 
șoselei atinge culmea 
-f cumpăna apelor, si
tuată la cca. 1600 m 
înălțime.

De sus privirea îți 
răzbate spre răsărit de
parte în bazinul Lotru
lui, spre apus în bazi
nul Jiului. Aici se în
tinde o minunată poia
nă înconjurată de brazi 
falnici, străjuită de 
stinci semețe în spatele 
cărora se profilează 
mîndrul vîrf al „Ca
prei" (1 926 m altitudi
ne). Un ideal loc de po
pas și punct de pleca
re în excursii îndrăz
nețe în munții dintre 
Jiu și Olt.

Oameni 
și mașini

De jos și pînă sus, 
drumul alpin freamătă 
de pulsul muncii. Jos, 
pe sectoarele deja ter
minate, forestierii folo
sesc drumul la trans
portul materialului lem
nos exploatat, autoca
mioanele cărîrid con
tinuu bușteni de tag 
sau brad. De Ia Cibanu 
în sus, pe drum, lu
crează constructorii 
l.C.F.-ului care dispun 
de tractoare cu remorci.

ȘT. MIHAI

Marți, 27 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a primit pe tovară
șul A -M. Skolnikov, membru, al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R.

A. M. Skolnikov se află la odihnă 
în țara noastră, la invitația delega-

ției de partid și guvernamentale ro
mâne care a vizitat Uniunea Sovie
tică în septembrie anul trecut.

A fost de față Vasile Vlad, > mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șeful 
secției relațiilor externe a G.G, al 
P.C.R.

In timpul primirii a avut loc e 
convorbire caldă, tovărășească.

(Agerpres)

de către ambasadorul Norvegiei

AZI

Republicii Socia- 
a făcut o vizită în 
înapoiat marți la

publicii Socialiste România, și Egil 
Ulstein, ambasadorul Norvegiei, au 
rostit cuvîntări.

Delegația Marii Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste România con
dusă de tovarășul Avram Bunaciu, 
președintele Comisiei Constituțio
nale a M.A.N. care la invitația Adu-

ÎN 1 ARA
HAȚEGULUI

nării Naționale a 
liste Cehoslovace, 
această țară, s-a 
amiază în Capitală.

întinde pînă 
văile Carpaț'ilor

Frumosul] drum 
forestier te invi
tă la drumeție 
pentru a cu
noaște splendide
le priveliști mon
tane.

(Continuare în pag. 3-a)

PLANULUI PE 9 LUNI
Mina Lup e n i

I 
I 
I 
I

a delegației M. A

Prezentarea scrisorilor de acreditare

Marți, 27 septembrie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a 
primit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Norvegiei în 
Republica Socialistă România, Egil 
Ulstein, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Cu acest prilej, Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat :al Re-

In ultimul schimb al zilei de ieri, 
minerii celei mai mari exploatări din 
bazin — Lupeni — au înscris un suc
ces deosebit pe graficul între
cerii; au trimis la ziuă ultimele tone 
de cărbune în contul planului pe 
primele trei trimestre ale anului.

La s-aexploatarea Lupeni 
realizat pe ultima lună o producti
vitate de 1,330 tone pe post față de 
1,251 tone pe post planificat ajun- 
gîndu-se la o depășire a producției 
la zi de 18 235 tone cărbune. Ea 
prețul de cost minerii Lupeniului au 
realizat o economie de 1 258 000 lei.

I
I

După cum s-a mai 
făcut cunoscut in zia
rul nostru, in urmă cu 
patru zile, la Petroșani 
s-au desfășurat lucră
rile simpozionului pe 
tema: „Metanul și
combaterea lui în mi
nerit". Că simpozionul 
a trezit interes a do
vedit-o numai simplul 
fapt că aproape toate 
cele 800 locuri ale im
punătoarei săli a Casei 
de cultură erau ocu
pate. Au venit să as
culte comunicările, să

urmărească proiecțiile 
și explicațiile date în 
fața hărților, graficelor 
sau schemelor, ingineri 
și tehnicieni din Bacău 
și Oradea, de la Plo
iești și Anina, Cîmpu- 
lung Muscel și Oltenia, 
ingineri, mineri, tehni
cieni, studenți și elevi 
din Valea Jiului.

Opt referenți, în ma
joritate tineri, s-au pe
rindat la pupitru pen
tru a prezenta rodul 

- muncii din laboratoare, 
rodul a mii de ore de

studiu, de căutări, de 
calcule, rezultate „spu
se" de aparate mal sim
ple orii mai complicate. 
Au venit să prezinte 
unui auditoriu compe
tent și interesat rodul 
numeroaselor deplasări 
și investigații la unită
țile miniere ale țării, al 
multor vizite de studiu 
și documentare efec
tuate în străinătate; 
toate au țintit un scop 
de importanță majoră: 
asigurarea vieții și să
nătății celor care mun
cesc în subteran.

Și, ceea ce este poa
te mai important, sim
pozionul a constituit 

moment de afirma- 
al nivelului ridicat 

care a ajuns munca 
cercetare la

un 
re 
la 
de
din Petroșani și 
în bună măsură 
ritatea pe care 
bîndit-o colectivul 
aici.

stația 
atestă 
matu- 
a do-

★ ★

Primii pe bazin cu planul pe 9 luni 
îndeplinit înainte de termen au fost 
minerii de la Uricani. Organizînd 
mai bine munca în abataje, întărind 
continuu asistenta tehnică, prin 
crearea de condiții tehnico-mate- 
riale optime la fiecare loc de muncă, 
la mina Uricani s-a ajuns la cea mai

★ ★

Incă de acum cîteva zile au ra
portat îndeplinirea planului pe 9 luni 
și minerii de la Lonea. La această 
exploatare s-a realizat o productivi
tate de 1,257 tone pe post față de 
1,220 tone pe post planificat, ceea 
ce a permis colectivului exploatării 
loneire să înscrie pe graficul între-

F.F.A

înaltă productivitate pe bazin : 1,639 
tone pe post față de 1,530 tone pe 
post planificat. Iată factorul deter
minant care a chezășuit depășirea 
planului anual de producție la mina 
Uricani cu 12 050 tone cărbune și 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe primele trei trimestre. ■

★

cerii o depășire totală de la începu
tul anului de 17 147 tone.

Colectivul exploatării Lonea a ob
ținut un rezultat meritoriu și la in
dicatorul preț de cost. Prin reduce
rea cheltuielilor de producție s-a 
ajuns la o economie pe primele 8 
luni la această mină de 1 211 000 lei.

„Viscoza" Lupeni
O știre îmbucurătoare ne-a par

venit ieri dimineață și de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni.

Tovarășul Gabor Zoltan, tehni 
cian în cadrul serviciului plan și 
organizarea muncii, ne-a comunicat 

Y că muncitorii filatori și-au îndeplinit 
și ei, cu 4 zile înainte de termen, 
sarcinile de plan pe primele 3 tri
mestre. De la începutul anului 
colectivul F.F.A. „Viscoza" Lupeni a

depășit planul valoric cu 480 000 lei, 
realizînd peste plan 13 tone fire de 
mătase și 63,1 tone sulfura de car
bon. Productivitatea muncii plani
ficată a fost, de asemenea, depășită 
cu 1,8 la sută. La indicatorul de ca
litate colectivul a obținut, de ase
menea, un succes meritoriu : reali
zarea a 65,5 la sută din producția to
tală de fire de calitatea A, față de 
65,3 la sută sarcina planificată.

In pagina 2-a
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Străjuită de Înălțimile masi
vului Retezat, străvechea Țară 
a Hațegului se 
departe pe
Meridionali, unde își dau mina 
Transilvania, Banatul și Olte
nia. Frămîntat de valurile unor 
adinei transformări istorice, ți
nutul acesta al Țării Hațegu
lui a găzduit Închegarea pute
rii dacice, a trăit confruntarea 
dramatică dintre Roma și Sar- 
mizegetusa, devenind leagănul 
poporului nostru.

Acest mare bazin terestru, 
de o admirabilă unitate geo
grafică, Înconjurat de brlui 
unor falnici munți Împăduriți, 
oferă priveliști minunate și 
frumuseți naturale neasemuite. 
O rezervație naturală ce se în
tinde pe sute de hectare dă 
găzduire, in locul cel mai pri
elnic, legendarului bourean al 
lui Dragoș Vodă: zimbrul a 
cărui familie — unică în țara 
noastră — numără peste 10 
membri. Mai sus, spre Înălți
mile Retezatului, te întîmpină 
fauna bogată a cerbilor, lopă
tați, caprele negre, ursul cu 
blană de diferite nuanțe, mis
trețul, cocoșul de munte. în
tinsele lacuri alpine, mai mul
te de 20 la număr, dau peisa
jului un farmec inedit.

In cartea sa 
țegului". Ion 
scria : „Frumos 
ră măsură, dar 
el este tocmai 
re din veacuri 
cheamă Țara 
sine mică, ea întrunește tot 
Ardealul are mai bun... ea 
poate numi cu drept cuvînt 
Ardeal în miniatură".

„Din Țara Ha- 
Pop Retegan 

e Ardealul, iă- 
mai frumos in 
acest colț, 
pînă astăzi 

Hațegului...

ca
se 
de 
ce 
se 
un

I 
I
I 
I
I

inginerul Râul Băltărețu, di
rector adjunct științific al Sta
ției de cercetări pentru secu
ritate minieră din Petroșani, 
prezintă in fața participanțilot 

. la simpozion primul referat.

Vestigii ale unui trecut 
glorios

Păstrate pînă în Zilele noas
tre, urmele unor drumuri pe 
care au suit acum nouăspre
zece veacuri legiunile lui Tra
ian te duc spre vestigiile tre
cutului : nenumăratele monu-

Foto : ȘERBU G.

METANUL 
BĂTUT!

POATE FI COM-

la simpozionul 
loc la Petroșani

Relatări de 
care a avut 
în ziua de 24 septembrie a. c.

A. ZAHARIE, 
corespondentul Agerpres 
în regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. 3-a)
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S.C.S.M. Laboratorul do încercare 
și omologare a utilajelor electrice. 
Se verifică siguranța unei lămpi 
de mină în atmosferă de metan.

CercetAtorii afirmft i

METANUL POATE FI COMBĂTUT!
Protecfia antigrizutoasă a utilajelor electromecanice 

șl modul de asigurare
In lucrările miniere grizutoase, 

pețiealul de aprindere și deflggrare 
este un însoțitor inerent la folosi, 
reia utilajelor electromecanice care 
pot șă ergeze surse de aprindere. Se 
înțelege că obiectul protecției anti, 
grizutoase a utilajelor electromeca
nice îl constituie măsurile ce tre
buie luate ca manifestarea acestui 
pericol să fie exclusă sau redusă.

In alternativa menținerii unor 
surse de căldură, ce rezultă din 
funcționarea utilajelor electromeca
nice în atmosferă grizutoasă, nu 
există pericolul aprinderii cînd :

temperatura sursei este mai 
mică decît temperatura de aprindere 
sau energia sursei de căldură este 
mai mică decît energia necesară pen
tru aprinderea metanului,

— durata de menținere a sursei 
periculoase este mai mică decît tim
pul necesar pentru aprindere.

Acestea pot fi considerate drept 
corțditii care, în principiu, definesc 
o protecție antigrizutoasă absolută 
și își găsesc aplicare în general la 
mecanismele fără surse energetice 
iițterne, la sistemul electric cu pro
tecție intrinsecă și sisteme electri-

Ing. DINULESCU SPIRIDON, 
din Ministerul Minelor.

Propun cg Ș.C,Ș,M. să elaboreze 
un normativ unic pentru construc
ția utilajelor antigrizutoase. In pre
zent, fabricile folosesc normative 
diferite. Legat de asimilarea noilor 
utilaje miniere, propun ca specialiș
tii de la S.C.S.M. să participe la 
prgceșul de fabricație chiar din faza 
de proiectare.

Cred eă șe impune totodată ca 
specialiștii stației să contribuie la 
elaborarea și definitivarea instruc
țiunilor de exploatare a utilajelor 
antiigrizutoase.

Este timpul ca să fie înființate la 
nivelul întreprinderilor miniere, ate
liere pentru repararea și verifica- 
rea utilajelor antigrizutoase.

Prof. univ. POBORAN VA- 
SILE, șef de catedră Ia I.M.P.

Din lucrările simpozionului se tra
ge concluzia că pentru fiecare uni
tate sînt necesare măsuri diferite 
pentru prevenirea acumulărilor de 
metan, că dacă vom continua numai 
cu rutina nu vom ajunge la rezultate 
bune.

CONTROLUL METANULUI
Extragerea substanței cărbune#; 

necesită condiții atmosferice simi
lare cu cele de la suprafață. In 
timpul executării lucrărilor miniere 
de orice fel, au Ioc degajări de gaze 
toxice, asfixiante sau exploziye. 
Acestea, dacă depășesc anumiite li
mite, devin periculoase pentru ac
tivitatea din subteran. Pentru a se 
cunoaște gradul de perieol al gaze
lor din atmosfera minieră se folo
sește o gamă întreagă de aparate, 
corespunzător fiecărui gaz sau gru
pe de gaze în parte. Dintre ga
zele care viciază atmosfera subte
rană cel mai periculos este gazul 
metan.

In luprgFa șjnt abordate probleme 
care privesc aparatele și principiile 
egflștjfuieyve gig acestora, modul de 
contrei al metanului în mine.

Dintre principiile enumerate se 
constată eă □ largă utilizare a că
pătat principiul degajării călduții 
de gjjdare a metanului (prin folo
sirea elementelor catalizatoare, res
pectiv fenomenele termo-electrice), 
precum și cel al diferenței indicelui 
(dp refracție (interferometria). Apa-

Ing, OPREA NfCOLAE, 
dr, -ing. MICHEȘ GHEORGHE, 

ing. VÎNĂTORU ION 
(toți de la S.C.S.M.)

ce cu proteeție specială prin de
conectare avansată.

După prezentarea principiilor car», 
defineșc modurile de asigurare a 
protecției anligrizțitoase, îp luerarr 
sînt prezentate date și noțiuni ca
racteristice privind realizarea modu 
lui de protecție antigrizutoasă re
glementate prin normative.

In faza actuală, preocupările pen- 
try așțguțarea protecției antigrizu- 
țoase gravitează în jurul modurilor 
de protecție qu siguranță intirinseigă 
CU carcasă anțicieflagrantă, cu sigu
ranță mărită și cu metode speciale.

Nn sg cunoaște încă un sistem 
absolut de protecție antigrizutoasă 
fiecare metodă avînd avantaje și 
dezavantaje care afectează siguranța 
în funcționare și posibilitățile de 
aplicare. Aceasta nu înseamnă însă 
că în prezent nu dispunem de mij
loace eficiente pentru a evita aprin- 
derea metanului în lucrări miniere

Propun ea să se procedeze la în
cercări de a face prognoze asupra 
ivirii erupțiilor de metan; încercări 
l|e degaja a zăcămintelor de căr
bune, eel putta Ia una din exploa
tări; firește, prin asigurarea econo
micității instalației și a unei depline

DINI CIVÎNTLL
PATETIC II* A MILO II

siguranțe de exploatare. In Belgia, 
Frânta, R.F.C1. sînt asemenea insta
lații economice.

M Dr. ing. ROMAN PETRU, di- 
rector al Direcției tehnice din 
Ministerul Minelor.

în întregul său, simpozionul ș-a 
desfășurat la nivel ridicat, refera
tele au fost interesante.

Importanța evitării acumulărilor 
de metan n-a fost parcă, suficient 
subliniată. Consider că era bine să 
se discute mai profund despre an
samblul de măsuri — tehnice și orga- 

Ing. NITA SERGUIB, ițig. GRQ> 
ZAVU SEVER, ing, LOY TfBE 
RIU, ing. IONESCU DUMITRU, 
de la S,C.Ș,M. și ing- HÎNDO

REANU NfCQLAE, 
de Ia C.C.V.J.

ratele care au la bază aceste prin 
cipți stat metanometrele Auer M,3Q2< 
M.402, GFG-700, detectorul automat 
de metan English Electric, ințețfe, 
rgmețrele SI-3, Riken-Keikj și 
Zeisș.

Lampa de siguranță cu benzină 
ca fiind primul dțețeefor de metan, 
bioxid de carbpn și oxigen, pe lin
gă contribuția însemnată pe care a 
adus-o în controlul gazelor a fost 
șj cauza multor avarii și de aceea 
domeniul ei de utilizare. în ultimul 
timp, este din ce în ce mai limitat 
Din aeeste motive s-a trecut la gă
sirea de noi soluții și aparate cțj g 
nțai mare precizie și siguranță în 
funcționare.

grizutoase. Aplicjnd măsurile de teh
nica securității reglementate peptru 
condițiile existente în exploatare se 
obține un sistem de protecție anti
grizutoasă care asigură securitatea 
deplină a muncii.

S.C.S.M. Laboratory] de explozivi șj pyșcare in siguranță.
Momentul aprinderii metanului in tunelul experimental, in cazul 

unui exploziv de siguranță necorgspunzător.

nizatnriee — care pot duce ta evita, 
rea Acumulărilor de CHț.

Clasificarea minelor, din punct de 
vedere al erupțiiler de gaze și ma
terial mărunt, nu e cazul să fie ab
solutizată pentru că astfel apar pă, 
ț-eri care diminuează perieplul erup- 

țiijor, șe cade înțr-e extremă care 
adoarme vigilenta.

8HI Ing. BĂLTAREȚU RÂUL, di 
rector adjunct științific al 
S.C.ȘJMf.

Pentru poi, lucrătorii de la Ș.C.S.M., 
discuțiile ce s-au purtat au fos.t fole- 
sitoare. Ne satisface larga pârtiei, 
pare de care s-a bucurat prezentul 
simpozion. De fapt noi considerăm 
această manifestare ca o completare 
lfl manifestările legate de cenitena, 
rul Academiei.

Au fost c-ppstruite aparate care se 
deplasează pe monaraiul de sub ta
vanul unei galerii și ețțteg infer- 
matii cu privire la concentrația de 
metan, viteza, umiditate și presiu
nea aerului etc. pe care le transmit 
la un dispecer (subteran sap supra, 
față) pțiiț rgdÎQ-indwție.

Tendința de automatizare a con
trolului metanului în mină consîi- 
ț«ie una din preocupările de bază 
ale cercetărilor din lumea întreagă,

Irț țara noastră există preocupări 
insistente de a dota minele de căr
bune cu aparatura cea mat medprnă, 
îți scopul asigurării unor condiții 
optime de control pi gazelor în sub
teran. Actualmente în Valea Jiului 
există 550 jnetanometre Auer, 30 
de ițițerferometre (SI-3, Riken, Zeiss) 
șl 7Q detectoare automate English 
Eleețrie.

De curînd au început la S.C.S.M- 
Unele studii de construcție a ungi 
deteetgr de oxigen. Există preocu
pări de asimilare, eventual tsapee, 
pefe și construire, a unui inetaname- 
țru care șă înlocuiască importul 
actual.

In ultimul timp există o largă 
preocupare pentru găsirea celor mai 
șțgure sisteme de protecție prin 
care să șe oprească autgmat func
ționarea utilajelor ejnd șe ivește 
pericolul formării unui amestec ex
ploziv. Desigur, de gradul de sigu« 
ranță atins de asemenea sjsteme va 
depinde realizarea unțiț. mod de pro, 
lecție cu caracter obiectiv și apli
care generală.

CENUȘE 
adjunct al

minelor.

CONST AN- 
ministrului

Concluzia nu poate fi decjț aceea 
că simpozionul și-a atins scopul, a 
fost util, la uțț nivel corespunzător. 
Pentru toți Cei prezenți a consti
tuit un bun prilej de documentare. 
Este adevărat că dezbaterea putea fi 
și mai largă.

Se desprinde încă o dată obliga
tivitatea tuturor celor care murțcesc 
în minerit — de sus și pînă jos — 
de a respecta întocmai normele și 
instrucțiunile în vigoare, de a păs
tra o disciplină fermă, de a face 
controlul metanului cu rigurozitate.

Accentuez, de asemenea, asupra 
exigenței depline a calității lucrări
lor de cercetare. Cega pe pleacă de 
Ia S.C.S.M. — aparat, instrucțiune, 
normă — trebuie să fie complet Si 
bine pus ta punct țar cercetătorii 
să țină seama că sarcinile de pro
ducție sînt mereu mai grele, mai 
cqmplexe.

Șe impune ca pe viitgr șă existe 
o legătură mai strinsă între stație și 
exploatări iar degazările, erupțiile, a- 
simiiarcki utilajelor anțigrizutoașe 
șă fie pe jnai departe în atenție, 
drept teme principale de cercetare.

MICROINTERVIURI
Unora dintre participant' 

le=am adresat întrebări 
referitoare ta organizarea, 
eficiența simpozionului, 
despre comunicările pre
zentate, în ce măsură var 
aplica la locul lor de 
muncă cele aflate aici. Iată 
răspunsurile primite.

„Ara aflat Ly-gruți n® pe ca
re, mai devreme sau mai tîrriu, 
le vom aplica. Organizarea a 
fast bună. Mai interesantă mi 
ș,g pgruț cgraiunicajea „Regi’ 
mul degajărilor de gaze în sub- 
taran1' (ing, Bîacanu Dumitru, 
șef serv, aenaj la I. M Câmpu
lung Mueeel).

neta binevenit. 
In ceea ce privește eficiența 
am rezerve deoarece șe urmă
rește prezentarea numeroaselor 
teme într-up timp relativ șeurt 
ceea ce face ca materialele să 
fie reduse".

— Și ce propuneți ?

„Să sg organizeze simpozioa
ne pe țentre miniere, eu pre- 
zentarea a 2—3 referate legate 
strîns de specificul respective
lor unității atanci se formează 
și o bună bază de discuții, 
Referatele să fie trimise ta 
timp util la unități, pentru ,a 
putea fi studiate" (ing. 0ERIN- 
DE PETRE, șef serv, aer-aj ta. 
E. M. Șoting-a, regiunea Plo
iești).

„O reușită manifestare știin
țifică, tema interesante. Comu
nicarea „Explozivitațea gazu, 
lui metan” mi s-a părut mai 
completă, Cred că prezentarea 
grafică trebuta făcută, exclusiv 
prin proiecții*' (prof. univ. PO
BORAN VASILE, I.M.P.)',

„Impresie bună însă unele 
teme s-au prezentat prea suc
cint. Prea puține soluții posi
bile de aplicat în practică. A- 
semenea întîlniri stat mai fod' 
nice dgpa se prezintă pmitătj 
ce pot fi puse cit mai repede 
în practică" (ing. GAiTANA 
MIHAI, I. M. Olțeijia-jMotru),

„Consider că simpozionul a 
fost de un real folos deoarece 
am fost informați despre cele 
mai reeente cercetări în do, 
meniu-l combaterii metanului*' 
(ing. CIORICAN ALEX., I. M. 
Cțîmputapg Muscel),

„Prin tema pusă în discu
ție, prin nivelul referatele^ . 
prezentate, simpozionul a fost 
util. Eficienta, cred, se va re
flecta în atenția mărită ce șe 
va acorda combaterii metanu
lui. Direcția tehnică a ministe
rului va analiza toate proble
mele ridicate în referate și 
diseuții și va ține seama de 
ele în vederea completării do
tării minelor.

— Cum considerați cd a 
fost organizarea ?

— Ireproșabilă. Felicitări or
ganizatorilor !" (Dr. Ing. RO
MAN PETRU, director al Di
recției tehnice din Ministerul 
Minelor).

„Comunicări de un bun ni
vel științific, simpozion pe o 
temă importantă și mereu ac
tuală. Cred că ar fi nimerit 
ca referatele șă fie prelucrate 
în exploatările miniere, prelu
crări care să fie urmate de 
planuri concrete pentru intro
ducerea în producție a unor 
măsuri.

Organizatorii merită sincere 
felicitări!" (Ing. NgGOîȚÂ 
CONSTANTIN, secretarul Con
siliului National al Inginerilor 
și Tehnicienilor),

Pastaă regizata

du
FRANCIȘC VETRQ
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gililțflri compresori, mo- 
, toeampresoare șț perla- 
i rotoare pentru explo- 

darea stîncilor întîlni- 
te îți cqle, cp și de up 
puternic buldozer ro
mânesc „S 1 300“ care, 
pe coasta munților, 
deșchifle prima pale de 
acces.

Echipele de munci
tori condușe fle Straie 
loan și Doroltei Iotda- 
che, dp constructorii 
de poduri a lui Voinei 
Mihai, buldozeristul O- 

'-■rcfwa Gheorghe, meca-. 
'■ rțțcul de cțlindru com

presor Tiulea Gheorghe 
și multi alții aduc o 
contribuție deosebit de 
importantă la construc
ție acestui drum alpin.

Lotrului. Traseul aces
ta constituie totgdată 
un minungt itinerar tu- 
fistic peșțp masivele 
muntoase și face le
gătura și cu drumul 
ajpin Novaci — Sebeș, 
putîndu-se ajunge în 
scurt timp la cabana 
Obțrșia Lotrului.

Hercuiane
Călimănești...

Pregătiri 
de înțîlnire

Traseul noului dțun, 
a atins deja pupatul ii- 

, nai, unde urmează șg 
înțîlnească traseul ce 
urcă tocmai din Olte
nia. Joncțiunea celor 
două trasee urmează a 
se realiza în săptămî- 
nile viitoare. Prin a- 
ceasta se va deschide 
drum auto forestier din 
Valea Jiului în Valea

Pentru turiști se des
chid perspective deo
sebit de atrăgătoare. 
Incepînfl de anul vi
itor se va putea circu
la pe întreg țrașeul 
pornind de la Cîmpi, 
iui Neag și pînă la Că- 
Iimănești, 'pe Valea Ol
tului. finind cant că 
se lucrează Si Pe Va
lea Cgrnei la up ase
menea drum forestier, 
încă in acest cincinal 
se ya crea o arteră de 
traversare turistică auto 
de la Hercuiane la Că
limănești (de Ia Dună
re ia Qlt). Va fi un im
portant traseu turistic 
montan — cei mai lung 
din [ară — care va 
traversa Valea Cernei. 
Valea Jiului. Valea Jie- 
[ului, Valea Lotrului,
strqbătînd numeroși 
munți.

alpine

(Urmare flirt peg, l--a)

Puternicul buldozer deschide căi noi peste munți.

AZI IN 7ARA
HAȚEGULUI

de
de

»e află ruinele unui turn 
pază medieval înconjurat 
u<? șanț.

Cetățile erei noi 
sînt mai numeroase

al

„Guturaiul" cronic 
al încălzirilor centrale

tr-un an s.-au schimbat aici nu mai 
puțini de trei administratorii). „La 
personalul de exploatare am găsit 
p stare de indisciplină îngrijoră
toare. E, după părerea
multor nemulțumiri ale 
lor“. Concluzia la care a 
ministratorul se confirmă, 
confirmă încă un fapt.

Anotimpul rece ne trimițe în ul
tima vreme țoț mai multe solii, 
semit că mercurul din termometre 
va coborî mereu cite o subdiviziune 
de grad, cîte două, cîțe... cine știe 
cîțe. Ar putea să știe cu aproxima
ție doar meteorologii.

Timpul își urmează cursul său și 
nu poate fi oprit în loc. Poate fi cel 
mult prevăzut, iar efectele Iui ne
plăcute făcute inofensive.

Din multele domenii care ne inte
resează, de asta dată am acordat a- 
tentie instalațiilor de încălzire cen
trală. Sîpț șau nu „apte" peptru a 
primi ofensiva iernii ?

Am făput o vizită centralelor ter
mice din Petrila și cartierul Livezeni 
Petroșani. Ce am aflat în cursul 

s acestei vizite ? Atît l<a Petrila ețt și 
■ în cartierul Livezepi am întîlniț echi

pele de reparații ale I.L.L. angrenate 
într-o febrilă activitate. Au fost re- 

Â vizuite eazanele, instalațiile, înlo- 
f cuite elementele deteriorate, iar pe 
\ alocuri s-a mai „umblat0 și prin a- 

partamențe. Atit pînă acum. Pro
blemele ceje mari, îpșă, pe care 
toate cele trei vîrfuri ale triun
ghiului I.L.L. — constructor-s-tocatari 
le cunosc încă de anul trecuț, au 
rămas, cu unele, excepții, aceleași.

Cartierul 8 Martie din Petrila e 
dotat cu două centrale termice care 
au luncționat și în cursul iernii tre
cute. Cît de greu au funcționat nu
mai oamenii care le-au deservit și 
locatarii știu cu precizie. Fapt con
statat este însă că nici pînă acum 
la centrala termică nr, 2 nu s-a asi
gurat de către constructor pjața de 
cărbune și nu s-a pus la punct in
stalația de transportare 
lui din siloz la

a eărbune-
buncăre. Asigurarea

pe care ne-a dat-o șeful șantierului 
Petrila — „cele două centrale ter
mice vor fi în stare de funcționare 
normală pînă la sfîțșityl lunii noiem
brie" — o primim cu rezerve. Ceea 
ce nu s-a făcut o vară și o primă
vară se mai poate totuși face acum. 
La centrala termică nr. 1 se lucrează 
la mărirea capacității. Partea „ve
che", însă, a rămas în aceeași situa
ție că iă nr. 2. In plus, aici încă nu e 
terminată instalația de producere a 
apei calde. In rest, după cum am 
spus, constructorii stau cuminți și 
nu se amestecă. Numai că cumințe
nia aceasta ne îngrijorează pe toti, 
Conducerea șantierului Petrila și a 
șantierului de instalații trebuie să 
analizeze cu toată răspunderea a- 
ceastă situație, să depășească greu
tățile pe care le au (știm că au și 
de acestea) și să-și plătească defi
nitiv datoriile pe care le au față de 
locatari.

La centralele vizitate din cari ie
rul Livezeni situația diferă întru- 
cîtva de c'ea de la Petrila. Aici con
structorul și-a achitat o mare parte 
din obligații. Centrala termică nr. 3 
din cartierul nou e gata de recepție 
definitivă cu toațe accesoriile. La 
centralele nr. 1 și 2 (4 și 5 după 
ordinea stabilită de I.L.L.), de ase
menea, au fost achitate cete mai 
multe din datoriile de anul trecut. 
Datoriile cele mai mari îpsă }e are 
aici I.L.L. și administrația de clădiri. 
Deși la centralele nr. 1 și 2 din zona 
veche a cartierului I.L.L. a făcut « 
reparații la cazane, clădirea propriu- J 
zisă, instalațiile electrice de forță | 
și lumină au foșț neglijate, |

Am discutat eîteva probleme cu s 
noul administrator de clădiri (în- |

I
I

Prima a dispus cu 4-—1 de Construe- li 
torul minier Petroșani, iar a doua a i 
cîștigat cu 2—0 meciul cu Minerul | 
Petroșani. »

Rezultatele eehipelor de copii din | 
etapa a Il-a au fost următoarele: H 
Minerul Petroșani — Preparatorul J| 
Lupeni 1—4; Preparația Petrila — j 
Constructorul Lupeni 1—0,- Construe- ș 
torul minier Petroșani — Minerul Bă- j 
nița 1—1; Minerul Urioani — 0.F.R.

etapa a Il-a a căni

B)TBAI- Campionatul orășenesc
Intîlnirile din 

pionatului orășenesc au fost viu dis
putate. Meciul derbi a fost cel din
tre Preparația Petrila și Construc
torul Lupeni și a dat cîștțg de cauza 
cu. 3—0 preparatorilor. Echipa fero
viarilor din Petroșani, învingătoare 
cu 3—0 în prima etapă în fața Con
structorului minier Petroșani, a fost 
surelaaată în etapa a Il-a de Minerul 
Urieani, care i-a „administrat" nu

mea, cauza 
locatari- 

ajuns ad- 
Și se mai 
Mecanicii

și fochiștii nu cunosc instalațiile pe 
care le manevrează. Deși toate cele 
trei centrele ale cvartalului V au un 
sistem de alimentare modern, de cu- 
rînd pus la punct, alimentarea caza- 
nelor se face tot manual.

Iată dar probleme mari și -proble
me de amănunt care, nepuse la punct 
acum, vor îngreuna funcționarea 
normală pe timp( de iarnă g insta
lațiilor, Ceea ce e rău e că ele au 
mai fost sesizate și cu alte ocazii, 
au fost cunoscute de către factorii 
care trebuiau să le cunoască dar nu 
au fost puse Ia punct.

CE SE CERE ACUM ?
CONSTRUCTORUL să-și termine 

de urgență lucrările pe care le mai 
are de executat — în special insta
lații de apă și mecanice — și șă pre- 
dea noije centrale în stadiu dșfi« 
nitiv.

I.L.L. să încadreze centralele ter 
mice cu personal de exoloatare com 
petent iar administrația de clădiri 
să-și impună punctul de vedere ir 
ranorturile cp acest personal,

Și tot I.L.L. șă termine de ur
gență punerea Ia punct și a instala
țiilor de încălzire djn apartamente 
avînd în vedere sesizările făpțițe de 
locatari Ia administrațiile de blocuri.

se
mai puțin du 9 goluri față de numai Petroșani 1—2.
unul primit. Echipele Minerul Ba După două etape, clasamentul
nița și Preparatorul Lupeni au.obți prezintă astfel:
nut meritate victorii în deplasare.

1. Preparația Petrila 2 2 0 0 11—0 4
2. Minerul Banița 2200 6—2 4
9. Minerul Uricani 2101 0—3 2
4. Preparatorul Lupeni 2 t 0 1 3—2 2
5, Constructorul Lupeni 21012—32
6. C.F.R. Petroșani 2101 4—9 2
7. Const, min. Petroșani 2 Al 0 2 1—7 0
8. Minerul Petroșani 2 0 0 2 1—12 0

S. BĂLOI

î
I
I
I
I
I
I

Ion CIOCLEI

mențe Șt locuri istorice Qqre 
pot ți întîinHe aproape ia tot 
pasul. Centrul și punctul cel 
mai important îl constituie Sar- 
mizegetusa, fosta capitală a Da
ciei, cu eplonid Ulpig Tțaiqna. 
întemeiată prin anul 110
erei noastre. din porunca îm
păratului Țraiap. Alături de 
forum și amfiteatru pot fi vi
zitare rămășițele un.ru temple 
între care Și acela al zeiței 
Nemesis, Șdțrnese interes și ad
mirație rezervoarele de apă po
tabilă, conductele, sistemul de 
încălzire centrale ce ap ex;ș- 
tet în acest centru, de adudnis- 
trație romană in L>aeia, în pe
rioada de înflorire care a du
rat pînă în anul 270. O șcurță 
vizită la mi&eul din Igcqjițate 
completează, si mai mult ima
ginea vieții strămoșilor ngștri,

Nu departe de Șarmizegetu- 
sa, pe cumpăna văii, la Zăicanî, 
în apropierea Porților de Fier 
transilvănene, a avut loc una 
din vicțgriile lui Ion Corvin de 
Hunecțgqrg, aceea de lg 1442 
Cină a zdrobit cu 15 000 de oa
meni, majoritatea țărani din 
partea locplui, o armată tur
cească de 5 ori mai numeroasă.

Dipcojo de RHvașui de Sus, 
între păduri și dealuri flomoaie 
veghează mănăstirea Prișlop, 
întemeiată pe lg 1400 de către 
călugărul Nicodim, cu sprijinul 
iui Mircea cei Sătrîn, fiind și 
aceasta o dovadă a reiatuia,- 
Ștrîpse care an legat înloț- 
dealing ținuturile românești de. 
o parte și de alfa a Cdrpați- 
lor. i« prgnaușul bisericii, 9 
piatră funerară cu inscripții în 
slove latine și slavone ocro
tește sgmnuj de veci al dom
niței Zamfira, fiica iui Moise 
Vodă, damp al Țării Româ
nești în anii 1529—ȚââO. Me- 
nnmente și locuri istorice, rui
ne ale unor 
șîpt prezente 
Hațegului, ba 
trecere spre

cețăți medievale 
în toate părțile 
Țapae, loc de 

plaiurile bănățe
ne, dorm suh troienele timpului 
armele șj vuietele cumplitelor 
îpcleșță.ri ale dacilor cu rp- 
mapii, din anii 89 și 101. lp 
apropierea cgmunei Răchitova

și satele 
sau mai bine 
formează taiu- 
inălțat în anii 

alte „cetăți",

flirtIn comunele 
Țara Hațegului, 
zis în cele care 
nul Hațeg, s-au 
puterii populare
mult mai numeroase. Sînt „ae- 
tățile" erei noi socialiste, ale 
invățămîntului șl eultprii. ale 
unei vieți nor Înfloritoare.

Exploatări miniere, fabrici și 
uzine, exploatări forestiere, 
pup în valoare bogățiile > so
lului și subsolului. In orașul 
Hațeg a intrat nu demult în 
plină activitate un combinat 
mederp de prelucrare și indus
trializare a cărnii, cantități în. 
semnale de materie primă fi
ind livrate de cooperativele a- 
gricole de producție și G.A.S. 
din raion, unde creșterea ani
malelor — o veche tradiție și 
îndeletnicire în aceste părți — 
s-a dezvoltat mult 
an/. Pe 
gricole 
livezile 
micele
Peșteniței, Sarmizegetusei, Sil- 
vașului și Ostrovului, în timp 
ce s-au amenajat pe suprafețe 
tot mai mari grădini de legu
me pe luncile și malurile Stre- 
iului, 
lui și 
mărit 
derea 
Uzare 
de la
cele 42 de școli și 
mine culturale nou 
Lor li se adaugă 35 dnemato- 
graie care iac să pătrundă cea 
de-a 7-a artă pînă în cele mai 
îndepărtate așezări de munte. 
Lumina electrică de care be
neficiau în trecut doar 3 loca
lități arde acum în 65 de 
mune șj sate din raion.

Hațegul — este astăzi 
colț de t«ră românească jn
re glpriije. (fecuțulqj sg înge
mănează eu gloriile prezentului 
socialist.

in ultimii 
măsură ce unitățile a- 
au extins și dezvoltai 
vestitelor bazine po- 

de pe văile Barului,

Riultii Mare, Părcădinu- 
altor văi și plrîuri, și-a 
capacitatea și Întreprin
de prelucrare și industri- 
a fructelor șl 
Hațeg. Alte

legumelor 
cetăți sint 
35 de că. 
construite-

co-

un
ca-

Grupul școlar minier Lupeni
Angajează imediat

conducători auto
pentru autoturism

Informații suplimentare se pot obține la 
secretariatul Grupului școlar minier din Lupeni.

PROGRAM DE RADIO
26 septembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program musical 
de dimineața; 5.15 Gimnastica de 
înviorare; 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program mu/imi, de diminea
ță; 6,00 RADIOJURNAL, Sport. Bu
letin mei eo-ru tier; 6,15 Program 
muzical de dimineață; 6,30 Anun 
turi și muzică; 6,45 Salut veins, de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport 
Buletin meteorrytier; 7,30 In sune
tele muzicii ușnare; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Cînlă d-alea d-ale 
noastre; 8,3Q La microfon, melodia 
proferată; 9,30 Sfatul medicului . 
Alimentația rațională a școlarului; 
9,35 Jocuri de pe la nei; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,15 Cîntă Ion 
Duca șț fluierașul țlie Cazacu; 
10,30 Vreau șă știu; 10,55 Soliști 
ai Operei maghiare de stat din 
Cluj; ll.'.'O CĂRȚI CARE VĂ AȘ
TEAPTĂ; ii,35 Muzieg ușoară de 
Florentin Delmar; 11,45 Melodii 
populare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI- 
Buletin meteorologic:; ia,10 Arii din 
operete,- 12,20 Formația de muzică 
ușoară Vadim Lindvitovski; 12,30 
Aici, Iași!; 13,20 Muzică ușoară

interpretată de Pețer Hinnen; 13,30 
Melodii populare la cererea ascpl- 
țătorita-; 14,QQ BULETIN PE ȘTIRI. 
Buletin meleg-rutier; 14/.Q8 Din al
bumul muzicii de estradă; 14,40 
Pțjete din operetele lui Gherase 
Dendrino; 15,00 Muzică populară 
din Transilvania; 15,20 Anunțuri și 
reclamei Ifl.SQ Caleidoscop muzical; 
10,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,15 Muzică ușoară 
de Maurieiu Veacan; 17.19 TRIBUNA 
RADIO : EFECTE ECONOMICE ALE 
îmbunătățirii calității prq- 
DUȘELOR; 17,25 Cîntă corul Radjo- 
țșleviâunii; 17,4g Tineri interpret; 
tli mujică ușoară; l.iii Bplaeși și 
Alexandru Horja; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 ÎN JURUL. ©LO
BULUI; 18,15 Un cîntec pentru ti
ne; 18,40 DINAMICA INDUSTRIA
LĂ; 19,00 SEARĂ PENTRU TINE- 
RBT; 20.0Q RADJOGAZETĂ DE SEA
RĂ; 2Q,30 Ccm^ețt de melcdii româ
nești; 21,05 Mituri și legende: Pă
cală; 21,25 Parada soliștilor și or- 
ehesl.reter de muzică ușoară; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Muzică ușoara; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

TELrmiixE
28 septembrie

18,00 Emisiu-ne pentru copil și 
tineretul școlar; 19,00 Telejurnalul 
de seară; 19,20 Telefilatelie; 19,30 
Concert de dansuri populare bul
gare. Transmisie de la Sofia; 20,00 
Desene animate; 20,10 Muzică u- 
șoară la instrumente mai puțin o- 
bișnu-ite; 20,30 O invitație pentru 
cei care n-au vizitat... Al doilea 
defileu al Oltului; 21,QQ Pilmpl „Ru- 
salka" — producție a studiourilor 
cehoslovace; 22,50 Telejurnalul de 
noupt.e; 23,00 Buletinul meteorolo
gic; 23,05 închiderea emisiunii.

(jIMEMATOGÎLAFE
29 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Post restant; Republica: Moneda 
antică; PETRILA; Gredeți-mă. oa
meni; LONEA — Minerul: Qplib-a 
unchiului Tom; 7 Noiembrie: în
drăznețul Pardaillgn; LIVEZBNI; 
800 de leghe pe Amazoane; ANI- 
NOASA: Haiducii; VULCAN: Tra
geți în Stanislas!; CR1VIDIA : A- 
nimalele; PAROȘENI ; Sanda,- LW- 
PENI — Cultural: Fanfan la Tulipe; 
Muncitoresc: Steaua baletului; BÂR- 
BĂTENI: pwrtună deasupra Roasei; 
URICJANI ; Căpitanul dto Tenkeș

un.ru
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WÎRTR iNTEDNRȚiOWRLR
Lucrările Adunării Generale 

a 0. N. U.
NEW YORK 27. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite: Dezbaterile generale au 
continuat rniarți dimineața prin in
tervențiile reprezentanților Coastei 
de Fildeș, Tailandei, Australiei și 
Mexicului.

Ministrul de externe al Coastei 
de Fildeș, Arsene Esher, a acor
dat o atenție deosebită în cuvînta- 
rea sa problemelor economice ale 
„lumii a treia". El a subliniat că 
majoritatea țărilor în curs de dez
voltare trec prin dificultăți tot mai 
mari.

Thana t Khoman, ministrul de ex
terne al Tailandei, și-a început cu
vântarea prin referiri la situația din 
Asia de sud-est. El a încercat să 
justifice sprijinul acordat de tara 
sa războiului agresiv împotriva 
populației Vietnamului de sud care 
luptă pentru eliberarea țării sale 
și pentru independență.

Ministrul de externe al Mexicu
lui, Carrillo Flores, care a luat în 
încheiere cuvântul, a sprijinit pro
punerea privind denuclearizarea A- 
mericii Latine, exprimîndu-și spe
ranța că pașii realizați în această 
direcție vor duce curând la înche
ierea unui tratat privind această i 
problemă.

O atenție deosebită a acordat 
Carrillo Flores principalelor aspec
te ale relațiilor economice inter
naționale. Este urgent necesar, a 
arătat el, să fie puse în aplicare 
recomandările conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dez
voltare, adăugind totodată, că țările 
în curs de dezvoltare au nevoie

PREZENTE
ROMANEȘTI

PRAGA 27 (Agerpres). — La 
Praga s-a deschis cel de-al Si
lea Congres international al 
Asociației criticilor de artă 
(A.I.C.A.). La congres partici
pă delegați cehoslovaci, pre
cum și peste 150 de delegați 
din străinătate. Din țara noas
tră la lucrări iau parte criticii 
de artă Dan Hăulică, Ion Frun- 
zetti și Eugen Schileru.

La congres vor fi discutate 
următoarele teme: esența cri
ticii, funcțiile ei, metode și 
tehnici, exercitarea profesiunii 
de critic, critica față, de pro
blemele integrării artei in 
viață.

Totodată, participanta vor 
ține un colocviu asupra ten
dințelor noi in artă.

ROMA 27. —- Coresponden
tul Agerpres, 1. Mărgineanu, 
transmite : Statele Unite, Polo
nia și Japonia au cucerit trei 
din importantele titluri puse 
in foc la cea de-a 18-a ediție 
a premiului „Italia", concurs 
internațional pentru opere ra
diotelevizate, desfășurat la Pa
lermo. Din partea țării noastre 
a participat, in calitate de ob
servator, Octavian Paler, vice
președinte al Comitetului de 
radioteleviziune.

I
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Nota guvernului congolez 
adresată guvernului spaniol

KINSHASA 27 (Agerpres). — 
Postul de radio Kinshasa a anun
țat că Ministerul de Externe con
gelez a remis însărcinatului cu a- 
faceri al Spaniei la Kinshasa o notă 
în oare cere guvernului spaniol să 
pună capăt „activității subversive 
pe oare Moise Chombe o desfă
șoară de pe teritoriul Spaniei îm
potriva Republicii Congo (Kinsha
sa)". Guvernul congolez, se arată 
mai departe în document, își ex
primă regretul în legătură cu fap
tul că guvernul de la Madrid per

de o asistență sporită în condiții 
avantajoase.

In continuarea dezbaterilor pe 
marginea problemei Africii de sud- 
vest — cărora Adunarea Generală 
le consacră ședințele sale de du- 
pă-amiază — a luat cuvântul re
prezentantul Republicii Sud-Afri- 
oane. Conținutul intervenției sade 
— refuzul mărturisit ai guvernu
lui de la Pretoria de a pune ospăț 
politicii de apartheid, de a renunța 
la planurile de anexare a Africii 
de sud-vest și de a îndeplini ho
tărârile Adunării Generale — de
monstrează cît de mare este perico
lul care amenință populația Africii 
de sud-vest și cu cită strigență se 
impune necesitatea soluționării a- 
cestei probleme.

Lupte violente în Vietnamul de sud
SAIGON 27 (Agerpres). — Lupte 

violente au loc din nou, începînd de 
luni, în provincia din sudul zonei 
demilitarizate între forțele ameri- 
cano-sud-coreene și detașamentele 
de patrioți, precum și în provinciile 
de coastă, Quang Ngai și Dong Ha.

Intr-un comunicat al agenției sud- 
vietnameze de presă „Eliberarea" 
se semnalează o intensificare a ac
tivității forțelor patriotice și în 
provinciile din jurul Saigonului, si 
în capitalele a numeroase provincii 
sud-vietnameze aflate încă sub con

0 telegramă a Ligii Arabiei de sud din Aden
adresată lui U Thant

ADEN 27 (Agerpres). — Organi
zația Ligii Arabiei de sud din A- 
den a adresat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o telegramă 
în care cere O.N.U. să intervină 
pentru a se pune capăt încercărilor 
de lichidare a mișcării de eliberare 
din protectoratul sud-arabic Qaiti. 
In telegramă, Liga Arabiei de Sud, 
partid de opoziție din Aden, sub

fonferinla de uresă a (omnitilai american 
iichacd Ooidon

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
centrul spațial de Ia Houston (sta
tul Texas) a avut loc luni o confe
rință de presă a cosmonautului a- 
merican Richard Gordon, care în 
timpul zborului navei cosmice ame
ricane „Gemini-H" a efectuat o ie
șire în spațiul cosmic. Gordon a de
clarat că în timpul ieșirii sale în 
spațiu „s-a simțit obosit, iar bătăile 
inimii au fost peste cele normale, 
chiar înainte de a părăsi cabina spa
țială". El a explicat acest lucru prin 
faptul că a îmbrăcat mult prea de
vreme costumul special pentru a ieși 
în afara cabinei. Gordon a declarat 
că a simtit „cea mai mare emoție din 
viața sa atunci cînd a atașat ca
blul, care a iegat racheta „Agena" 
de nava cosmică ,,'Gemini-ll". „Nu 
am fost capabil multă vreme după

mite șederea pe teritoriul spaniol 
a lui Chombe, „care trebuie să 
compară, în curînd, în fața unui 
tribunal militar extraordinar pen
tru a da socoteală despre faptele 
sale".

In notă se subliniază, de aseme
nea. că „dacă Spania va permite 
perpetuarea activității lui Chombe, 
guvernul congolez va fi nevoit să 
procedeze la un act extrem, adică 
ruperea relațiilor diplomatice dintre 
Kinshasa și Madrid".

întrevedere
[oioelio Naim - II Hait

NEW YORK 27. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite: Ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, șeful de
legației române la cea de-a 21-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a avut marți dimineața o 
întrevedere cu U Thant, secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Write.

Cu acest prilej s-au discutat pro
bleme privind activitatea Organiza
ției Națiunilor Unite și sarcini oare 
stau în fața actualei sesiuni a Adu
nării Generale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de cordială, 
prietenească.

trolul forțelor armate americane și 
saigoneze. Patrioții au aruncat în aer 
instalații și clădiri ale militarilor 
americani din capitalele provinciilor 
Vinh Long, Soc Trang, Binh Thuan, 
unde au rănit și ucis numeroși sol
dați inamici și le-au provocat pier
deri în armament și muniții. Intr-un 
alt comunicat se precizează că între 
14 și 18 septembrie, numai în pro
vincia Quang Tri, patriotic au scos 
din luptă 500 soldați inamici, în cea 
mai mare parte pușcași marini ame
ricani.

liniază că numeroși cetățeni, mem
bri ai organizațiilor de eliberare 
națională sau simpatizanți, au fost 
arestați de autoritățile britanice. 
Telegrame asemănătoare au fost a- 
dresate înaltului comisar britanic 
din Aden, Richard Turnbull, și pri
mului ministru al protectoratului, 
Ahmed Mohammed Atass.

reîntoarcerea în cabină să mă așez, 
a spus cosmonautul. A fost nevoie 
de un efort în plus pentru a-mi re
veni. Dacă, la antrenamente, legarea 
cablului a fost o treabă destul de 
ușoară, în spațiu aceasta a repre
zentat într-adevăr o muncă". După 
această operație, Gordon a început 
să trapspire intens, ceea ce i-a dat 
o stare neplăcută. „Aveam transpira
ție și în ochi, a spus el, ceea ce îmi 
împiedica buna vizibilitate. Durata, 
epuizarea fizică, căldura, toate aces
tea ne-au determinat să luăm hotă- 
rîrea de a mă reîntoarce în cabină".

DE PRETUTINDENI
Un adevărat „miracol"

AUSTIN 27 (Agerpres). — 
Medicii unei clinici din orașul 
Austin (statul Texas) consideră 
drept un adevărat „miracol" 
faptul că un copil minuscul, 
care la naștere nu cîntărea de- 
cît 610 grame, continuă să tră
iască de peste două luni în- 
tr-un incubator special. Copi
lul, o fetiță, s-a născut cu trei 
luni înainte de termen, și, deși 
greutatea lui a scăzut Ia un 
moment dat la 480 grame, a- 
cum ea a ajuns la 524 grame.

Medicii care au urmărit evo
luția noului născut afirmă că 
există bune șanse ca acest 
copil să se dezvolte normal. 
Directorul spitalului consideră 
că: cele întîmplate „sînt de ne
crezut"

încheierea vizitei în R. P. Polonă 
a tovarășului Gheorghe Rădulescu

VARȘOVIA 27. Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe Gheorghiță, 
transmite: Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, l-a primit pe Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România. La convorbire au 
participat Piotr Jaroszewiicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Kazimierz Olszewski, prim-vicepre- 
ședirute al Comitetului de colabo
rare economică cu străinătatea. A 
participat, de asemenea, Tjberiu Pe
trescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Polonia.

In aceeași zi, Gheorghe Rădu
lescu a avut o convorbire cu Piotr 
Jaroszewicz. Au fost discutate pro
bleme ale colaborării economice din
tre Polonia și România.

★
Delegația română, condusă de 

Gheorghe Rădulescu, care a partici
pat la cea de-a V-a sesiune a Co
misiei guvernamentale româno-po- 
lone de colaborare economică, a pă
răsit marți Varșovia îndreptîndu se 
spre patrie.

La aeroport delegația a fost salu
tată de Zenon Nowak, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P.

Generalul Ky 
nu inspiră încredere 
S. U. A.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Senatorul Wayne Morse a rostit o 
cuvântare in Congresul american, 
în care s-a referit la ■ declarațiile 
reprezentantului permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Goldberg, cu pri
vire la Vietnam. Morse a declarat 
că S.U.A. refuză să-și retragă tru
pele din Vietnamul de sud, deoa
rece „sînt convinse că într-un a- 
semenea caz, Vietcongul (forțele 
patriotice din Vietnamul de sud — 
n. r.) ar obține controlul deplin, 
în cîteva luni, asupra întregii țări". 
„Am trimis trupele noastre în Viet
nam, am cheltuit miliarde de do
lari și nu vrem să părăsim această 
țaTă — a spus el — pentru că nu 
avem încredere că generalul Ky se 
va menține la putere, după retra
gerea trupelor americane".

Cine l-a ucis pe Ben Barka ?
PARIS 27 (Agerpres). — In fața 

tribunalului care judecă persoanele 
implicate în răpirea lui Ben Barka 
au fost evocate luni relatările unuia 
din principalii executant! ai opera
ției privitoare Ia împrejurările mor- 
ții liderului marocan. Este vorba de 
confesiunile făcute de Figon, care 
s-a sinucis cu o clipă înainte de a fi 
arestat, unor ziariști francezi. Po
trivit acestor confidente, Ben Barka 
ar fi fost ucis chiar de ministrul de

Cancerul e vindecabil ?
NEW YORK 27 (Agerpres). 

Experiențele privind tratamen
tul cancerului cu ajutorul unor 
fire de crom radioactiv se do
vedesc încurajatoare, a decla
rat dr. Pelvin Griem, directo
rul Centrului de cercetări îm
potriva cancerului al Universi
tății din Chicago. Griem a dat 
ca exemplu cazul unui bolnav 
de cancer care, în urmă cu 6 
ani, aflat într-o stare gravă, a 
fost tratat astfel, iar în pre
zent starea sănătății sale este 
apreciată ca „normală". Alți 
zece pacienți au fost supuși a- 
celuiași tratament, aflîndu-se 
în prezent sub observații. Me
toda utilizată constă în intro
ducerea în țesuturile canceroa
se a unui fir microscopic de 
crom radioactiv. Perioada de

Polone, Wladislaw Jagusztyn, vice
președinte al Comisiei de Planificare 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Tiberiu Petrescu;,, 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în R. P. Polonă, și membri ai 
ambasadei.

PE SCURT
♦ NEW YORK. Vicepreșe

dintele S.U.A., Hubert Hump
hrey, care întreprinde în pre
zent un turneu în sudul Cali
forniei, a fost întâmpinat de 
pichete de protest și de
monstranți la Colegiul 
de stat San Fernando, 
oare au cerut încetarea ames
tecului S.U.A. în Vietnam 
Manifestanții purtau lozinci ca
re protestau împotriva inter
venției americane în Vietnam

> BUDAPESTA. La Buda
pesta a fost semnat un acord 
iugoisiavo-ungar referitor la1 co
laborarea dintre cele două • 
țări în domeniul ocrotirii să
nătății, precum și un plan pe 
doi ani oare prevede măsuri 
concrete în vederea desfășură
rii acestei colaborări.

BANGUI. Președintele Bo- 
kassa a dedanat într-un inter
viu că Republica Africa cen
trală a acceptat să medieze în 
conflictul de frontieră dintre 
Ciad și Sudan, lia cererea șe
filor celor două state. El va 
pleca în curînd în Sudan, du
pă ce a efectuat o vizită în 
Ciad, unde a discutat proble 
mele legate de conflictul cu 
oficialitățile respective.

+ ROMA. Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : Intre producătorul de fil
me Dino de Laurentis și cu
noscutul regizor Federico Fel
lini a izbucnit un scandal de 
natură financiară. In urma re
fuzului lui Fellini de a mai rea
liza un film pentru casa de fil
me Laurentis, producătorul a 
cerut tribunalului sechestrarea 
bunurilor aparținând lui Fellini, b 
în valoare de 600 milioane lire I

interne marocan, Oufkir, în subsolul 
unei vile de la marginea Parisului. 
Se știe că împotriva lui Oufkir poli
tia franceză a lansat un mandat de 
arestare internațional, el urmînd să 
fie judecat în contumacie după în
cheierea actualului proces. Relată
rile lui Figon pun, de asemenea, în 
cauză pe fostul său avocat, deputa
tul Lemarchand, care însă neagă* 
orice amestec în această afacere.

„cromare radioactivă" este de 
27 de zile, timp suiicient pen
tru a fi înlăturat pericolul u- 
nei doze excesive de radiații.

Vîrste respectabile
SOFIA 27 (Agerpres). — 

Două surori gemene din R. P. 
Bulgaria, Vasilka Dermendieva 
și Vasila Iapurdjieva și-au săr
bătorit 104 ani de la naștere. 
Ele sînt în deplinătatea puteri
lor fizice și intelectuale. Inte
resant este că amîndouă s-au 
dus pentru prima oară la doc
tor numai după ce împliniseră 
100 de ani. Prima din surori 
a avut 10 copii, din care tră
iesc șapte, are 17 nepoți și un 
strănepot. Cea de-a doua soră 
a avut patru copii, din care J 
trăiesc doi.
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