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minele de cărbuniProblema nu nouă, darcontinuă să rămînă de maximă actualitate. Aceasta cu atît mai mult CU ,cît pe planul întregii economii naționale se depun eforturi susținute pentru economisirea metalului — sarcină de mare dere pusă de Plenara din brie 1966 a C.C. al P.C.R textul acestei preocupări, fi neglijate importantele rezerve de metal care există în prezent în toate minele din Valea Jiului.Ponderea cea mai mare în con- sumul de metal la exploatările miniere aparține armăturilor metalice. Șute, chiar mii de tone de la
minate cu profile speciale sînt in
troduse anual în adîncul exploata-

prețul elementului metalic. Aceasta presupune măsuri pentru răpirea armăturilor metalice din lucrările miniere care nu mai sînt necesare,
răspun- dec emiri con- nu pot

rilor miniere. Evident, susținerea metalică a galeriilor și a preabata- jelor a marcat un progres care trebuie să se repercuteze favorabil a- supra reducerii prețului de cost al organizarea reprofilării armăturilor producției de cărbune. Se impune însă ca elementul metalic, al cărui cost este mult mai mare decît al unui stîlp de lemn similar, să fie folosit la susținere timp îndelungat, astfel încît valoarea lemnului înlocuit să devină mai mare decît
deformate iar acele elemente metalice care nu mai pot fi folosite să fie scoase la ziuă și trimise oțelă- riilor ca fier vechi pentru retopire.La majoritatea exploatărilor mi-

Liniile de torță 
ale Paroșeniului
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Și cazanul 
nu s-a oprit• • •

opri un grup". La ora 
23,45 cazanul II ca și 
întregul grup, era cu 
sarcina la zero. Obosea
la nu conta. Principalul 
era că au fost evitate 
pierderile. Acestea erau 
gîndurile cazangiilor din 
tura lui Duma. Șeful 
secției cazane, Diaconu 
flie era și el de aceeași 
părere.

Dimineața lui 23 Au
gust. La demonstrația 
oamenilor muncii de la 
Petroșani, intr-o coloa
nă, puteau fi citite pe 
una din pancarte urmă
toarele „De la începutul

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI INTERNATIONAL 

AL LINGVIȘTILOR 
Salutul adresat 

de președintele Consiliului de Miniștri, 
ION 6HE0R6HE MAURERDoamnelor și domnilor,Capitala țării noastre are plăcerea deosebită de a găzdui una din manifestările științifice reprezentative ale timpurilor noastre, cel de-al X-lea Congres Internațional al Lingviștilor. Rezultatele valoroase ale reuniunilor anterioare, ca și participarea largă a oamenilor de știință din diferite țări și continente la Congresul care își începe astăzi lucrările, îndreptățesc convingerea că nota jubiliară a actualei reuniuni, decurgînd din cea de-a zecea întrunire a congresiști- lor, va fi întregită de o activitate laborioasă, de contribuții de prestigiu la dezvoltarea științei limbii. Această largă participare și de un atît de înalt nivel științific este de natură să prilejuiascâ un dialog

amplu între cei care-și consacră puterea de creație unuia dintre cele mai importante domenii științifice legate intrinsec de activitatea o- mului — lingvistica.Prezența la lucrările Congresului a unor personalități de seamă, savanți de renume mondial, a u- nui mare număr de specialiști ne produce o adîncă satisfacție. Mesajul științific înalt și climatul favorabil desfășurării fructuoase a schimburilor de idei și de valori îl vor defini, sperăm,' ca o acțiune memorabilă, cu larg ecou în cercurile oamenilor de știință de pretutindeni.Vă rog să-mi permiteți să adresez în numele Guvernului Republicii
(Continuare in pag. a 3-a)

Mai era o zi pînă la 
'mărea sărbătoare a eli
berării. La I.E.C. Paro- 
șeni urma să fie oprit 
un grup. Dar numai cu 
Cîteva minute înainte 
de ora zero. La cazane 
insă, se produsese un 
deranjament încă din 
schimbul I. Cenușa ero
dase o țeava de econo- 
mizor. Se produsese ast
fel un por. O spărtură. 
Trebuia oprit cazanul. 
Da, dar asta ar fi în
semnat perturbații în 
sistemul energetic. Toc
mai acum ? Imposibil! 
Nu. Cazanul va trebui 

• să funcționeze încă un anului I.E.C. Paroșeni a 
■ schimb ! Hotărîrea era 
unanimă. Șeful de tură 
Duma Pavel trecuse 
lingă tablot ar. li repe
tase încă o dată lui Că- 
răgui Vasile ce are de 
făcut. Apoi, el și Fur- 
dui Nicolae, fochistul, 
urmăreau spărtura de 
aproape, prin ușa de 
control. Cu trecerea tim
pului fisura devenea 

.mai mare. Aceasta 
dovedea și șuieratul 
surzitor provocat 
cele peste 100 atmosfe
re ce răzbeau strident 
în afara țevii. Apa ce 
ieșea prin noul orificiu 
ajungea pînă în cana
lele de gaze, iar de aici 
cădea sub formă de 

, ploaie torențială ames
tecată cu cenușă la cota 
zero. Prin pierderea u- 
nei mari cantități de 
apă, menținerea nivelu
lui, în cazan a devenit 
tot mai anevoioasă. Și 
.prin aceasta și stabili
rea parametrilor de 
funcționare a instalației 
era conturbată. Totuși 
nu s-a descărcat nici 
măcar un megawat. Oa
menii au făcut totul ca 
în sistem să nu se re
simtă nici cea mai mică 
perturbație. Și nu s-a 
resimțit, pînă. cînd...

...Cu cîteva. ore îna
inte de 23 August, dis
pecerul național a a- 
nunțat: „La termocen
trala Paroșeni se poate

(Continuare în pag. a 2-a)

Inovații noi înregistrate 
la E. M. Petrila

a Palatului 
Capitală s-a 

dimineața cel

In sala mare 
Republicii din 
deschis marți 
de-al X-lea Congres interna
țional al lingviștilor, organi
zat sub auspiciile Comitetului 
Internațional Permanent al 
Lingviștilor.

La lucrări iau parte peste 
1200 de lingviști din 56 de 
țări, de pe toate continentele, 
savanți de renume, personali
tăți marcante ale lingvisticii.

Din țara noastră participă 
academicieni, profesori univer
sitari, conducători de institu
te.

de ac- 
de ra-

ședința 
a Con

Timp de patru zile, cit vor 
dura lucrările participanții 
vor dezbate probleme 
tualitate dintr-o serie 
muri ale lingvisticii.

La ora 9 a început 
solemnă de deschidere 
greșului.

In numele guvernului Re
publicii Socialiste România, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a adresat un salut parti- 
cipanților la cel de-al X-lea 
Congres internațional al ling- ‘ 
oiștilor.

tot 
o 

a- 
de

produs peste sarcinile 
de plan: 18 967 MWh. 
Pe 7 luni au fost obți
nuți indici importanți: 
la producția globală de 101,68 la sută, la producția marfă de 108,96 Ia sută, la productivitatea muncii de 102,51 la sută“. Era pancarta 
purtată de coloana 
nergeticienilor. Intre 
la loc de 
fost 
erau 
Unii 
tură
Maistrul Ballnt Emeric, 
împreună cu sudorul 
Mureș Gheorghe, cu lă
cătușul Cîndea. loan și 
cu izolatorul Mărghescu 
Constantin au fost mo
bilizați „pe loc" în cen
trală. Trebuia remedia
tă defecțiunea la eco- 
nomizor. S-au prezentat, 
fără ezitare. Au lucrat 
în praf și temperatură 
ridicată, 
unde nu 
culcat pe 
seara lui , 
ora 20, ei 
terminarea, lucrării. A- 
tunci cazanul II a fost 
gata. Putea reintra din 
nou în sarcină maximă. 
Și zilele acestea am pri
mit confirmarea că lu
crarea executată de . ei 
este de bună calitate

acest an Ia Exploatarea minieră Petrila au 
înregistrate 20 de inovații. 14 dintre acestea 
deja aplicate in procesul de producție, iar 4
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ÎNSEMNĂRI

(Agerpres)

apele Blahniței, apă ce

mai puțin cunoscute

taie 
Gi-

e- 
ei, 
au 
nu

frunte, 
cazangii. Dar 

cu toții de față, 
erau la datorie în 
sau „comandați".

intr-un loc 
poți sta decît 
spate. Dar în 
23 August, la i au raportat

B. PETRU

In 
fost 
sînt 
se află în studiu. Printre inovațiile cele mai va
loroase se numără cea a lăcătușilor Ambruș Ni- 
colae și Dănescu Dumitru — „Modificarea ven
tilator de umplere și golire la pompele de 5 000 
1 min", a maiștrilor mecanici Gaier Iosif, Forb 
Ervin și a lăcătușului Blag Teodor — „Plug pen
tru nivelarea sterilului de Ia haldă". Această 
din urmă inovație 
portante, aducînd 
lei, realizată prin 
inovație valoroasă
nner Iosif — „Modificarea 
buție T.D.-3". Ea contribuie la raționalizarea, dis
tribuirii energiei electrice pentru consumul ne
cesar al minei.

Au fost amintite doar cîteva din cele 20 de 
inovații înregistrate in acest an la. E. M. Petrila. 

PETRU GAINA
Petrila

este una dintre cele mai im- 
o economie anuală de 68 400 
reducerea muncii manuale. O 
este și cea a tovarășului Stei- 

tabloului de distri-
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I
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In
în două o așezare din raionul 
lort cu numele de Săcelu, s-au 
sit două pietre cu inscripții
tind din anul 275 al erei noastre. 
Inscripția de pe cele două pietre 
— de fapt un document de piatră, 
fragmentat — spune că un anume 
general roman .Marcianus închină 
zeilor Eusculap și Hyagya izvoa
rele de apă sărată de pe malul a- 
cesței ape și pe care colonii ro
mani sau poate ostașii vreunei le
giuni le foloseau pentru efectul 
lor terapeutic. Inscripția de pe 
pietrele păstrate în muzeul de la 
Tîrgu Jiu vorbește tocmai desprl 
stațiunea balneoclimaterică, cu
noscută mai puțin la noi în Valea 
Jiului, Săcelu.

Așezată la o altitudine de 270 
metri în depresiunea Crana — 
Tîrgu Jiu — Cîmpu Mare, în re
giunea subcarpatică dintre Olt și 
Jiu, stațiunea e ferită de curenți 
și beneficiază de un climat cu in
fluență mediteraniană. Nucii, duzii, 
liliacul și castanul comestibil sînt 
elemente de. floră preponderente 
în jurul stațiunii Săcelu. De alt
fel, veșmîntul vegetal care îm-

Peste o jumă
tate de lună — 
reînt îlnire în 
școli. Vacanța 
mare se. apropie 
de sfîrșit. Gaz
dele elevilor s-au 
pregătit din timp 
și își așteaptă 
oaspeții.

clișeu : Li- 
Vulcan

bracă stațiunea e destul de bogat. 
Din el nu lipsesc pomii fructiferi 
roditori în toate sezoanele verii și 
de toamnă.

Stațiunea, deși nu e cunoscută 
de prea mult public, e totuși deo
sebit de căutată de către cei care 
o cunosc pentru efectul terapeutic ' 
al apelor de aici. Dovadă e faptul 
că la băile calde de aici se fac in 
medie în timpul sezonului (stațiu
nea funcționează numai pe timpul 
verii și începutul toamnei) 5—6 
sute de băi zilnic, deși capacita
tea de cazare în vile e de cca. 250 
locuri. Cum face stațiunea față a- 
cestei afluențe ? Prin vile particu
lare pe care proprietarii lor le pun 
la îndemină celor veniți la trata
ment la un preț foarte convena
bil și cu toată solicitudinea.

Compoziția apelor de aici e 
foarte, diferită : ape cloruro sodice 
sulfuroase ușor iodurate cu urme 
de brom, magneziu și fier. Despre 
eficiența tratamentului balnear 
ne-a vorbit medicul stațiunii — 
balneologul Ion Rușet. „In decurs 
de trei ani, spunea dînsul, sînt a 
doua oară numit medicul acestei 
stațiuni. Am putut să urmăresc 
oameni pare au venit aici anchilo
zați de reumatismul articular și 
care astăzi, după două sau trei 
cure, se mișcă destul de ușor pe 
propriile lor picioare. De multe 
ori „miracolul" acesta al băilor 
mină către noi și bolnavi pentru 
care tratamentul balnear cu apele 
și nămolul de aici e contraindicat. 
Aceștia sînt hipertiroidienii, pe ca
re sîntem nevoiți să-i respingem".

Aceasta e, în cîteva cuvinte, sta
țiunea balneoclimaterică Săcelu, 
ale cărei ape sînt cunoscute încă 
de pe vremea romanilor, dar care 
e mai puțin cunoscută de locuito
rii din Valea Jiului. Ne-am făcut, 
credem, o datorie prin a aduce la 
cunoștința lor amănunte interesan
te despre această stațiune, amă
nunte pe care un medic și un pro
fesor de istorie ni le-au pus și 
nouă la dispoziție, cu toată ama
bilitatea.

Ion CIOCLEI
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CADRAN tehnico ■ economic
AGENDĂ

• Sursă promițătoare pentru 
reducerea consumului spe
cific de lemn

Producția bazinului de cărbuni din Valea Jiu
lui provine în proporție de 64 la sută din stra
tul gros, sau stratul principal. Pe scara întregu
lui bazin acesta are o grosime medie pe nor- 
țnală de 17 m.

82 la sută din producția bazinului provine din 
abataje cameră, susținute în lemn. Consumul de 
lemn ajunge la acest sistem de exploatare piuă 
la 45 m c lemn pe o mie de tone extrase. Această 
cifră este apreciabilă și ea reprezintă o pierdere 
însemnată pentru economia națională.

Ca urmare, un colectiv de ingineri din cadrul 
Centrului de cercetări miniere pentru huilă de 
pe lingă C.C.V.J. a întreprins un studiu privind 
înlocuirea susținerii în lemn cu susținere meta
lică, recuperabilă. Experimentările se vor efec
tua în cursul anului 1968, ele urmărind reduce
rea completă a consumului de lemn în metoda 
de exploatare cu cameră care, după cum am 
amintit, reprezintă 82 la sută din producția stra
tului principal și care promite să conducă Ja 
reducerea substanțială a consumului specific de 
lemn de mină.

• 0 metodă eficientă se ge
neralizează în exploatările 
forestiere

In cadrul exploatărilor forestiere ale I. F. Pe
troșani se generalizează o metodă eficientă de 
exploatare a masei lemnoase de fag — metoda 
scoaterii sub formă de trunchiuri lungi și ca
targe. In ultimii doi ani 10 parchete au fost ex
ploatate deja cu această metodă. Ea prezintă o 
seamă de avantaje: elimină forța de muncă la 
fasonatul și scosul lemnului sub formă despicată, 
reduce pierderile cu circa 0,5 la sută, permite 
o sortare mai judicioasă, aceasta făcindu-se în 
depozite intermediare, de sortatori specializați și 
ceea ce e mai important, contribuie la sporirea 
substanțială a indicelui de utilizare a masei lem
noase. Metoda urmează să fie extinsă în toate 
parchetele forestiere ale întreprinderii — cu 
excepția parchetelor unde există instalații meca
nice în releu — isicepînd cu noul an forestier 
— 1 septembrie a. c. Pregătirile în vederea folo
sirii acestei eficiente metode de exploatare se 
apropie de sfirșit; ele constau în asigurarea 
instalațiilor de apropiat ia capacitatea fiecărui 
parchet, în corelarea volumului acestor lucrări 
cu capacitatea instalațiilor, eliminarea instala
țiilor paralele etc.

Noul siloz din incinta depozitului de materiale — 
Aningasa sud

Metalul din... minele de cărbuni
'Urmare din pag. 1)niere din Valea Jiului, aceste probleme sînt aproape complet neglijate. Deși pe diferite galerii se află stocate sute de tone de elemente metalice care pot fi recon- diționate și utilizate la alte lucrări miniere, totuși, atunci clnd sînt necesare elemente metalice de susținere, se recurge aproape excluși v la aprovizionare, lată deci motivul pentru care pe multe galerii ale exploatărilor miniere Petrila, Ani- noasa, Lupeni și altele zac șiprmd rugină vagoane întregi de fier profilat în timp ce prețul de cost al cărbunelui este umflat prin aducerea de noi armături livrate destul de scump de către U.R.U M.P.Nu o singură dată s-a propus să se treacă Ia organizarea scoaterii din mină, selecționării și refolosirii acestor armături metalice. S-au făcut propuneri privind jnființarea unor echipe care să se ocupe de a- ceastă treabă, dovedindu-se negru pe alb eficiența economică a acestei acțiuni. Dar, pînă acum totul a 

rămas baltă și o cantitate impor-
COLȚUL CELOR CERTAȚI CU N.T.S.

Aceeași cauză: NEGLIJENȚAIn urma .măsurilor tehnico-organizatorice aplicate pe linia protecției muncii și a acțiunilor educative întreprinse în scopul creșterii răspunderii tuturor salariaților pentru respectarea N.T.S., accidentele grave s-au împuținat în ultimul timp în mod substanțial. Ceea ce trebuie să dea de gîndit, însă, este menținerea unui număr ridicat de accidente ușoare.Care este sursa lor de proveniență ? Am spicuit cîteva exemple recente grăitoare în acest sens.
Lăcătușul Kinda Gh 

loan supraveghea trans
portoarele din preaba- 
tajul de bază 3/1 din 
stratul 3, orizontul 48(‘ 
— mina Lupeni. La un 
moment dat s-a înfun
dat grătarul de la bun 
căr. Lăcătușul a dat a- 
lunci semnal de oprire 
a transportoarelor din 
preabataj și tam-nesam 
a coborît în buncăr 
pentru a sparge blocu
rile de cărbune de pe 
grătar. După un timp, fără să fie încunoștin- țați de lăcătușul Kinda asupra motivului opririi transportoarelor, ceilalți 
manipulanțt de crațer

din preabataj, la insis
tențele din abataj, au 
repus in funcțiune trans
portoarele, iar lăcătușul 
Kinda Gh. Ioan a fost 
surprins în buncăr de a 
.ploaie" de bulgări de 
cărbune deversați de 
transportor, fiind acci
dentat. Bine că n-a pă
țit-o mai rău...

încă un exemplu, 
tot de la Lupeni, care 
vizează neglijența față de ordinea de la locul de muncă : Vagonetarul 
Csatlos Ștefan pregătea 
argila pentru zidirea di
gului din baioneta de 
la abatajul 11-A — o- 
rizontul 565. Era aplecat

cu spatele către un stilp 
din imediata lui apro
piere in care au fost 
bătute, doar pe jumă
tate, mai multe cuie. 
Cind s-a ridicat s-a 
frecat cu regiunea lom
bară de stilpul cu pri
cina, accidentindu-se.

Și tot așa, exemplele 
ar putea continua cu 
zecile de la fiecare ex
ploatare minieră. Nu-s 
grave. Insă sînt acci
dente care se soldează 
cu zile de incapacitate, 
cu sute de absențe, 
stinjenind desfășurarea 
procesului de producție. 
Și totodată denotă per
sistența unei atitudini 
ușuratice, a neglijenței 
și neatenției față de 
respectarea normelor de 
securitate la locul de 
muncă la un număr 
încă ridicat de sala- 
riați. Or, ușurința, nea
tenția, au avut nu o 
dată consecințe și mai 
grave... Deci, atenție, atenție mai multă !

DAN STEJARU

iantă de metal continuă să se degradeze treptat în subteran, sau să se piardă definitiv sub surpări.Risipa de metal în exploatările miniere se manifestă nu numai sub forma proastei gospodăriri a elementelor de susținere din fier profilat. Pe orizonturile vechi ea și pe galerii aflate în exploatare se găsesc sute și sute de metri de conducte de diferite diametre care nu sînt folosite.Și încă unul din multiplele aspecte ale acestei probleme. Transportoarele de tip TP-1, SKR-11 sati TR-3 sosesc la exploatările miniere de la uzina constructoare avînd lungimi mai mari decît cele necesare în momentul punerii lor în funcțiune. Diferența în plus de scocuri inferioare și superioare față de lungimea cerută se depozitează pe diferite galerii. La început sînt ținute în evidență de către maiștri mecanici de sectoare drept ,,o rezervă internă"; mai tîrziu, sub acțiunea atmosferei umede și acide de mină aceste piese cu o valoare destul de ridicată se transformă în fier vechiIn interesul economisirii mețalu-A lui — acțiune deosebit de impor,^- tantă pentru economia națională —* pentru înlăturarea risipei eu consecințe nefavorabile asupra prețului de cost al cărbunelui se impun măsuri energice care, dacă nu seiau la nivelul exploatărilor, trebuie neapărat aplicate de către Combinatul carboniferAceste măsuri sînt următoarele :1) . Inventarierea armăturilor din fier profilat și a celorlalte cantități de metal ce stau nefolosite în adîncul minelor Văii Jiului.2) . Trierea acestor elemente metalice (armături de susținere, conducte etc.) în vederea stabilirii destinației lor viitoare : utilizarea în procesul de producție, recondițio- narea sau valorificarea ea fier vechi.3) . Stabilirea necesarului de a- provizionare al exploatărilor miniere ținîndu-se seama în primul rînd de rezervele lor interne, în scopul lichidării risipei si proastei gospodăriri.Bineînțeles, preocuparea pentru folosirea resurselor de metal aflate în cadrul exploatărilor miniere oferă cîmp larg inițiativelor valoroase. menite să asigure economisirea consumului de metal și reducerea prețului de cost al producției. Rămîne ca în acest domeniu să-și spună cuvîntul, prin măsuri corespunzătoare, factorii de răspundere din exploatările miniere și C.C.V.J
Erupțiile de gaze și rocă sînt fenomene dinamice, instantanee, care deranjează procesul de extracție a substanței utile, provocînd în cele mai multe cazuri avarii și accidente umane. Studiul erupțiilor a fost inițiat mai de multă vreme, numai în unele țări, o dată cu creșterea frecvenței, intensității și efectelor de perturbație în producție a acestor fenomene. In prezent, se fac cercetări ample în majoritatea țărilor cu industrie carboniferă, și în mod deosebit în U.R.S.S., Franța, Belgia, Polonia, Ungaria, R. F. a Germaniei, Australia, Canada, Japonia. In R. D. Germană astfel de fenomene s-au produs în mine de săruri de potasiu, cu o frecvență și mod de manifestare cu totul diferite față 'de erupțiile din minele de cărbuni.In țara noastră, studiul propriu- zls al erupțiilor a început de cea. 2 ani și are la bază determinarea unor indici caracteristici fenomenului Studiile efectuate pînă în prezent în legătură cu er upțiile de gaze și rocă au dovedit că acestea se produc ca rezultat al acțiunii comune a presiunii gazului din cărbune, structurii cărbunilor și a stratului, rezistenței mecanice a 

cărbunelui etc.

Fenomenele de erupție sînt precedate de anumite semne caracteristice șl proprietăți specifice care, o dată puse în evidență pot servi la elaborarea măsurilor de preîntîm- pinare a erupției în sine. Pentru studierea și stabilirea cauzelor e- rupțiilor, cercetătorii străini au e- laborat metode și procedee de de
ERUPȚIILE DE GAZE 

ȘI ROCĂ ÎN MINE
pistare în laboratoare și chiar direct în mină. La noi, aceste metode au fost însușite cu scopul de a determina indici de erupție caracteristici condițiilor noastre de ză- cămînt. Iată care sînt parametrii studiați în laborator. Pentru stabilirea vitezei de cedare a gazului din cătbune Delta P se folosește proprietatea pe care o au unii cărbuni de a ceda repede gazul din masa lor. Indicile Delta PS este și el un parametru și reprezintă valoarea lui Delta P ce nu depășește 5 la 

sută din valorile Delta P obținute prin probarea unui panou întreg. Determinarea indicelui Delta P se face la o instalație de laborator e- xecutată la S.C.S.M. după concepția cercetătorului sovietic Ettinger. De menționat că această instalație a fost construită în mal multe țări (Franța, Belgia, Australia). Metoda 

de lucru constă în degajarea probei de cărbune de 3 g (colectată din mină din zona considerată predispusă la fenomene de erupție) timp de 1,5 ore, în saturarea ei apoi cu metan (1,5 ore) și pe măsura creșterii presiunii gazului, într-un spațiu în prealabil vidat. Indicile de fragilitate Fs este strîns legat de figurația și clivajul cărbunelui și dă indicații asupra structurii cărbunelui și stratului și asupra rezistenței mecanice a cărbunelui. Cu ajutorul unei relații de calcul se 

stabilește valoarea indicelui F3.Parametrii studiați în condiții de subteran sînt : S, Delta P, V(, conținutul de metan după pușcare etc. Pentru determinarea lor se folosesc aparate portabile, dintre care unele pot fi construite de fiecare țară care studiază astfel de indici, altele fiind necesare a fi importate (centrala grizumetrică, aparatură seismică etc ), Indicile de agitație seismică (S) este legat de regimul de tensiuni anormale ce se crează după pușcare. evidențiat prin zguduiri secundare. Pentru stabilirea acestui indice se folosește aparatură seismică special construită și formule de calcul Indicile de cedare Delta P se determină în mină cu un aparat conceput și realizat de cercetătorul francez Somnier care are Ia bază principiul creșterii presiunii gazului desorbit din cărbune în unitate de timp. Indicile de de- sorbție V] exprimă un parametru prooiat lui Delta P. redat însă în cm3 gaz/10 g cărbune. Dintre indiei necesari a fi determinați pentru minele de cărbune din Valea Jiului și Banat nu vor putea fi luați deocamdată în studiu următorii : S, și derivații Delta PS corelat cu S, conținutul de metan după pușcare — deoarece aparatura 

respectivă nu poate fi construită în țară,O dată cu punerea la punct a bazei materiale la S.C.S.M., se vor e- fectua, încă din acest an, măsurători mult mai complete ca în anii precedenți cu privire la indicii caracteristici fenomenelor de erupție.Se întrevede ca în viitor să se completeze din import dotația necesară în acest domeniu, permițîn- du-se astfel efectuarea unor cercetări la nivel mondial. Cunoașterea formelor de manifestare a gazelor în condițiile noastre de ză- cămînt, a pericolului pe care acestea îl prezintă, cit și aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru evitarea avariilor reclamă cercetări prealabile, sistematice, la nivelul impus de ritmul creșterii producției. Măsurile de prevenire și combatere vor fi aplicate numai în acele mine care au fost încadrate în categoria a V-a: „mine cu erupții". încadrarea minelor în categoria a V-a va putea fi posibilă numai în baza determinării indicilor de erupție și producerii unor astfel de fenomene care să întrunească toate caracteristicile specifice.Ing. Dumitru IONEgCU șef de secție S.C.S.M.
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Salutul 
Consiliului de

(Urmare din pag. 1)Socialiste România și al meu personal un salut cordial tuturor par- ticipanților lâ Congres și vă urez deplin succes în desfășurarea lucrărilor.Onorați participanți,Ne place să credem că alegerea orașului București ca loc de desfășurare -i acestui Congres, ca și a celui de romanistică din primăvara anuiui 19C8, este un semn de prețuire a activității științifice românești din domeniul filologiei și al lingvisticii. Școala românească de lingvistică are intr-adevăr rădăcini istorice adinei care s-au format și dezvoltat în strînsă legătură cu procesul emancipării naționale a poporului român, cu întreaga sa evoluție, precum și cu progresul științei și culturii universale. Ea a jucat un rol de seamă în făurirea conștiinței unității de limbă, factor important al înfăptuirii idealului de unitate națională, al făuririi statului român, și a adus o contribuție substanțială la îmbogățirea patrimoniului spiritual al poporului nostru.In România numeroase personalități au ilustrat știința limbii prin strădaniile lor îndreptate în egală măsură spre cultivarea tradiției orile a oamenilor simpli, a sensibilității și bogăției expresive a folclorului românesc, ca și spre asimilarea, în conformitate cu factura și cu originea latină a limbii noastre, a înnoirilor pe care progresul tehnic, economic și' social mondial le-a imprimat în toate sferele vieții materiale și spirituale. Școlile de lingvistică de la București, Iași și Cluj au desfășurat în secolul nostru o rodnică activitate, grupînd în jurul lor specialiști eu reputație, cunoscuți prin contribuțiile aduse în domeniul lingvisticii generale.Istoria științei românești înscrie în paginile ei figurile remarcabile ale lui Miron Costin, loan Neculce și ale altor cronicari în secolele XVII si XVIII, pe cele ale unor mari cărturari din acea vreme cum sînt Stolnicul Cantacuzino și Di- mitrie Cantemir, a reprezentanților școlii ardelene, a unor personalități de seamă ale culturii ,și filologiei de mai tîrziu cum sînt Bogdan Petriceicu Hașdeu, Timotei Cipariu, Vasile Alecsandri, Ovid Densu- șianu, Sextil Pușcariu, Alexandru Phflippide și mulți alții ale căror opere de valoare sînt așezate la loc de cinste în patrimoniul cultural al României,Tradițiile științifice și culturale înaintate sînt respectate și prețuite în România socialistă, tot așa cum dorința și strădaniile creatorilor contemporani de a le cultiva și dezvolta găsesc deplină încurajare și un larg sprijin material și moral Opera marilor lingviști din trecut este continuată în zilele noastre de un număr important de savanți cu autoritate, în jurul cărora, spre marea noastră satisfacție, se afirmă un detașament impresionant de ti- pere talente. Toate acestea atestă faptul că preocupările pentru știința limbii s-au dezvoltat continuu în România în decursul mai multor secole, au dat la iveală adevărate școli lingvistice, au făurit opere care se bucură, pe bună dreptate, și astăzi, de largă circulație și recunoaștere atît în țară cît și peste hotarele ei.Stimați oaspeți,Limba reprezintă, după cum se știe, un factor constitutiv hotărîtor în existența oricărei națiuni, stadiul ei de dezvoltare și înflorire fiind o expresie grăitoare a nivelului dezvoltării social-culturale. De aceea pe bună dreptate în peisajul de o mare complexitate al științei contemporane, știința limbii ocupă un Ioc atît de însemnat. Intr-adevăr, nu există activitate științifică care să nu fie profund interesată în cultivarea limbii. în îmbogățirea ei continuă. în ridicarea valențelor și forței sale expresive, dezvoltarea terminologiei științifice fiind parte integrantă a procesului de evoluție a limbii In acest sens- se poate vorbi desigur de o permanentă comuniune de interese a tuturor științelor față de problematica com-r pfexă a dezvoltării lingvisticii. Edi-

adresat de președintele 
Miniștri, Ion Qheorghe Maurer

școli și curente noi, apar mede investigație din ce în ce fertile. Aceste înnoiri împre cu domeniile tradiționale ale

Z - wficiul impunător al .culturii și civilizației umane, clădit pe contribuția tuturor ramurilor științei, este de neconceput fără aportul generos pe care limba l-a adus la fixarea, răspîndirea și cunoașterea marilor valori produse de geniul uman, la dezvoltarea generală a societății.In actualele condiții de diversificare a științei, cînd se produc mutații calitative în sistemele conceptuale, cînd științele tehnice, matematica, automatica, cibernetica și alte domenii moderne ale științelor naturii și societății se a- firrnă cu impetuozitate, contribuind la accelerarea progresului contemporan, se conturează și în lingvistică tode mai ună științei limbii vor face cu siguranță mai rodnică și mai viguroasă activitatea oamenilor de știință, a cercetătorilor.Știința, considerată în ansamblu, este în zilele noastre și va deveni din ce în ce mai mult o uriașă forță a progresului material și spiritual al societății.Dinamismul și amploarea fără precedent caracteristice mișcării științifice a timpurilor în care trăim conferă științei un uriaș rol transformator în viața economică și socială, o situează în rîndul factorilor hotărîtori ai înaintării oamenilor pe calea prosperității și civilizației. Progresul științei este deci în ultimă analiză reflectarea ’ procesului necontenit de creștere a gradului de cunoaștere și folosire activă p forțelor naturii, a structurii materiei, a resorturilor vieții și a mecanismului de dezvoltare a societății. Pe o asemenea bază, umanitatea s-a străduit întotdeauna să-și perfecționeze metodele de punere în valoare a resurselor sale, pentru o viață mai bună, iar în zilele noastre; mai mult decît oricînd, accelerarea ritmului de dezvoltare a științei și de valorificare practică a rezultatelor ei imprimă acestei atitudini un caracter revoluționar. Oamenii de știință își consacră puterea de muncă, capacitatea lor creatoare, cunoașterii, stăpînirii și supunerii fenomenelor naturii. In acest fel știința, ca și activitatea promotorilor ei — oamenii de știință — este în esența sa pașnică.Numai într-un climat de pace, de înțelegere și cooperare între națiuni, între oamenii de știință și cultură, creația științifică — ca de altfel creația umană în general — poate cunoaște o dezvoltare nestînjenită, roadele ei pot fi puse în valoare și servi, în cele maî bune condițiuni, înfăptuirii aspirațiilor de progres, libertate și bunăstare a popoarelor lumii. Căci pacea reprezintă un factor decisiv al civilizației contemporane, temelia oricărei activități umane creatoare, un element esențial al prosperității națiunilor și popoarelor.Această constatare impune ca o necesitate ineluctabilă canalizarea inteligenței, a tuturor energiilor umane spre nobila activitate de statornicire a păcii, a unei păci trainice, care să confere tuturor popoarelor posibilitatea de a-și manifesta nestingherite prerogativele lor inalienabile de independență și suveranitate, dreptul de a-și hotărî singure soarta, de a trăi în libertate deplină. Impune de asemenea stăvilirea oricăror forțe care acționează în detrimentul aspirațiilor umanității, căci numai în aceste condiții cultura pot cunoaște o înflorire, națiunile își întreaga lor contribuție gățirea tezaurului material și spiritual al omenirii.• In acest context, alături de toate forțele progresului, poporul român își face o datorie de onoare din a întreprinde tot ce îi stă în putință pentru a sluji cauza păcii, a apropierii între popoare. Construind o societate nouă, așezată pe o înaltă etică civică și pe un grad înalt de instruire cultural- științifică, poporul nostru militează hotărît pentru reducerea încordării și promovarea unui curs pașnic în viața internațională, pentru instaurarea unui climat de în

știința și adevărată pot aduce la îmbo-

țelegere, securitate și pace în Europa și în lume. Recenta sesiune a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, expunerea cuprinzătoare prezentată de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, în problemele politicii externe și, dezbaterile purtate în jurul ei au pus în lumină în fața întregului popor și a opiniei publice inteena- ționale dorința neabătută a României de a-și aduce contribuția la marea cauză a consolidării păcii și prieteniei între popoare.La această nobilă cauză o contribuție de seamă o aduc dialogul și cooperarea între oamenii de știință și cultură reprezentanți ai diferitelor națiuni. Pornind de la convingerea că în normalizarea relațiilor internaționale și dezvoltarea colaborării mondiale știința aduce mesajul său de înțelepciune, guvernul Republicii Socialiste România promovează colaborarea și schimburile internaționale lori științifice și culturale, lărgirea contactelor între de știință din toate țările.Congresul în fața căruia ne a- flăm, ca și alte întîlniri și manifestări științifice internaționale, va aduce, de bună seamă, o contribuție importantă1 la întărirea legăturilor dintre oamenii de știință, va prilejui o nouă afirmare a spiritului de cooperare între popoare.Exprimîndu-mi speranța că a- ceastă manifestare va permite sti- maților noștri oaspeți de peste hotare să facă cunoștință cu realizările și preocupările poporului român, cu frumusețile peisajului, natural și. spiritual ; contemporane, vă rog duiți să urez încă o succes lucrărilor celui Congres Internațional tilor.

de va- sprijină oamenii

al României L să-mi îngă- dată deplin i de-al X-lea al Lingvîș-

august

TELEVIZIUNE

Reducerea cheltuielilor de cir- 
consum.

„Cu iindița pe lac".

Cabinet medical Tv.
Avanpremieră.
Film artistic: „Asta-i tot ce s-a întîmplat". 
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.

30

Sudorul Cată Iile de la preparația din Coroești se preocupă zi de zi să asigure buna funcționare a utilajelor. Lucrările ce-i sînt încredințate le execută operativ și de calitate.

18,00 Telecronica economică.
culație a bunurilor de

18.30 Pentru copii. Ala Bala:
19,00 Pentru tineret. „Cintec și joc".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Poveste muzical-coregrafică.
20,40
21,00
21,15
22,55
23,05

La atelierul mecanic al I.O.I.L.

Ritmul lucrărilor
va trebui accelerat

nu aprobase fi- Motivele ? I u- ca nerentabilă

mare volum valoare de lei. Or, Ia putea realiza
de lucrări 130—140 de atelierul nou o producție

La îneeputul anului, I.O.I.L. Petroșani a primit toată documentația pentru noul atelier de la Livezeni. ., Executantul, Grupul II de șantiere Petroșani, consimțise să înceapă lucrările la timp. Dar Banca regională de investiții nanțarea lucrării, crarea era socotită în Valea Jiului, că nu ar fi necesar un astfel de atelier ș.a.m.d. Bene ficiarul însă, I.O.I.L. Petroșani, prin memorii justificate se adresează Băncii. Argumentele aduse erau întemeiate. Vechiul atelier nu, mai poate face față cerințelor; deși e instalat într-o clădire particulară, foarte uzată totuși execuță lunar un în mii s-arde 4-5 ori mai mare. Doar cadre calificate există, utilaje I.O.I.L.-ul mai primește și an altele noi. încă ceva : prezent în Valea Jiului nu tat secții de reparații 
sînt, și în acest pînă în au exis- auto, deconfecții și reparații mecanice pentru terți, de bobinaj pentru motoare de uz casnic și industrial, de ni- chelaj. Și cerințele în Valea Jiului sînt foarte mari în această privință. Lucrurile limpezindu-se, Banca a aprobat finanțarea. Dar cît s-au dus .,tratativele'1 între . I.O.I.L. șl Bancă începerea lucrărilor s-a tergiversat. Abia la data de 1 iulie, peste drum de fabrica de produse lactate Livezeni, au început săpăturile pentru fundația noului obiectiv industrial. Atunci, aici era o adevărată efervescență a muncii. Nu mai încăpea nici o îndoială că dacă lucrările vor continua în același ritm atît planul valoric de 700 000 lei în acest an, de 856 000 lei în 1968 cît și cel fizic vor fi realizate. Dar după puțin 

de 700 000
oportună

timp, constructorii au lăsat-o „mai moale11. Și ritmul a încetinit cu fiecare zi, în așa fel că la oră actuală ai impresia că aici totul e abandonat. In două luni — cele mai prielnice unor astfel de lucrări — s-au executat lucrări abia în valoare de 90 000 Iei. fațălei cît e planificat să se execute pînă la finele anului.De aceea considerăm întrebarea pe care o adresăm Grupului II de șantiere : eînd 0 să se accelereze ritmul lucrărilor la noul atelier mecanic al I.O.I.L. ? In noiembrie și decembrie timpul nu va mai permite să recuperați rămîne- rile în urmă, tovarăși constructori ! Or poate așteptați timpul favorabil... de la anul?l P. BREBEN
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

PROGRAM 
DE RADIO

31 augustPROGRAMUL I : 5,00 Bu
letin de știri; 5,05 Program muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri; 5,35 Actua
litatea agrară; 6,00 Radiojur
nal. Sumarul presei. Sport. Buletin meteo-rutier; 6,30 Bu
letin de știri; 7,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot 
înainte (emisiune pentru pionieri); 8,20 Moment poetic; 8,26 
La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 Buletin de știri; 9,03 
La microfon, melodia prefera
ta; 9,30 Radiomagazinul ascul
tătoarelor; 10,00 Dansuri din operete; 10,10 Curs de limba 
germană; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Cronica economică;11.15 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară; 12,00 Muzică ușoară; 12,15 
Din însemnările instructorului 
artistic; 12,25 Doine și jocuri populare; 13,00 Radiojurnal. Buletin meteorologic; 13,13 Succese ale muzicii ușoare: 13,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 14,00 Formațiile Horia Moculescu și Georges Jouvin;14.15 Tot înainte; 14,35 Muzică ușoară; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin 15,05 Muzee și Gintă Victoria zică populară;
nai. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Melodii cu Luigi Ionescu și Rika Zarai; 16,30 Marea cîntă... muzică ușoară;16.50 Soliști și formații artistice de amatori; 17,10 Portrete muzicale; 18,00 Buletin de 
știri; 18,15 Iiadiosimpozion. 
Stimulente economice și ren
tabilitatea; 18,25 Muzică ușoară de Anatol Albin și Ion Stavăr; 18,40 Incursiune in 
cotidian; 19,00 Concert de melodii românești; 19,30 Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 20,00 
Radiogazeta de seară. Croni
ca economică; 20,30 Soliști și■ orchestre de muzică ușoară;20.50 Rapsozi ai cîntecului nostru popular; 21,05 Antena 
tineretului; 22,00 Radiojurnal.meteorologic; jazz-ul; 22,45 23,00 Soliști muzică ușoa- 

de știri; 0,05 2,55—3,00

Buletin meteo-rutier; 
expoziții; 15.5Q Baciu — mu- 16,00 Radiojur-

Sport. Buletin 22.15 Intîlnire cu 
Moment poetic; și orchestre de ră; 24,00 BuletinMelodiile nopții; Buletin de știri.
CINEMATOGRAFE

î

30 august
Petroșani — 7 Noiembrie: Reîntoarcerea pe pămînt; Re

publica : Pe gheața subțire; 
Stadion: Cîinele din Baskerville; Petrila: Nu sînt demn de tine; Lonea — Minerul ; Cartea de la San Michele; 
Paroșeni: Diligența; Lupeni 
— Cultural: Robii; Bărbăteni : Steaua baletului; Uricnr-’ Falștaff.
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Deschiderea conferinței șefilor de stat 
din țările arabeKHARTUM 29 (Agerpres), — Marți seara în capitala Sudanului s-a deschis cea de-a patra conferință a șefilor de stat din țările arabe. Convocată la inițiativa Sudanului, reuniunea Ia nivel înalt urmează să dezbată o serie deprobleme ce au fost discutate, înprealabil, cu prilejul conferințelor miniștrilor de externe și ai miniștrilor economiei, finanțelor șipetrolului din țările arabe.

ITALIA

VIETNAMUL DE SUD

i participă pre-Nasser, președin-Aref, regele Ior-La conferință ședințele R.A.U., tele Irakului, daniei, Hussein, șeful statului libanez, Helou, regele Feisal al Ara- biei Saudite și alți conducători arabi. In ședința inaugurală a luat cuvîntul președintele Consiliului Suprem de Stat mail al Azhari. al Sudanului Is-

Pafriofii au aruncat în aer
nouă poduri strategice

Polen ci Io Interiorul partidelor 
toaiitti le teatra-silogaROMA 29. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite : Apropierea termenului de expirare a Tratatului N.A.T.O. continuă să provoace polemici în interiorul partidelor coaliției de centru-stînga din Italia. La Reggio Emilia a avut loc o reuniune a organizației de tineret a Partidului democrat-creștin la care parti- cipanții au cerut inițierea unei dezbateri în Parlament' asupra A- lianței atlantice, dezbatere care ar da posibilitatea Italiei să adopte o strategie curajoasă de pace și de autonomie față de Statele Unite.Tinerii democrat-creștini au condamnat noile atacuri aeriene împotriva Hanoiului.

Evoluția evenimentelor din Nigeria

SAIGON 29 (Agerpres). — Con- tinuîndu-și seria acțiunilor ofensive lansate în lanț începînd de duminică dimineața, patrioții sud-viet- namezî au aruncat în aer, în ultimele 24 de ore, nouă poduri de mare importanță strategică. Opt dintre ele, a declarat un purtător de cuvînt guvernamental, se aflau pe șoseaua națională numărul 1, la sud de orașul Da Nang, iar distrugerea lor afectează grav aprovizionarea trupelor americane dislocate în baza militară din localitate și în împrejurimile ei. Cel de-al nouălea, un pod de oțel lung de 100 de metri, se afla pe șoseaua națională numărul 4, în delta Mekongului, reprezentînd principala cale de acces înspre orașul Cantho (135 km de Saigon).S-a semnalat, de asemenea, o intensă activitate a pațrioților și în partea nordică a Vietnamului de
Schimbări în părerea 
cetățenilor americani 
față de războiul din VietnamWASHINGTON 29 (Agerpres). — Specialiștii în sondarea opiniei publice remarcă schimbări considerabile în părerea cetățenilor a- mericani față de războiul din Vietnam. Ziarul „Washington Post" a publicat rezultatele sondajului întreprins de Institutul Louis Harris, în care se arată că în ultimele șase săptămîni numărul acelora care se pronunță pentru continuarea războiului din Vietnam a scăzut cu 17 la sută. In aceeași perioadă, numărul celor care cer retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud a crescut cu 10 la sută. 60 la sută din cei întrebați și-au exprimat pesimismul față de perspectivele americane în agresiunea din Vietnam, apreciind că Statele Unite nu vor obține niciodată un succes în acest război.
Malawi nu va trimite 
Ia reuniunea O.U.A.Malawi nu-și va trimite reprezentanți la reuniunea la nivel înalt a Organizației Unității Africane programată pentru luna septembrie la Kinshasa, s-a anunțat Blantyre. Intr-o declarațiede biroul președintelui Hastings Banda se arată că între septembrie se va desfășura în capitala țării Convenția națională a

marți la difuzată10 și 16
Concedieri masive în

atacate mai mul-sud, unde au fost te posturi apărate de trupele guvernamentale care au suferit pierderi importante.Agenția U.P.I citează declarația unui purtător de cuvînt oficial în care se menționează că în urma numeroaselor atacuri lansate de pa- trioți în ultimele trei zile au fost răniți și uciși peste 600 americani și saigonezi.Totodată, agenția de berarea precizează călunii iulie, forțele patriotice care au acționat în provincia Nam Bo au scos din luptă aproximativ 9 000 de soldați inamici, dintre care 3 000 americani. In aceeași perioadă, în provincia respectivă au fost dobo- rîte 140 de avioane și elicoptere, 218 mașini blindate, și 57 de nave militare fiind distruse sau avariate.

Președintele Irakului 
a sosit la Cairo

LAGOS 29 (Agerpres). — Cabinetul de război al Nigeriei, constituit acum cîteva zile, a fost instalat la Lagos în prezența generalului Yakubu Gowon. Din el fac parte, printre alții, Obafemi Awolowo, lider al influentului trib Yoruba, care deține și postul de comisar federal pentru muncă și informații, colonelul Ekpo, noul șef al statului major ai armatei federale etc.Agenția United Press International relatează că, potrivit unui comunicat militar difuzat de guvernul de la Lagos, în rîndurile trupelor biafreze din orașul-port Warri ar fi izbucnit o revoltă, care, după părerea observatorilor, a înlesnit ocuparea de către trupele federale a localității Ore, important centru strategic deținut pînă la 28 august de trupele biafreze. Postul de radio Enugu nu a infirmat s-au confirmat

acest comunicat, limitîndu-se în a menționa că trupele biafreze au rănit în timpul luptelor angajate în diverse sectoare ale frontului mai mulți mercenari care iau parte alături de trupele federale la acțiunile ofensive îndreptate împotriva Bia- frei.Potrivit agențiilor de presă, în majoritatea sectoarelor frontului s-a semnalat în ultimele 48 de ore o acalmie generală. Comunicatele militare difuzate la Lagos anunță din nou că trupele federale înaintează spre capitala provinciei orientale — Enugu — și spre Benin — capitala provinciei de centru vest — și că dețin inițiativa în alte regiuni ale frontului.Ostilitățile militare între trupele federale si cele biafreze au intrat în cea de-a opta săptămînă și nimic nu lasă să se întrevadă un sfîrșit apropiat al lor.

de militaripresă Eli- in cursul

i

CAIRO 29 (Agerpres). — Președintele Irakului, Abdul Rahman Aref, care a sosit luni la Cairo, a avut în cursul serii o convorbire cu președintele Nasser. Tot în cursul zilei de ieri, o delegație irakiană condusă de Aref a avut întrevederi cu delegația yemenită, condusă de președintele Sallal, care se află în capitala R.A.U.Potrivit observatorilor, convorbirile lui Aref la Cairo se înscriu în activitatea diplomatică pe care președintele irakian o desfășoară de cîtva timp, în diverse capitale arabe, în legătură cu reuniunea la nivel înalt de la Khartum.
In Comitetul special 
pentru decolonizareNEW YORK 29 (A- gerpres). —gUn subcomitet al Comitetului special O.N.U. pentru decolonizare și-a exprimat regretul pentru refuzul Marii Britanii de a colabora la o anchetă privind situația din șase insule, teritorii britanice, situate în Marea Caraibilor. Subcomitetul și-a exprimat nemulțumirea și pentru faptul că guvernul englez a refuzat să permită accesul în aceste insule a membrilor unei misiuni a O.N.U. pentru a examina aspecte ale situației Antigua, Grenada,Anguilla-Nevis, St. Lucia și St. Vincent.Insulele respective au

la Marea începutul dar An- insulălaan, micăde locuitori retragerea cu St și s-a pentru în ob-Nevis O.N.U.ajutor autoguvernăriiSubcomitetul

al O.3V.U.

politice dinDominica,St. Kitts-

reprezentanți

Remanierea guvernamentală britanică 
a stîrnit vii comentarii

primit statutul de state asociate Britanie acestui guilla o cu 6 000a anunțat din asocierea Kitts și adresat a primi ținerea depline.a declarat că populația acestor insule are un drept la „autodeterminare în condițiile u- nei libertăți complete și fără tie", și Britanii rări căinformați la diferitele posibilități existente pentru exer-

citarea drepturilor lor.Pe de altă parte, delegația Irakului a prezentat Comitetului special O.N.U. pentru decolonizare o rezoluție, sprijinită de Chile și Uruguay, care exprimă regretul pentru faptul că tratativele dintre Marea Britanie și Spania asupra Gibraltarului suspendate,subliniază că referendumul propus de vernul englez în braltar contravine zoluțiilor Adunăriinerale a O.N.U., care cheamă la organizarea de tratative și arată că acesta este o încercare de principiului naționale și teritoriale.

LONDRA 29. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Noua remaniere guvernamentală britanică este comentată pe larg în presă și în cercurile politice, con- statîndu-se de Ia început că principala ei semnificație constă în recunoașterea implicită a gravității situației .economiei naționale. O arată însuși faptul că primul ministru, Harold Wilson, a preluat personal comanda supremă a politicii economice, angajîndu-si astfel direct prestigiul în cadrul eforturilor de redresare a dificultăților economice.Intr-adevăr, măsurile economice adoptate de laburiști — în primul rîftd politica restricțiilor,. a. înghețării salariilor și a șomajului deliberat — nu au dat rezultatele așteptate. Ultimele cifre statistice a- rată cea mai înaltă creștere a șomajului în ultimii 27 de ani. cu perspectiva de a ajunge în cursul acestei ierni la peste 700 000 oameni, prețurile crească, afectînd largi, în economie frecvent simntomebalanța de plăți continuă să se afle sub semnul incertitudinii. După cum remarcă unii economiști britanici, schimbările de posturi în guvern nu înseamnă în mod necesar și o schimbare a orientării

de au continuat să bugetul maselor sînt semnalate de stagnare, iar

economice. De altfel, puțini sînt aceia care se așteaptă la așa ce' i. După toate probabilitățile, prf^vi- palul obiectiv va continua să rie menținerea stabilității lirei sterline la actuala ei paritate pe piața bancară internațională, cu ajutorul a- celorași metode și mijloace folosite în trecut.In cercurile laburiste se crede că în actuala remaniere s-ar putea citi intenția de a trece de la poziția defensivă economică la unele acțiuni de înviorare. îndeosebi în domeniul productivității industriale, al investițiilor și al modernizării tehnologice. adică tocmai în punctele cele mai nevralgice ale economiei britanice în ultimii ani, Șe știe însă că în această direcție au mai fost depuse eforturi, dar că eșecul lor a produs decepții profunde pînă și în rîndul cercurilor laburiste. Ele acee'a, se crede că una din rațiunile remanierii ar fi și încercarea de a para adîncirea lipsei de popularitate prin noi promisiuni. Momentul pare a fi fost ales tocmai înaintea celor două congrese de toamnă ale sindicatelor și Partidului laburist. „Avînd perspectiva u- nui congres ostil al sindicatelor săptămînă viitoare și a unei agitate conferințe laburiste luna următoare — scrie ziarul „Times" — din sac trebuia să se scoată ceva".viitorului au fost Rezoluția ARGENTINA

nici o restric- a cerut Marii să dea asigu- Iocuitorii sînt cu privire

gu-Gi-re-Ge-
Disensiuni între guvern și sindicate

ignorare a unității integrității
Muncii din Argentina și gu- condus de președintele Juan Ongania au izbucnit disen- C.G.T. refuzînd să recu- autoritatea președintelui. In-

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — Intre puternica Confederație Generală a vernul Carlos siuni, noascătr-o declarație dată publicității la Buenos Aires, conducerea Confederației Generale a Muncii arata
Victoria greviștilor din Guayaquil

partidului de guvernămînt din Malawi, dată care coincide cu cea a reuniunii O.U.A. la nivel înalt.
„II N I S O W - 6 T"La Colegiul militar din Camber- ley a început luni o reuniune a reprezentanților statelor majore ale Commonwealthului sub denumirea
R. F. a Germaniei

Buletinul de presă al sindicatului muncitorilor metalurgiști din Re
publica Federală a Germaniei a publicat o informație în care se arată 
că în perioada iulie 1966 — iulie 1967, 31 000 de muncitori au fost con- 
cediați din întreprinderile metalurgice vest-germane.

A luat sfîrșit greva muncitorilor portuari din Guayaquil, cel mai mare port al Ecuadorului. Administrația portului a acceptat cererea muncitorilor privind revizuirea contractelor colective și majorarea salariilor.

că generalul Ongania nu este un președinte constituțional și „nu este calificat" să facă aprecieri asupra C.G.T.. „care activează în cadrul legii și în bazele unor statute le- - gale" După cum relatează agenția U.P.I.. acest atac neașteptat la , adresa guvernului urmează unei cu- vîntări recente a lui Ongania, care■ a declarat că C G.T. „nu este reprezentativă" pentru mișcarea muncitorească argentiniană, Potrivit a- genției, deși nu există nici o reacție imediată din partea cercurilor guvernamentale la acest atac, este sigur că va urma o acțiune din partea guvernului împotriva, centralei sindicale argentiniene.
INUNDAT» ÎN JAPONIAcodificată de ,,Unison-67“. Asemenea reuniuni se desfășoară cu regularitate la fiecare doi ani, în- cepînd din 1959. După cum relatează agenția Press Association, scopul principal al reuniunii este de a permite reexaminarea problemei „luptei împotriva partizanilor". Sînt reprezentate 16 țări ale Commonwealthului. Tanzania nu ia parte la reuniune.

29 (Agerpres). — Ploile care au căzut în ultimele în regiunile Niigata, Fu- și Yamagata din insula
TOKIO torențiale 24 de ore kushimaHondo au provocat mari inundații în această parte a Japoniei 19 persoane au murit, patru au fost rănite, iar 45 au dispărut. Principalele orașe au fost izolate, iar căile

de comunicații au devenit impracticabile. Potrivit datelor preliminare, 45 de case au fost distruse, iar alte 38 avariate. Autoritățile au dislocat în aceste regiuni aproximativ 3 000 de soldați pentru a participa la operațiunile de salvare și ajutorare a sinistraților.
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