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După apr oape trei luni

In ce stadiu se află 
soluționarea 

propunerilor făcute 
de cetățeni

Campania electorală car? 
s-a desfășurat la începutul a- 
rostui an a declanșat o acti
vitate obștească febrilă, mul- 
tilater ilâ in rindul maselor 
de cetățeni. Cu ocazia nume
roaselor întâlniri pe care lc- 
au a'ut candidați! Frontului 
Lnității Socialiste cu alegă
torii lor. o dată cu releva
rea realizărilor social-econo
mic? și culturale, cetățenii au 
făcut numeroase propuneri 
menite sâ determine îmbună
tățirea activității consiliilor 
populare, să contribuie la ri
dicarea nivelului gospodărcsc- 
edilitar al orașelor și comu
nelor. In total, cetățenii mu
nicipiului nostru au făcut a- 
tunci 1 003 propuneri din care 
683 cu caracter gospodăresc, 
88 referitoare la activitatea 
unităților comerciale, 137 cu 

Convorbire cu tov. TRXIXX BIA.J, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Petroșani

privire la viața -social-cul- 
turalâ. iar restul la..alte do
menii de activitate. Propune
rile cetățenilor constituie un 
sprijin prețios in activitatea 
consiliilor populare, o cale 
importantă de participare a 
maselor de cetățeni la con
ducerea treburilor obștești, la 
soluționarea multiplelor pro
bleme care revin consiliilor 
populare. Dar., cu o condi
ție : organele consiliilor popu
lare să le acorde atenția cu
venită. să persevereze pentru 
soluționarea lor. După aproa
pe trei luni, de la consemna
rea lor, socotim deci utilă a- 
bordarca întrebării : in ce 
măsură au fost soluționate 
propunerile făcute de masele 
de cetățeni, cum au urmă
rit consiliile populare soar
ta acestor propuneri ? La în
trebarea noastră am primit 
următorul răspuns din partea 
tovarășului Traian Blaj, prim- 
viccpreședinle al Consiliului 
popular municipal:

— După selecționarea pro
punerilor. consiliile populare 
din municipiu au întocmit 
planuri de acțiune cu privire 
la măsurile ce se cer între
prinse pentru rezolvarea tu
turor problemelor ridicate de 
cetățeni. S-au trimis, în scris, 
tuturor unităților propunerile 
ce le cad in competență pen
tru soluționare. In urma mă
surilor luate, au fost rezol
vate pină in prezent, 309 pro
puneri din care 202 cu carac
ter gosj>odăresc. 46 comercia
le. 23 social-culturale. iar 3C 
din alte domenii.

— Am putea ilustra cu cî
teva exemple problemele so
luționate ?

— Da. In urma insistențe
lor Consiliului popular muni
cipal. secția de distribuire a 
energiei electrice a început 
completarea cu becuri a re
țelei iluminatului public în 
majoritatea cartierelor. Dar 
deși sînt rezultate în acest 
domeniu, ele nu mulțumesc 
încă pe deplin. In multe lo
curi sînt sparte abajururile : 
lampadarele de pe zona vor 
de din fața complexului co
mercial Aeroport nu ard. Au 
fost reduse întreruperile de 
curent, rămînînd doar 
planificate. Tot la propune
rile cetățenilor s-a organizat 
serviciul do coșărit la între
prinderea de gospodărire lo- 
cativă. treeîndu-se la curăți

rea coșurilor de fum; s-au 
-amenajat trotuarele pe stră
zile Micii Klein, Arădanilor, 
Jiului, Sarmizegetusa, acțiu
nea urmînd să se desfășoare 
în continuare. S-au luat- mă
suri organizatorice pentru 
respectarea orarului de cir
culație a autobuzelor și s-a 
rezolvat transportul in co
mun spre Dealul Babii și 
Cimpu lui Neag.

— Totuși, în perioada ce a 
trecut nu s-ar fi putut solu
ționa și mai multe din pro
punerile cetățenilor ?

— Răspunsul e firesc: si
gur că da. Se puteau rezolva 
și mai multe dacă toate u- 
nitățile. în competența cărora 
au căzut propunerile, ar fi 
dovedit mai multe strădanii 
față de termenele de rezol
vare.

— Cîteva exemple ?
— Mai sînt nereguli in 

privința ridicării gunoaielor 
— conform graficelor stabi
lite — de către serviciul de 
salubrizare al I.G.C. Sînt ră- 
mîneri in urmă în soluțio
narea cerințelor cetățenilor 
în privința îmbunătățirii a- 
provizionării și desfacerii 
produselor de către organiza
țiile comerciale. De aseme
nea, deși timpul a devenit 
favorabil, sectoarele T.G.L. au 
acționat anemic în vederea 
reparării imobilelor — a te
raselor. acoperișurilor, a în-
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Drumul ascendent 
al cercetării 

științifice studențești
Viața universitară din Pe

troșani a înregistrat un eve
niment notabil prin semnifica
ția și rezultatele obținute, 
pentru ambianța specifică și 
cursul înnoitor care caracteri
zează actualul an universitar 
— cea de-a 14-a sesiune a 
cercurilor științifice studențești 
și simpozionul cadrelor didac
tice. consacrate aniversării tf 
25 de ani de la eliberarea pa
triei de sub jugul fascist.

Aflate, la a XlV-a munifes- 
.taro publică, cercurile științifi
ce studențești din Institutul 
de mine Petroșani se prezintă 
cu o experiență bună pe tărî- 
mul uceniciei in munca de 
cercetare. A devenit un punct 
de vedere unanim recunoscut, 
că activitatea de cercetare a 
studenților constituie una din 
căile importante eu ajutorul 
căreia se realizează aprofun
darea cunoștințelor dobîndite 
,în procesul instructiv-educa- 
tiv.

Cercurile științifice au fost 
frecventate în ultimii doi ani 
de peste 300 de studenți, care 
au susținut numeroase, lucrări 
interesante, atit sub raportul 
tematic cit și sub cel al rea
lizării științifice.

Această activitate de maro 
responsabilitate. îndrumată cu 
grijă de cadrele didactice, sc 
află în atenția permanentă a 
conducerii institutului și a ' 
cultăților, urmărindu-se fornv 
rea la studenți a deprinderi
lor necesare activității de cer
cetare familiarizjndu-i cu me
todica și rigoarea ei specifi
că. Rezultatele dobîndite- pină 
acum, oferă o bază pentru in
tensificarea activității de cer
cetare a studenților la- n:> 
condițiilor materiale și intelec
tuale de care beneficiază din 
plin.

Lucrările prezentate la se
siune au adus în competiție 
procesul științific creator al 
studenților, evidențiind semni
ficativ nu numai reale posibi 
lități de abordare competentă 
a unor probleme actuale din 
domeniul specialității, ci și spe- 

Ing. Ilie CONSTANTINESCU 
prorectorul Institutului de mine 

Petroșani 

cificul orientării tematice, me
todologice a cercetării, măsura 
și nivelul la care asemenea 
activitate exercită atracția a- 
supra studenților din diferiți 
ani de studiu.

La cea de-a XlV-a sesiune 
științifică studențească, au fost 
prezentate 60 de comunicări, 
întocmite de un număr de 126 
studenți. sub îndrumarea a 49 
cadre didactice.

La lucrările acestei sesiuni, 
care s-au desfășurat pc secții 
de specialitate — exploatări 
miniere, lucrări miniere, teh
nică minieră generală, topo
grafic. mașini miniere, orga
ne do mașini, mecanică și re
zistență. electrotehnică minie
ră. științe sociale, matematici, 
fizică, chimie și preparare — 
au participat studenți do la 
cele două facultăți ale insti
tutului. De asemenea, la lu
crările sesiunii au participat 
un mare număr de specialiști 
de la C.'entrala cărbunelui din 
Valea Jiului.
. Valoarea comunicărilor, atit 
ca prezentare cit și ca funda
mentare științifică, a fost su
perioară celorlalte sesiuni des
fășurate în anii trecuți. Este 
necesară o precizare : numă
rul referatelor de specialitate 
prezentate este mai mic de- 
cît în trecut, in schimb a cres
cut valoarea acestor referate, 
datorită faptului că anul acos 
ța s-au concentrat forțele în 
rezolvarea unor teme concre
te.

Se- remarcă faptul că temele 
cele mai dificile au fost re
zolvate pe baza metodelor ma
tematice moderne, cu utiliza
rea tehnicii de calcul (mode
lare pc calculatoare analogi
ce, analiza metodelor matema
tice. cu ajutorul calculatoare 

lor numerice etc.). Rezultatele 
au avut, in aceste condiții, o 
valoare științifică și didactică 
mult mai mare, iar subiectele 
de automatică au fost abor
date îndeosebi de viitorii spe
cialiști in sisteme de automa
tizare și calculatoare. Un e- 
xemplu concludent în acest 
sens îl constituie lucrarea „Po
sibilitățile de automatizare 
complexă a abatajelor".

De o apreciere deosebită 
s<tu bucurat referatele al că
ror conținut a izvorit din cu
noașterea procesului de pro
ducție. care dădeau soluții u- 
nor probleme importante ri
dicate de practică.

Putem menționa cîteva din 
acestea : „Studiul manifestări
lor presiunii miniere în gale
riile de pregătire din Valea 
Jiului și propuneri de noi ti
puri de susțineri". „Deterini- 
.narca soluțiilor organizatorice 
pentru abatajele cu tăiere me
canizată de la mina Lupcni". 
„Studiu privind mecanizarea 
tăierii, evacuării și susținerii 
in abatajele din Valea Jiu
lui". „Aplicații ale izotopilor 
radioactivi la unele procese 
miniere", „Stadiul transferului 
de energic prin ciocnire la 
ciocanele perforatoare".
. Reunind participanți valoro
și, favorizînd un util schimb 
de idei și dezbateri pe mar
ginea: celor mai noi si mai 
valoroase preocupări științifi
ce universitare, sesiunea stu
dențească s-a încheiat — după 
o opinie unanimă — cu rezul
tate apreciabile.

Cu toate acestea tematica 
cîlorva lucrări prezentate in 
sesiune a fost în mare măsu
ră eencrală. Unii studenti au 
fost tentați să-și consume forțele 
intr-un act de documentare care 
uneori s-a substituit actului 
de creație științifică. Aseme
nea neîmpliniri ale sesiunii 
rezidă, dună părerea țnea, din
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La Palatul Marii Adunări 
Naționale se desfășoară ședin
țe de lucr.u ale unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale, care, din însărcina
rea Consiliului de Stat au dez
bătut proiecte de decrete ce 
le-au fost trimise spre exami
nare.

Comisia pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale, în
trunită sub președinția tovară
șului Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele comisiei, a examinat 
Proiectul de decret privind 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Sănătății. Proiectul 
de decret a fost prezentat de 

T randaf irii 
noștri

Obiceiul dăinuie de veacuri. La aniversarea sau onomas
tica rudelor ori prietenilor apropiati cel mai frumos cadou 
este un buchet de flori, buchetul de flori înmănunchează gin
gășia, dragostea, tot ce simfi fală de persoana căreia i-l dă
ruiești. Trândulirii sini un iei de „miss" în universul florilor. 
Poate de aceea a linul cu tot dinadinsul Laura Gavriliu ca 
zonele verzi din jurul blocurilor E 4, E 5, ce se află in cir
cumscripția electorală nr. 71 din orașul Vulcan, a cărei de
putată este, să fie plantate cu trandafiri. A finul nu numai de
putata ci și locatarii care, atunci cind au auzit că e vorba de 
trandafiri, au participat in număr mare la acțiunile patrioti
ce. Zonele verzi au fost amenajate, s-au plantat 50 de tran
dafiri, plus multe alte flori.

In jurul a două blocuri vor inilor! 50 de trandafiri. Sule 
de boboci iși vor deschide petalele emani nd un parfum suav 
și schimblnd decorul.

Deocamdată sini doar 50 de trandafiri. Numărul lor insă 
va crește. Locuitorii blocului iac excursii pe dealurile din 
'împrejurimile orașului și cind se întorc din mijlocul naturii, 
spre case, aduc măceși și-i plantează pe zonele verzi. O dală 
prinși, măceșii vor ii apoi al toi fi cu trandafiri de diferite 
culori.

Trandafirii plantați de locatari nu sini ai tăi. Si nici nu 
ofilesc In glastre ca aceia din fostul șlagăr al Margaretei 
Pislaru.

Sini trandafirii noștri. Ai tuturor. Și sini îngrijiți cu dra
goste și pasiune de cei ce i-au plantat. De aceea, nu se vor 
ofili.

De altfel, la transformarea Vulcanului intr-o imensă și 
veritabilă grădină participă aproape toți locuitorii orașului.

D. CRIȘAN<_____________ /

Kica Morarii — reprezentanta cîntului popular Jian la fes
tivalul „Costești *69". Foto i I. MUSTAȚĂ

tovarășul Eugen Mureș, adjunct 
al ministrului sănătății.

Comisia pentru agricultură 
și silvicultură, prezidată de to
varășul Gheorghe Roșu, a ana
lizat Proiectul de decret pen
tru trecerea atribuțiilor privind 
ramura silviculturii, precum și 
a Departamentului .silvicultu
rii, de la Ministerul Economici 
F’oresticrc la Consiliul Supe
rior al Agriculturii, proiect ex
pus de tovarășul Filip Tomu- 
lescu, adjunct al ministrului c- 
conomiei forestiere.

Comisia juridică a Marii A- 
dunări Naționale a dezbătut, 

sub președinția tovarășului prof, 
univ. Traian Tonașcu, proiectele 
de decrete discutate de cele
lalte comisii, prezentate in fața 
comisiei de reprezentanți al 
conducerii ministerelor. De a- 
semenea a fost luat in discu
ție Proiectul de decret privind 
organizarea și funcționarea Co
mitetului do Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, 
care a fost expus de tovarășul 
Petre Blajovici, președintele 
acestui comitet.

Lucrările comisiilor continuă.

(Agerpres)

INFORMAȚIA

Premii 
în apartamente 

la LOTO
In ziua de 20 mai a. c. va 

avea loc PRIMA TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ LOTO CU 
PREMII ÎN APARTAMEN
TE. I’articipanții norocoși 
care au tras lozul ccl mare 
vor intra in posesia unui a- 
partament de 3 camere cu 
gradul I de confort și, în 
plus, diferența în numerar 
pînă la 125 000 Ici. Deci apar
tamente și bani! Se mai pot 
cîștiga apartamente cu două 
camere, în număr nelimitat, 
precum și zeci de mii de pre
mii în numerar. Apartamen
tele obținute ca premii vor 
fi atribuite în localitățile un
de domiciliază sau lucrează 
cîștigătorii, la liberă alegere.

„Comedia 
cu olteni*1 — 
aplaudată

Teatrul de Stat Reșița a 
prezentat, luni 12 mai, in sala 
Casei de cultură din Petro
șani, piesa lui Gheorghc-^lad. 
„Comedie cu olteni", în regia 
Getei Vlad și scenografia San
dei Mușatescu. Din distribu
ție au făcut parte actorii i 
Florin Timpu, Vasile Baiu, 
Tanța Lake Albuleanu, Coca 
Mihalache, Gheorghe Vilcea- 
nu și alții. Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

Curs 
de croitorie

Inccpind cu data de 3 iu
nie 1969 lă Clubul sindicate
lor din Lupcni vor începe 
noi cursuri de croitorie pen
tru femei. Cursantelor li se 
oferă ocazia de a-și însuși 
principalele noțiuni ale croi
tului. Cursul va funcționa in 
două cicluri : primul, de 6 
luni, va avea loc în fiecare 
luni, marți, miercuri și joi 
între orele 15—17; al doilea 
ciclu, cu durata de 3 luni, 
se ține luni și marți între 
orele 17—19. Cei care se vor 
înscrie la al doilea ciclu vor 
învăța în special croitul (de
sen și practic).

înscrierile se fac zilnic, la 
instructorul cercului, pînă la 
80 mai 1969.

ROMÂNIA SOCIALISTĂ IN IMAGINI Șl FAPTE
Complexul hidroeuerpotic 

si de navigație 
Porțile de Fier

In stadiul actual al lucră
rilor pe marele șantier hi
droenergetic Porțile de Fier 
se duce o intensă activitate 
in vederea memorabilului c- 
veniment care va avea loc in 
luna iulie a. c. : devierea 
cursului Dunării prin lucră
rile executate, cind uriașul 
debil al fluviului va fi ba
rat, iar apele acestuia diri
jate prin sistemul de celu
lare și instalațiile din cor
pul barajului. Ecluzele .și con
strucțiile aferente acestora fi
ind executate, in prezent pe 
șantier se pune accdntul pe 
construcția postamentelor pen
tru turbine, paralel cu definiti
varea corpului centralei, ba
rajului și a podului de pi
loni de pe care urmează să 
si‘ închidă cu tetrapozi și 
blocuri di- beton de 15—20 
tone breșa de pe firul apei.

La Săvinesii 
a intrat in funcțiune 

o nouă instalație
La Uzina de fire și fibre 

sintetice Săvinesti a intrat 
în funcțiune, cu 7 luni îna
inte de termen, cea de a doua 
instalație de fabricare a re
țelelor cord pentru anvelo
pe. înzestrată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, noua in
stalație va produce anual 
1 000 tone de rețele cord și 
100 tone de fire tehnice. Da
torită folosirii unei tehnolo
gii perfecționate, se asigură 
produselor o calitate superi
oară atit din punct de vede
re al rezistenței mecanice cit 
și al rezistenței la tempera
turi ridicate. In noua insta
lație se va fabrica o gamă 
variată de rețele pentru an
velope de avioane, tractoare, 
autoturisme, autocamioane.
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ai abatajelor frontale din Valea Jiului
Un element de bază 

al exploatării 
stratelor groase 

de cărbuni
In Valea Jiului, exploatarea 

stratelor groase prin împărțirea 
In felii orizontale extrase în 
ordine descendentă a ridicat 
Încă de la început o scrie de 
probleme legate de lucrul sub 
tavan artificial precum și de 
construcția acestuia. Ținînd 
seama de importanța tavanului 
artificial atit din punct de ve
dere al indicatorilor tehnico- 
economici cit și din punct de 
vedere al securității muncii, în 
minele din bazin s-a desfășurat 
în decursul anilor o activitate 
neîntreruptă, orientată spre îm
bunătățirea construcției tava
nului artificial, care să permită 
perfecționarea tehnologici de 
extragere. Aceasta a făcut ca 
simultan să sc acumuleze o 
experiență bogată în domeniul 
respectiv în care s-a înregis
trat în ultimul timp un salt 
calitativ considerabil. Introdu
cerea susținerii metalice moder
ne în abatajele frontale din 
stratul 3 a creat premisele tre
cerii do la tavanul artificial 
din lemn — implicînd consu
muri mari din acest material 
deficitar și imposibilitatea me
canizării operațiilor principale 
din abataj — la tavanul arti
ficial flexibil din plasă de 
sirmă. Cele dinții experimentări 
efectuate acum cinci ani la mi

Fig. 1
nele Lupeni, Aninoasa și Lonea 
In uncie frontale din stratul 3 
s-au soldat cu rezultate încura
jatoare ceea ce a determinat 
ulterior o extindere rapidă a 
acestui gen de tavan. Se între
vede ca, o dată cu mărirea pro
ducției obținute din stratele 
groase, să se majoreze și pon
derea cărbunelui extras sub ta
van metalic flexibil cu efecte 
extrem de favorabile asupra 
creșterii productivității muncii, 
reducerii prețului de cost și asi
gurării unor condiții de securi
tate deplină a activității subte
rane. Dar va trebui ca, în para
lel să se realizeze îmbunătăți
rea corespunzătoare a construc
ției tavanului artificial. E cazul 
să arătăm că, deși pînă în pre
zent s-au obținut unele rezulta
te meritorii pe această linie, 
încă mai trebuie depuse străda
nii în vederea înlăturării defi
ciențelor și aplicării unor soluții 

potrivite puse în evidență de 
observațiile și cercetările între
prinse.

„Fisuri" 
în realizarea 

tavanului metalic 
flexibil

Experiența folosirii tavanului 
metalic flexibil în minele Văii 
Jiului a relevat o serie întreagă 
de avantaje, dintre care menți
onăm :

* în timp ce la operația de 
prăbușire poditura din margini 
de brad se distruge prin forfe
care pe linia de rupere, poditu
ra din plasă dc sirmă sc așează 
lin pe vatra abatajului după 
răpirea susținerii metalice și 
poate servi ca tavan pentru 
felia inferioară ;

0 datorită rezistentei superi
oare a tavanului flexibil opera
ția de dirijare a presiunii mini
ere devine mai sigură mai ușoa
ră necesitînd și un număr mai 
redus de posturi, ceea ce duce 
la sporirea productivității mun
cii ;

0 tavanul artificial metalic 
permite menținerea unui spațiu 
nesusținut lingă frontul de lucru 
pe o perioadă suficiență pentru 
ridicarea grinzilor în consolă, 
mutarea transportorului cu racle- 
te si completarea slilpilor sub 
grinzi.

Avantajele menționate au fost 
Insă însoțite și dc unele aspecte 
negative generate în special de 

modul, adeseori necorespunzător, 
el construirii tavanului artifi
cial. Asemenea deficiente înlîl- 
nite în cadrul construcției ecra
nului protector din plasă de 
sirmă cit și în rețeaua de rezis
tentă din toroane de cabluri 
vechi — sînt cauzate de neres
pectarea tehnologiei stabilite, de 
erori vădite, constatate pe alo
curi. Astfel, pe linia de prăbuși
re, ecranul protector este une
ori străpuns de capătul grinzilor 
articulate, plasa metalică solici
tată de forte mari de întindere 
desfăcindu-se după liniile de 
coasere iar elementele dc rezis
tență, a căror îmbinare se face 
prin ochiuri și clrlige cedează 
(fig. 1). Ca urmare, prin golurile 
formate pătrunde steril iar ta
vanul flexibil nu se mai așează 
direct pe vatra de cărbune a 
abatajului. In plus, deteriorin- 
du-se, nu se mai poate folosi 
pentru exploatarea feliei Inferi

oare. Necesitatea refacerii tava
nului artificial pentru fiecare 
felie atrage după sine un con
sum exagerat de plasă metalică 
(fig. 2) și determină mărirea 
prețului de cost și scăderea 
productivității muncii. Reiese 
clar că superficialitatea și negli
jența la executarea tavanului 
metalic flexibil, nerespectarea 
regulilor stabilite, conduc în 
mod inevitabil la mari dificul

extragereatăți manifestate la 
feliei următoare.

De asemenea, s-ii remar
cat proprietatea nedoritâ a 
acestui tip de a sc „aduna" 
dc-a lungul construcției, înlruclt 
ochiurile împletiturii sînt forma
te printr-o jumătate de răsucire 
și nu printr-o răsucire completă. 
In consecință, dimensiunea pla
sei din tavan crește cu 80—100 
la sută din lungimea de montare 
pe seama alungirilor în limitele 
deformațiilor admisibile a ondu
lărilor în timpul montajului și 
n „adunării" plasei. Fenomenele 
descrise — asociate cu cedarea
clementelor de rezistență și alu
necarea plasei pe grinzi sub ac
țiunea presiunii miniere — de
termina pătrunderea grinzilor în 
tavan și apariția între acestea a 
săgeților plasei (numite și 
„burți"), așa cum se vede în 
imaginea reprodusă alăturat 
(fig. 3). „BurlilJ" cu dimensiuni 
mari dezorganizează susținerea 
tavanului, necesită un consum 
de muncă suplimentară pentru 
articularea sau răpirea grinzilor 
în consolă și înrăutățesc sau 
chiar compromit condițiile de 
folosire a planșeului metalic 
elastic pentru extragerea mai

Fig. 2
multor felii. Studiul elementelor 
de rezistentă din alcătuirea ta
vanului artificial (toroane de ca
bluri uzate) arată că ele pot 
prelua sarcini mari de întindere, 
depășindu-le cu mult pe cele 
reale, insa au ca parte slabă 
îmbinarea tronsoanelor de cablu. 
Observațiile în abataj denotă că 
legăturile întrebuințate momen
tan cu ochiuri de cablu și cîr- 
lige sînt necorespunzătoare, mai 
ales în cazul cablurilor așezate 
perpendicular pe linia frontului 
care — fiind mai intens solici
tate — se desfac de obicei pe 
linia de prăbușire. Acestor defi
ciente li se mai adaugă neres
pectarea de către unii mineri a 
distantelor dintre toroane, exe
cutarea superficială a îmbinărilor 
și chiar renunțarea, total contra 
indicată la o parte din elemente
le de rezistentă .

Totalitatea lipsurilor semnalate 
face ca, sub acțiunea presiunii

Fig. 3
miniere, tavanul metalic flexibil 
să sufere convergente mari, du- 
cînd în mod frecvent la încli
narea grinzii și aruncarea stîl- 
pului de sub ea. Astfel, măsură
torile ce au fost întreprinse în 
zona de mijloc a abatajului fron
tal nr. 3 blocul VIII la E.M. Vul
can — susținut cu stîlpi hidra
ulici și grinzi în consolă, au evi
dențiat că fenomenul de con
vergentă a tavanului se semna
lează după două ore de la 
dezvelire ajungînd, după 65 ore, 
pe linia de prăbușire, la circa 
700 mm ceea ce înseamnă peste 
un sfert din înălțimea abatajului. 
Un alt neajuns al împletiturii 
metalice care intră in construc
ția tavanului artificial la minele 
din bazinul nostru îl constituie 
rezistenta redusă la coroziune. In 
urma unei scrii de experimentări 
la exploatările miniere Lonea, 
Vulcan și Lupeni s-au tras con
cluzii interesante privind corn; 
baterea sau diminuarea acestui 
fenomen.

Căile de ameliorare
Pentru îmbunătățirea construc

ției tavanului artificial metalic, 
în vederea asigurării unei dura
bilități sporite și refolosirii la 
mai multe folii concomitent cu 
obținerea prețului de cost scon
tat, se impun măsuri energice 
privind atît ecranul protector cit 
și rețeaua de rezistență. Acestea 
se concretizează, pe de o parte, 
în conștiinciozitatea cu care mi
nerii trebuie să respecte șl să 
execute indicațiile personalului 
tehnico-inginercsc referitoare la 
modul de lucru în cazul mon
tării planșeului metalic elastic 
(menținerea distanței stabilite și 
așezarea numărului prescris de 
toroane dc cablu, legarea lor co
rectă, întinderea și coaserea co- 
voarelor de plasă etc.). Pe de 
altă parte, trebuie aduse îmbu
nătățiri materialelor folosite șl 
modalității in care se realizează 
la ora actuală tavanul artificial.-

Concluziile observațiilor șl 
cercetărilor prescriu înlocuirea 
plasei utilizate în prezent și re
comandă experimentarea plasei 
cu ochiuri pătrate de 30 X 30 
mm — formate prin răsucirea 
dc 1-1.5 ori a sirmei înzestrată 
cu fir dublu răsucit pe margini. 
Acest lip de împletitură va în
lătura posibilitatea „adunării" pe 
lungime și îngustării laterale. In 
afară de aceasta va avea o re
zistentă mărită și o cedare re
dusă, direcțiile sîrmelor fiind în 
concordantă cu direcțiile tensi
unilor maxime în tavanul artifi
cial. Totodată, din pricina di
ferenței mari de preț dintre pla
sa din sîrmă galvanizată și cea 
din sîrmă neagră (7.15 față de 
4,40 lei/kg.) și comportării apro
ximativ asemănătoare, se nro- 
pune să se experimenteze plasa 
de sîrmă neagră cu suprafața 
tratată contra coroziunii do fa
brica furnizoare eu un ulei dc 
mașini ușor cu conținut re
dus de sulf.

In ceea ce privește rețeaua 
de rezistentă, s-au efectuat o 
serie de încercări urmărind sta
bilirea celui mai avantajos sis
tem de legătură dintre toroanele 
dc cablu, care să asigure o 

portantă corespunzătoare, să nu 
se desfacă după montare și să se 
execute cu minimum de mano
peră în abataj. încercările efec
tuate pe mai multe modele au 
condus la concluzia că satisfac
ție deplină Oferă nuniai modelul 
cu ochiuri de cablu și inel con
ceput de I.P.C.H., a cărui extin
dere in practică va fi insoțită 
de avantaje incontestabile.

Optăm pentru 
un planșeu elastic 

de mare rezistență
Sintetizînd constatările și pro

punerile prezentate, se poate 
afirma că orientarea de viitor în 
domeniul îmbunătățirii construc
ției tavanului artificial metalic, 
se axează pe crearea unui plan
șeu metalic flexibil de mare re
zistentă care să permită deschi
deri fără susținere și care să 
dureze pentru mai multe felii, 
în locul ecranului protector ce 
asigură numai împiedicarea pă
trunderii înăuntrul abatajului a 
rocilor afinate din tavanul feliei. 
O asemenea construcție, bazată 
pe experiența acumulată în Va
lea Jiului și vizibilă în (fig. 4) 
sg realizează în felul descris 
mai sus.

Pe vatra abatajului se montea
ză, prin împletire, două rînduri 
de toroane de cablu: cele pa
ralele cu frontul la distante de 
500 mm între ele iar cele per
pendiculare pe front — la in
tervale de 250 mm. Peste rețea
ua de rezistență se așează două 
rînduri de covoare dc plasă me
talică în modul următor: după 
deplasarea transportorului cu 
raclete lingă front sc așează co
voarele de plasă perpendiculare 
pe front în ordinea I, 3, 5 etc. 
(impare). Deasupra lor se des
fășoară, de la culcuș la acope
riș, un rînd de plasă paralel cu 
linia frontului. Peste aceasta se 
derulează, pe intervale libere, 
covoarele 2, 4, 6 etc. In ciclul 
următor se procedează invers.

In felul acesta se realizează o 
împletire a rulourilor de plasă 
în formă de tablă de șah, ceea 
ce elimină necesitatea coaserii 
rîndurilor de plasă între ele și 
Jaco să se înlăture golurile. Ta
vanul, astfel construit, are o 

Fig. 4

rezistență mol mare șl poate fi 
folosit pentru mai multe felii.

Concluziile 
desprinse

Estimarea economică a consu
murilor de materiale necesare 
realizării tavanului artificial pen
tru o felie orizontală se traduce 
prin următoarele date: costul 
construcției din plasă montată la 
tavan este de 7,15 lei/tonă, în 
timp ce costul planșeului meta
lic este de 14,30 lei/tona, cînd 
elementele de rezistentă sînt ca
bluri vechi și de 19,20 lei/tonă 
cînd acestea sînt platbande. De 
aici reiese că, pentru a deveni 
rentabil, planșeul trebuie să asi
gure exploatarea a cel puțin 
două felii, și dacă ținem seama 
că montarea tavanului artifi
cial în fiecare felie absoarbe un 
volum înseninat de muncă, re- 
ducînd productivitatea în aba
taj este evident că direcția care 
trebuie urmată este aceea a 
planșeului metalic flexibil utili
zat pentru exploatarea mai mul
tor felii. Pe lingă latura econo
mică mai avantajoasă, o aseme
nea orientare creează premisele 
trecerii la metode noi de explo
atare cu o mecanizare mai avan
sată a operațiilor și indicatori 
tehnico-economici superiori.

O rezervă importantă în acți
unea de îmbunătățire a indica
torilor tehnico-economici în aba
tajele frontale din stratul 3 o 
constituie uniformizarea și tipi
zarea — în limita posibilităților 
— a construcției tavanului arti
ficial, valorificînd experiența 
înaintată a unor colective din 
bazin precum și efectuarea în 
bune condițiuni în atelierele de 
la suprafața minelor a tuturor 
operațiilor care pot fi eliminate 
din abataj, simplifieîndu-se ast
fel operațiile de montare o dată 
cu experimentarea împletiturilor 
mai ieftine din sîrmă neagră. 
Pentru reducerea prețului de 
cost la tavanul artificial se ca
ută ca aceste împletituri să se 
folosească intensiv în spațiu șl 
în timp, prin exploatarea simul
tană a mai multor felii, cu un 
decalaj minim între fronturile 
do abataj.

Un ultim aspect privind mări
rea productivității muncii și asi
gurarea calității construcției ta
vanului artificial metalic este 
acela al mecanizării operației 
de montare. Deși în această di
recție nu se cunosc realizări 
aplicabile în Valea Jiului, se în
trevăd posibilități de fixare a 
unor casete cu clemente de re
zistență și plasă metalică pe 
rama transportorului cu raclele 
din abataj.

In final, este necesar să su
bliniem că numai o susținută 
muncă de experimentare aplica
re și extindere a rezultatelor 
obținute și a soluțiilor preconi
zate va asigura progresul teh
nic și economic la exploatarea 
stratului 3 prin abataje frontale 
și trecerea la tehnologii supe
rioare de extragere.

Ing. V. STANCIU 
I.C.P.M.H.

Ing. Alex. POPESCU 
I. M. P.

2 K-52 s-a extras o cantitate de circa 2 300 tone cărbune. 
Randamentul mediu realizat pînă acum în abataj este dc 
aproape 10 tone pe post.

4 In compartimentul de proiectare al I.C.P.M.H. din 
cadrul Centralei cărbunelui Petroșani o lucrare cu caracter 
amplu și complex, și anume „Reactualizarea studiului teh- 
nico-economic al E.M. Vulcan conform II.C.M. 3060/60" 
— încheiată la finele trimestrului I — a fost avizată favo
rabil dc către consiliul lehnic, cu participarea beneficia
rului.

Cercetările în cauză și-eu propus și au reușit să soluți
oneze deschiderea, pregătirea și exploatarea cărbunelui, in 
limitele cîmpului minier Vulcan, pentru perioada 1969 — 
1975, cuprinzînd toate obiectele din subteran și incintele 
dc suprafață care concură la realizarea indicatorilor (vo
lumul producției, productivitate și preț dc cosi), prevă- 
zuți prin planul cincinal viitor.

La executarea studiului, pe lingă aportul principal al 
atelierului de proiectări miniere subterane, o contribuție 
de seamă au adus și atelierele de proiectări electromeca
nice și construcții! industriale.

4 Prototipul dispozitivului dc săpat suitori pe verticala 
sau la înclinare maro (50° — 90°) pentru industria extrac
tivă do minereuri — realizare de anvergură, cea dinții de 
acest gen aparținînd colectivului Uzinei de utilaj minier 
Petroșani — urmează să fio omologat în cursul lunii 
curente.

Instalația este destinată execuției lucrărilor cu profil 
dreptunghiular, mai ales in roci tari.

Sistemul de manevră posedă o cremalieră care servește 
la ghidarea unei platforme cu dimensiunile 1 600 < 800 ;< 
1 800 mm, deplasabilă in sus, de unde se pot perfora 
găuri in frontul suitorului.

Prin intrarea in funcțiune a dispozitivului se scontează 
pe mărirea productivității muncii, reducerea efortului fizic 
al muncitorilor și accelerarea ritmului de lucru la lucră
rile miniere respective.

Sistem dc răcire 
In circuit închis 
la comprcsoarc
Un proiect realizat la mina Vulcan 

pentru reducerea consumului 
de energie

In cadrul acțiunii dc orga
nizare științifică a producției 
și a muncii, un colectiv dc in
gineri de la mina Vulcan a 
propus și proiectat un sistem 
de reciclare a apei de răcire a 
compresoarelor din subteran.

Pentru edificare, trebuie să 
amintim că mina Vulcan are 
două stații dc comprcsoarc, pla
sate in subteran la orizontul 
480, lingă puțurile oarbe 3, res
pectiv 4. Fiecare stație este do
tată cu cite 4 comprcsoarc tip 
Reșița dc 3 V.45/7.

Pentru răcirea compresoarelor 
se folosea apă industrială din 
pirîul Crividia care — aspirată 
cu ajutorul pompelor de 3 000 
1/minut — sc acumula intr-un 
bazin situat la puțul 7 vest, la 
suprafață, de unde prin două 
conducte cu diametrul de 100 
mm se alimentau cele două sta
ții. Apa caldă, uzată, se colec
ta in bazinele stației de pompe 
de la orizontul 480 — 7 vest — 
de unde era refulată la ziuă.

Cantitatea de apă folosită 
pentru răcire la cele două sta
ții era de 2 500 1/minut și ne
cesita, după cum am văzut, să 
fie pompată de două ori, o dată 
în bazinul de la suprafață și, 
apoi, evacuată din mină, ceea 
ce determina un consum mediu 
zilnic de 10 560 kWh.

Soluția propusă și realizată 
în proiectul amintit, elimină 
■pomparea dublă a apei folosite 
prin răcire, procedînd la un sis
tem de răcire în circuit închis. 
Să explicăm : apa necesară pen
tru răcire se colectează într-un 
bazin dc 180 mc, situat la cota 
505, de unde — prin cădere 
liberă — alimentează cele două 
stații do comprcsoarc. După ce 
trece prin compresoare, apa se 
colectează în stație într-un mic 
rezervor, dc unde este pompată 
cu ajutorul a două pompe de 

70 mc/11 in bazinul dc la cota 
505. Refulată pe un sistem de 
conducte suficient de lung, apa 
este deversată printr-un suitor 
cu șicane (sistem turn de ră
cire), își micșorează suficient 
temperatura, puțind fi din nou 
utilizată.

Noul sistem de alimentare cu 
apă a compresoarelor — intrat 
in funcțiune în luna trecută — 
pe lingă o economie de 9 500 
kWh/zi, asigură :

4 alimentarea cu apă la pre
siunea prescrisă de cartea teh
nică a compresoarelor, neexis- 
tind pericolul pătrunderii apei 
în aerul comprimat prin con
ductele corodate ale răcitorului 
intermediar;

4 oprirea stațiilor principa
le de pompe in orele cu „vîrf" 
dc sarcină;

4 funcționarea compresoare
lor chiar în cazul unor ava
rii în alimentarea cu apă;

4 utilizarea mai deplină a 
pîlniilor de rambleu din zona 
vestică a minei, prin asigura
rea unei cantități sporite de 
apă industrială din pirîul Cri
vidia, inlăturindu-se un „con
curent" serios din punct de ve
dere al consumului — compre- 
soarele.

In realizarea acestui impor
tant obiectiv și-au adus contri
buția din plin echipa de mi
neri condusă de Constantin 
Cioiu și echipele de lăcătuși 
conduse dc Viorel Pascu și Ia- 
cob Matias, coordonate și în
drumate îndeaproape de mais
trul Constantin Velca.

Nicolae RADU
ing. șef . adjunct mecanic

Un nou excavator 
cu roată port-cupe, 
cu un randament 
de 12 500 mc/oră

Inginerii ucraineni au constru
it un nou excavator cu roată 
port-cupe, cu un randament orar 
dc 12 500 mc rocă, superior 
celui de 1 000-5 000 mc rocă pc 
care îl realizează excavatoarele 
folosite in prezent în U.R.S.S. 
pentru descopcrtare. Noul exca
vator are un rotor înzestrat cu 
cupe de 3,5 mc capacitate fie
care, și funcționează In combina
ție cu un sistem de benzi trans- 
bor ioarc rapide care permit tran
sportul său la o distantă de 
drea 6 km. Pentru a realiza un 
asemenea volum de lucrări de 

descopertare ar fi necesare 360 
autobasculante a 10 tone capa
citate flecare. Excavatorul este 
destinat exploatării la zi a mine
reului de mangan.

Cărbune pentru
30 țări !
în anul 1968 producția car

boniferă a R.P. Polone a atins 
128 milioane tone, dintre care 
26 milioane tone au fost ex
portate în 30 de țări ale lumii.

Laserul aplicat
la săparea 
tunelurilor

Recent, la săparea unui tunel 
la o centrală electrică nucleară 
a fost folosit un laser tip 

SL 4 T helium — neon, furnizat 
de firma Ferranti (Anglia). La
serul s-a montat rigid la intra
rea în tunel și s-a pus la punct 
astfel fncît să dea un mic spot 
luminos pe suprafața rocii din 
secțiunea tunelului, servind pen
tru orientarea mașinii de săpare 
și menținerea riguroasă a direc
ției de înaintare. Marele avantaj 
al acestui procedeu constă In 
faptul că săparea se poate des
fășura fără întreruperile care 
slnt necesare în mod obișnuit 
pentru verificarea direcției lucră
rii.

Conductă de transportat 
steril lungă 
de 70 kilometri

In cursul lunii decembrie a 
anului 1968 a fost dată în explo-

NOUTĂTI 
TEHNICE

atare în Japonia cea mai lungă 
instalație din lume deservind 
transportul sterilului provenit 
din minele din Ohdate (provin
cia Akita, nordul insulei Hondo). 
Aceste mine care extrag cupru, 
plumb, zinc și argint, haldau 
anual 400 000 tone de steril fin 
sfărimal in lacuri artificiale cre
ate cu ajutorul digurilor de pă- 

inînt. Intruclt terenurile dispo
nibile din apropiere au fost epu
izate prin umplerea succesivă a 
lacurilor, s-a recurs la singura 
soluție acceptabilă și anume, de
pozitarea sterilului pe malul Mă
rii Japoniei, intr-o depresiune 
mărginită de două cordoane dc 
dune, la o distantă de 70 km de 
mine. In acest scop s-a ales 

transportul hidraulic în conducte, 
datorită atit economicității sate, 
cît și ușurinței de exploatare. 
Conducta de otel, cu diametrul 
de 300 mm este îngropată sub 
orezării, traversează riurile pe 
42 poduri, dintre care unele de 
mai multe sute de metri, și asi
gură transportul a peste 500 000 
tone de steril pe an, fiind alimen
tată de o statie de pompe cu 
piston.

Efectele 
jeturilor 
de plasmă

Una din cele mai importante 
proprietăți ale materiei în stare 
de plasmă constă în faptul că 
ea devine conducătoare de elec

tricitate și datorită numărului 
mereu crescînd de electroni pro
duși de procesul de ionizare, 
conductibilltatea sa electrică, 
cît și temperatura sa, cresc în 
proporții considerabile.

Starea de plasmă se realizea
ză cu ajutorul unui arc electric 
și al unui gaz „de lucru" în așa 
numitele „arzătoare". Electronii 
sînt alcătuiti potrivit destinați
ei și puterii (de la cițiva kW la 
100 Mw) din metale ca wolfram, 
cupru, loriu etc. sau din cărbu
ne. iar gazul de lucr,u poate fi 
constituit din gaze ca azot, heliu, 
hidrogen sau amestecuri. Vari
ind parametrii arzătoarelor pro
ducătoare de plasmă, se obțin 
caracteristicile și proprietățile 
dorite ale acesteia în limitele 
unui domeniu determinat, astfel 
incit să se realizeze condiții 
optime de lucru pentru o mare 

varietate de aplicații. Jeturile de 
plasmă pot fi aplicate în toate 
cazurile în care trebuie obți
nute temperaturi ridicate Intr-un 
spațiu limitat. Temperaturile de 
20 000°C, realizate actual, cît și 
perspectiva atingerii unor tem
peraturi de 100 000°C în viitor, 
oferă noi posibilități în tratarea 
metalelor refractare : prelu
crare. sudare, tăiere, pulverizare 
etc. Astfel, tăierea plăcilor de 
metal cu o grosime de 20 cm va 
decurge fără dificultăți și cu o 
viteză nare. De asemenea, fo
losirea jeturilor de plasmă va 
deschide un cînip nou cercetă
rilor de laborator în domeniul 
sintezei, fotochiiniei, spectrogra- 
tiei, formării materiei și al com
portării la temperaturi inalte.
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! Astă seară: ELVEȚIA-ROMANIA j
Astă scări, la lumina reflectoarelor, pe tndionul din j

I Lausanne se va disputa infîînirea de fotbal dintre seîecțio- I 
natelc României și Elveției, contind pentru preliminariile '

I campionatului mondial (grupa I europeană). In acest joc, | 
( echipa ROMÂNIEI va alinia urmMoarra formație: RADI'- ' 
' CANU — SATMArE.ANU, HO( , DAN. DELEANU — DINU, I 
I RADU NHNWEILLER — DEMBROVSC'HL TUFAN, DU- „ 
* MITRACHE, LUCESCU. I
I 1

în ce stadiu se 
află soluționarea 

propunerilor 
făcute de cetățeni

(Urmare din pag. 1)

DIN CARNETUL CRONICARULUI
Meciurile de fotbal dc duminică, la care am asistat. 

Minaurul Zlatna — Știința Petroșani și Minerul Anina — 
Minerul Lupeni s-au disputat sub semnul celei mai ridi
cate mize de pini acum. Crunicile apărute in ziarul nos-

tm de ieri au fast oarecum seci, nereușitul să cuprindă 
întreaga atmosferă dinainte și după meci și nici chiar din 
(impui partidelor. Revenim astăzi cu alte citeva amănunte.

Au fost desemnate campioanele 
municipale ale școlilor generale 

la

...Și publicul cerea
Dar băieții (unii dintre 

au jucat cu teamă și cu... 
proș din partea publicului.

ei)
rc-

„înjunghierea"
lacrimă Răzbunătorii

curajoșilor...
Anina. Duminică. Diminea

ță. E ora 9. „Băieții" Iui 
Comei Cărare — obosiți 

după drumul lung dar înfrico
șător de— frumos (dacă se pot 
alipi aceste două atribute !), 
parcurs pe .șoseaua" unduitoa
re. străjuită dc păduri, prăpăs
tii amețitoare și creste semețe 
Snfipte în roșul tulburător al 
amurgului, de pc ruta: Reșița, 
satul sîrbesc Carasova. Anina 
— se trezesc cu încetinitorul. 
La 10 e fixat micul dejun.

ză citește .Fotbalul*. De la e- 
nunțul meciului Elveția — Ro
mânia și piuă la_. pronosticu
rile redacției — tot l-a citit! 
Costică Uilecan, puștiul, cu tran
zistorul .Mamaia lingă el, ii 
ascultă „pe unchiul", prim-solis- 
tul Operei ieșene, Traian Uilc- 
can. Și-apoi pc Tom Jones, pe 
Gigliola, pe Milva și pe... cine 
mai știe!

Tntr-una din camerele cămi
nului fn care am fost găzduîți 
la Zlatna, profesorul Gheorghe 
Ir im ie și-a adunat băieții pen
tru a Ic da ultimele indicații. 
La tranzistorul din mfînile lui 
Tzvornari tocmai se anunța me
lodia „Nici o lacrimă".

— închide aparatul Ioane — 
îl rugă Constantinescu pe co
legul său de echipă. Vedem noi 
pină la urmă cui i s-a adresat 
crainica r nouă sau lor.

Li se adresaseră lor, studen
ților. Și n-a fost motiv pentru 
„Nici o lacrimă", pentru că bă
ieții au jucat bine și erau rea
liști că fn condițiile în care s-a 
desfășurat meciul, ci nu puteau 
aspira la mai mult.

Studenții plimbau mingea 
„șnur*, se fereau, pasau ,1a fix*, 
demonstrau fotbal. Zlătncnil se 
aruncau in adversari ca niște 
maiuri, ii luau pe sus cu „fulgi 
cu tot*, după cum le recoman
dau și susținătorii lor din tri
bună.

La pauză observatorul fede
ral a chemat la ordine ambele 
echipe. Pe studenți i-a averti
zat (cine știe pentru ce ? !), iar 
pe gazde Ie-a întrebat dacă au 
să Ie plătească adversarilor 
cumva vreo poliță din tur.

— Lor nu — i s-a răspuns — ci 
ghelărenilor, dar cu ăia am ju
cat așa că ne răzbunăm și noi 
pe cine putem, e clar ? !

La Vulcan s-a disputat du
minică clapa municipală a cam
pionatului școlilor generale la 
handbal — băieți și fete. La 
startul întrecerii s-nu prezen
tat patru echipe de fete și pa
tru dc băieți care și-au dispu
tat cu ardoare șansele la Jo
cul fntîi. La capătul unor in- 
lilniri pasionante, care au fă
cut o bună propagandă jocului 
dc handbal în rîndul elevilor 
și spectatorilor, titlul de cam
pioană municipală pc anul 1969 
a revenit la fete Școlii gene
rale nr. 1 Lupeni, echipă pre
gătită de prof. Ion Nicula. Ele
vii ,din Lupeni au cîștigat toate

întâlnirile pe care le-au sus
ținut. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele școlilor ge
nerale nr. 1 Petrila, nr. 6 Pe
troșani ?i nr. 4 Vulcan-,

La băieți, loeul I și titlul dc 
campioană municipală pe anul 
1969 a revenit echipei Școlii 
generale nr. 6 F’etroșani, pre
gătită dr prof. Elena Hclei. E- 
levii petroșâneni sint urmați 
în clasament de formațiile șco
lilor generale nr. 4 Vulcan (la 
egalitate de puncte cu prima 
clasată dar < u un golaveraj 
mai slab), nr. 1 Petrila și nr. 3 
Lupeni.

Vasile NJTESCU

ȘTIRI DE UlIlfM ORA
TENIS

Tv

A nainte de a părăsi, pen- 
B tru moment, aspectuosul 

hotel-vilă dintre brazi, a- 
fară, in bătaia razelor unui 
soare mărinimos dc dimineață, 
intr-un aer dc... Păltiniș sau 
Predeal, antrenorul mă infor
mează că Marcel Foca, halful 
de bază al echipei, s-a trezit 
„înzestrat" cu o acuta nevral
gic intercostalâ. Și că a fost 
transportat de urgență Ia spi
tal. Și apoi invocă— zeii ghi
nionului să-l scutească, cel pu
țin astăzi, de neprevăzut ! I-ani 
înțeles amărăciunea. După Po
pescu, suspendat, și Șafar. încă 
indisponibil (întindere muscula
ră in meciul anterior), un al 
treilea om de bază al ochinei 
devine... afară din joc. Și toc- 
m -î înaintea unui meci-chete! 

Aflu între timu și părerea 
medicului: s:<nnat>e.ul fotbalist 
hincnean \a fi valid ori într-o... 
oră ori în zece! Incertitudini, 
R'-'igimantă, ne™ i. Dac-an? a- 
vra întreaga echipă... ’

Interceptez de la masă un 
dialog semnificativ. Pal 
către Ambruș :

— Noi cind mai ciștigăm ?
— După masă...
Știa el, Ambruș, ce știa. Știa 

că numai ei, apărătorii, dacă 
nu vor lăsa Ioc... fisurilor, pot 
cîștiga partida. Poate de-aceca 
a jucat cu atit a zel ultima li
nie a echipei lupcncnc! Dar 
parcă numai de 
victoria ? Rar se 
ne mai știe cum 
nici unul dintre 
nu greșească măcar o dată 
90 de minute. Și cit de sufi
cientă e o greșeală ’.

o

u n cetățean mai în vîrstă. 
desigur localnic, prinde 
din aer citeva frinturi 

ale discuților „băieților" și,
după ce primește adeverirea că 
are in față echipa din Lupeni, 
rostește, ca o rugăminte: „Da- 
c nu nlerati de aici cu puncte 
mă— supăr pe voi. Ăștia..." Și-și 
o'rest« b~»sc avertismentul. lâ- 
sindu-1 suspendat undeva între 
un zimbri ironic si-un gind lă
untric, nmiărturisit 
descifrabil. „Băieții" 
promit, cu fermitate, 
un caz n-au venit 
meleaguri nv’—~~tate 
torie de agrement—

dar— in- 
rîd. Și-i 
că în nici 
pe aceste 

în călă-

D Ne 
In 
de 
un

ejunul a fost servit, 
înapoiem la hotel, 
camere — liniștea 

dinaintea furtunii ! Doar
„pescăruș" — Lcnu — mai stră
punse. din cînd în cînd. atmos
fera (neapăsătoare, totuși atât 
de meditativă) cu poante haz- 
l;:. înveselitoare. In jurul mesei 
uin camera nr. 2 — patru rum- 
«rrștr. Pe pat, Costică Cotroa-

Atenfse 
la Boldan !

Nti-â mai
Văsălie-al

ei depindea 
întimplă (ci- 
și cînd !) ca 
apărători să 

în

va 16. Sc dă plecarea spre 
stadion. Cornel Cărare, 
în cadrul ultimei „ședin

țe", face „pregătirea" meciului,
întocmește formația pentru mi
nutul 1. Foca — „focusnl* echi
pei — va juca. Șafar însă — 
r->‘ Dc dimineață, la stadion. 
Cărare a încercat recuperarea 
„tunarului" echipei. încălzirea 
decursese normal. Existau spe
ranțe, Dar — o alunecare și... 
se hotărăște folosirea lui Pol- 
gar. Mai bine că s-a întâmplat 
așa. vorbește ca pentru sine 
antrenorul. Mai rău era dacă 
alunecarea s-ar fi produs pe te
ren. chiar în minutul 1 !

Stadionul fierbe. Jucătorilor 
luneneni le sint arătate, ame
nințător, din tribune, mîini cu 
3. 4. 5 sau 6 degete înfipte în 
văzduh. Sint obisnuiți cu goluri 
multe aninenii ! Și-și doresc, ori
cum. echipa în B

A început meciul. Se joa
că „tare". La rupere — 
cum ar zice unii. Că pu

blicul și-a incitat echiua la gro
solănii, că gazdele, încurajate 
(sau știind) de privirile obtuze 
ale arbitrului, se avîntau ca 
taurii furioși în arenă. înspre 
picioarele alor noștri, că publi
cul în finalul meciului s-a do
vedit foarte ospitalier (deși Ia 
0—0 urla, cerind .înjunghierea" 
curajoșilor) nu mai are rost să 
amintesc.

Așa-s meciurile J’sțra .mari". 
Și-asa a fost Ia Anina!

V. TEODORESCU

Un localnic ne făcea atcnjl 
simbătă seara ca băieții noștri 
să nu-) scape din vedere pe 
Boldan că „dă tare". Dar ami
cul nostru nu ne precizase dacă 
Boldan „dă tare" în minge sau 
în adversar, deși noi îl știm pc 
Boldan că a făcut o raită și pe 
la Jiul Petroșani, dar s-a În
tors lo Zlatna... cum venise.

Că ..dă tare” ne-am convins 
In timpul meciului, băieții s-au 
convins pe teren, iar capul blond 
ol lui Varhonic avea să intre 
în miinile iui Boldan, la ieșirea 
de pc teren, și să fie lovit cu fu
rie de un perele.

Deci avusese dreptate sfătui
torul nostru: Boldan „dă tare" 
și în minge, și in adversari, iar 
dimineafa nu bea numai lapte 
dulce...

• •o

O Meciul de tenis, pentru 
„Cupa Davis" (zona america
nă), disputat la Bogota intre 
echipele Columbiei și Brazi
liei s-a încheiat cu victoria 
tenismanilor brazilieni cu sco
rul de 3—2.

O
La New Deliii, în cadrul a- 

ccleiași competiții (zona asia
tică), selecționata Indici a în
trecut cu scorul de 5—0 for
mația Japoniei.

București, Anglia va fi repre
zentată do 8 pugiliști : David 
Needham (muscă), Micky Pi
ner (cocoș), Alan Richardson 
(pană), Howard Hayes (se- 
miușoară), Ron Thurston (u- 
șoară), Terry Henderson (sc- 
mimijlocie), Dave Wallington 
(mijlocie) și Johnny Frank- 
ham (semigrea).

ȘAH

Studentul Bâlăneanu a venit 
la Știința dc Ia Aurul Zlatna. 
In preziua meciului, multele Iui 
cunoștințe îl îmbrățișau, îi a- 
dresau cuvinte frumoase.

— O vint Văsălie-al nost’...
Dar cînd minuscula extre

mă a început să sTalomeze prin
tre zlătneni, pe micul teren de 
pe Valea Ampoiului, cunoștin
țele au început să-î renege, să-l 
adreseze cuvinte nit tocmai mă
gulitoare :

— Nu-i mai Văsălie-al nost’...

© In finala probei dc sim
plu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis 
de la Pucrta de Hierro s-au 
întilnit cunoscuții jucători 

■ Manuel Santana (Spania) și 
Arthur Ashe (S.U.A.). La ca
pătul unei partide spectacu
loase, care a durat peste trei 
ore, Manuel Santana a termi
nat învingător în patru se
turi • 9—11, 6—4, 8—6, 6—1.

BOX
9 La apropiatele campio

nate europene de

Partida centrală a run
dei a 11-a a turneului inter
național masculin de șah de 
la Busum (R. F. a Germa
niei) s-a disputat între marii 
maeștri Bent Larsen (Dane
marca) și Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.), După cinci ore de 
joc, victoria a revenit Iui Lar
sen. Reprezentantul României 
la acest turneu, maestrul 
Theodor Ghițescu, l-a învins 
pe vest-gcrmanul Samisch. 
GeruscI a cfștîgat la Szily, A 
fost consemnată remiză în 
partidele Bilek — Mohrlock, 
Szabo — Boboțov .și Ivkov — 
Glîgorici.

locuirii jgheaburilor, burla
nelor distruse, curățirea sub 
solului și mai ales punerii 
Ia punct a părților comun* 
do la blocuri, iar la locuin
țele din coloniile vechi se 
lucrează în ritm de melc pen
tru repararea acoperișurilor 
Unele unități mai ales orga 
nizațiilc comerciale, LE Pe 
tro«=ani, I.G.C. ne-au trimis 
adrese in care justifică neso 
hrționarea unor propuneri ca 
Rficînd unele drept nerenta 
bile sau că... se află in stu
diu. Or. in fond, nu intre 
prind nimic concret în întoc
mirea unor studii pentru so 
îuționarea rfkiontă a acestor 
probleme.

— Dat fiind r..m»neri!e in 
urină, ce măsuri întreprinde 
comitetul executiv al consiliu
lui popular municipal pentru 
impulsionarea soluționării 
propunerilor ?

— Pentru urmărirea rezol 
văr ii propunerilor sînt < ons 
ti tui te colective din salariați 
ai consiliilor populare și ac 
tivLști de partid care anali
zează lunar stadiul rezolvării 
propunerilor. Aceste colecti
ve. care activc.iză atit la ni
vel de municipiu cit și pc lo
calități, s-au ocupat insă pî- 
nă in prezent mai mult dc 
urmărirea soluționării propu
nerilor. dc înlocmirea unor 
rapoarte statistice, și mai pu
țin sc străduiesc să determine 
direct unitățile pentru a so
luționa propunerile. De alt
fel. preconizăm ca în prima 
parte a lunii să convocăm 
chiar la consiliu conducerile 
unităților care tărăgănează 
soluționarea problemelor ce 
le revin spre a discuta mo
dalitatea urgentării rezolvării 
propunerilor restanță. Spre 
a spori răspunderea acestora 
față dc cerințele cetățenilor, 
socotim de asemenea necesar 
să urmărim mai concret, Ia 
față locului, în ce măsură 
sint soluționate aceste cerin
țe și mai ales cele referitoa
re la coșcrit, iluminatul pu
blic, ridicarea gunoaielor.

Rămîne ca toate consiliile 
populare, prin colectivele 
create în acest sens, să in
siste mai mult pentru solu
ționarea propunerilor — în
deosebi pe cele cu caracter 
local — să determine condu
cerile întreprinderilor și ins
tituțiilor pentru a urgenta re
zolvarea celor ce Ie cad in 
competență, rar în măsura 
soluționării lor să fie infor
mați și deputății pentru ca. 
Ia rrndul lor. sâ-i informeze 
și pe cetățeni.

MIERf I RI H MAI

10.00 Limba franceză.
58 (reluare).

Lecția

10,30 Limba engleză.
57 (reluare).

Lecția

11.M Ue-ati dori să revedeți ?
Spectacolul de teatru
„Jocul dragostei și al
rntîmplării" dc 
vaux.

Mari-

12.10 Inchidcrra emisiunii (Ic 
dimineață.

17.30 Limba germana. Lecția 
55.

18.05 Lumea copiilor: „O fe
tiță caută un cîntec" 
(II) — poveste cu pă
puși.

18.25 Pentru școlari : .Fantas
tice metamorfoze". Delta 
Dunării. Imnărăfia ape
lor.

18.45 Trih-'na '•conomică.
10.90 Telejurnalul de seară.
10..10 Tele-cinemateca : „Hoții 

lie biciclete" — produc
ție a studiourilor ita- 
li' ne.

2OA5 Cîntă Mireille Mathieu.
21.10 Reflector.
2L25 Fotbal: Elveția — Ro

mânia. Transmisiune dc 
la Laussane.

23.15 Telejurnalul dc noapte.
23.25 închiderea emisiunii.

Dumitru GHEONEA box de Ia

Fără teamă 
și reproș

Discutam cu băieții înaintea 
meciului. Erau hotărî ți să lupte 
„aspru". Știau că un punct la 
Zlatna însemna pentru ei e- 
norm.

— Srnt răcit binișor. dar 
nu-mi voi menaja forțele — 
spunea căpitanul echipei stu
dențești. Munteanu.

— Uitați-vă și dv. în ce hal 
mi-e piciorul — îmi arătă Pă- 
nescu, supărat, stângul. Mi-e ta
re teamă să nti ^ă ’ovrască 
iar.

— Mie — îmi declară Bulbu- 
can — cineva de aici, din Zlat
na, mi-a „cumpărat" de ieri pi
cioarele pentru adversarii noș
tri. Știu eu cum va fi ?!...

— Trebuie să jucați, băieți, 
fără teamă și reproș — li se 
adresă antrenorul Gheorghe Iri-

Pronosticul
nostru

la concursul Pronosport 

nr. 20 din 18 mai 1969

Farul — Dinamo București
U, T. Arad — Progresul
„U" Cluj — Petrolul
F. C. Argeș — Crișul
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul

6. Dinamo Bacău — „U" Craiova
7. Gloria Bîrlad — Portul Constanța
8. C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj 

Atalanta — Cagliari 
Intcrnazionale — Bologna 
Sampdoria — Juventus
Torino — Roma
Lanerossi

Dr umul ascendent al cercetării
(Urmare din pag. 1)

nng și aceeași realitate : in 
inițierea tinerilor în munca de 
«freetare se urmărește încă des
tul de puțin xaloarea formati
vă a acestei activități. Au fost 
orientați să abordeze o temă 
de cercetare, fără o profundă 
pregătire prealabilă din par
tea autorului. In aceste cazuri 
sc minimalizează, firește, fap
tul că nu doar dezideratul u- 
nității procesului de învăță- 
mînt. dar și uriașa întrepă
trundere a diferitelor domenii 
din științele contemporane, 
pledează pentru necesitatea ca 
lucrărilor științifice studențești 

li se imprime un caracter 
de sinteză, tema pe care viito
rul specialist o dezvoltă să nu 
sr mai rezume la elementele 
»jtk i singure discipline, ci să 
constituie un factor pentru cio
bind irea unei platforme știin
țifice mai largi. In felul aces
ta, o asemenea temă poate fi 
luată încă din anul II sau 111 
(se r-reează deci posibilități mai 
largi de atragere in cercurile' 
științifice și a studenților mai 
mici), poate fi tratată timp de 
2—3 ani (ceea cc îi va spori 
orizontul și importanța) și. de 
asemenea, există condiții sâ 
dobindească o finalitate peda
gogiei mai exactă, prin even
tuala ei includere in caprin 
sul proiectului sau al lucrării 
de diplomă.

Una din concluziile la care 
s-a ajuns in timpul actualei 
sesiuni științifice a studenți
lor a fost aceea că o temă 
șțriAțifică este cu atit mai uti
lă studenților cu cit le suscită 
interesul prin posibilitățile o- 
ferite de a verifica și demon
stra experimental rezultatele

științifice studențești
obținute prin calcul. Nu in- 
timplător cele mai bune lu
crări prezentate la actuala se
siune au fost cele cu realizări 
practice. O asemenea temă fa
ce ca studentul să-și creeze o 
imagine clară asupra simplifi
cărilor pc care aproape fie
care teorie le cere, oferind po
sibilitatea de a confrunta căi
le teoretice dc rezolvare cu 
cele experimentale, ajutindu-1 
să decidă. Multe dintre caren
țele activității științifice ale 
unora dintre studenții noștri, 
iar intr-un sens mai larg în
suși nivelul pregătirii lor de 
ansamblu, se explică prin fap
tul că prelegerile de principii 
nu sint întotdeauna dublate de 
posibilitățile necesare de lu
cru direct in laborator. In ur
ma recentelor măsuri de per
fecționare a invățămîntului, 
noile planuri și nrograme uni
versitare au modificat raportul 
dintre activitățile practice și 
cele teoretice, în favoarea ce
lor dinții. Dar in cuprinsul u- 
nui program săptârr-ina) are 
aspiră la crearea unor posibi
lități mai largi pentru studiul 
individual, acest fapt este in
suficient. !>• aceea, pentru a 
veni in ajutorul stud'-ntilor, 
cadrele dklactice experimen
tează in prezent metoda labo
ratoarelor deschise punind la 
dispoziția tinerilor, in afara 
orelor dc program prevăzute 
in planul de învățâmînt, labo
ratoarele de care au nevoie 
pentru a aprofunda în liniște 
lucrările pract* c. In aceste 
ore există in laborator :i per

sonalul care la cererea studen
ților poate oferi îndrumările 
necesare. Rezultatele obținute 
sint încurajatoare.

Se pune, dc asemenea, pro
blema momentului in care se
lecționăm studenții care vor 
lucra în cadrul cercurilor știin
țifice. Părerea mea este că 
studenții pot fi antrenați în 
activitatea cercurilor științifi
ce încă din primii ani dc fa
cultate. Alegerea temelor la 
care vor lucra studenții din 
anii mici trebuie, insă, făcu
tă în mod corespunzător 
pregătirii. adică evitîndu-le 
pc acelea care ar depăși po
sibilitățile lor. obligîndu-I mai 
mult pe conducător să parti
cipe efectiv la rezolvarea te
mei. Incepmd activitatea de 
cercetare încă din primul an 
dc studenție, el arc posibilita
tea ca in decursul celor 4—5 
ani cit durează studiile sâ se 
introducă mai profund in a- 
cc:istă muncă. să cunoască 
mai bine specificul și metode
le de investigație științifică și 
sâ rasă din h -idiate bine pre
gătit

Consider nepotrivită practi
ca schimbării cercului științi
fic studențesc o Hotă eu pro
movarea fiecărui an universi
tar. Studentul este bine să lu
creze mai multi ani în cadrul 
aceluiași cere și chiar la ace
eași temă de amploare, putin- 
du-se v’orbi de o specializare 
într-un anumit domeniu. în
scrierea studentului la mai 
multe cercuri cu intenția de a 
colabora Ia citeva teme științi

fice, nu este recomandabilă, 
deoarece fie din lipsă dc timp, 
fie datorită dispersării intere
sului și eforturilor, sc ajunge 
la superficialitate. In schimb, 
este necesar ca la o temă să 
fie antrenați mai mulți stu- 
denți, printre care un student 
fruntaș să aibă rolul de coor
donator.

Pc viitor va trebui, la unele 
ședințe curente de comunicări 
ale unui cerc sau altul, să fie 
invitați specialiștii din produc
ție, iar cele mai valoroase din
tre lucrări să fie îndrumate 
spre publicare în revistele dc 
specialitate sau chiar intr-un 
buletin a) cercurilor studen
țești. care să fie editat Ta ins
titut.

Ca un detaliu de atmosferă, 
trebuie să reținem pentru ' ii- 
tor inițiativa de a se organiza 
cu prilejul acestor manifestări 
științifice expoziții care să cu
prindă cele mai interesante 
proiecte de an și de diplomă 
ale ștudenților, realizări aTe 
membrilor cercurilor etc.

Temele elaborate în caclnil cer
curilor științifice studențești sint 
susținute în sesiuni științifice 
care au Ioc Ia nivelul institute
lor de invâțămint superior, 
sau la reuniuni științifice stu
dențești republicane, pe secții 
tie specialitate. în dlscițiile 
care au Ioc cu ocazia prezen
tării temelor se scoate în evi
dență aportul colectivului care 
a rezolvat tema» ficîndu-sc a- 
prccieri asupra soluției fJese, 
a rigurozității rezolvării și a 
nivelului teoretic și oxperi-

, mental. Sint dc părere că re
zultatele cercetărilor efectua
te sc cer a fi valorificate cu 
mai ( multă consecvență, puse 
la dispoziția întreprinderilor 
beneficiare și publicate în pe
riodice de specialitate.

Lucrările cu caracler teore
tic prezentate în cadrul se
siunii nu trebuie să se consi
dere încheiate și să se treacă 
în perioada practicii în pro
ducție Ia faza experimentală a 
cercetărilor.

De asemenea, multe cerce
tai-i vor trebui să conducă — 
în perioada următoare — la 
realizarea efectivă a unor a- 
parate sau instrumente de 1 
borator. contribuind astfel la 
dezvoltarea bazei materiale a 
institutului.

îndrumarea cercurilor știin
țifice studențești de către ca
drele didactice implică pentru 
acestea mari obligațiuni didac
tico și pedagogice care recla
mă atașament pentru activita
tea de cercetare științifică, 
pentru antrenarea studenților 
in această nobilă preocupare, 
spirit de discernămînt. răbda
re și multă exigență față de 
calitatea și nivelul lucrărilor 
elaborate de studenți.

Rezultatele acestei sesiuni a 
cercurilor științifice studențești 
sint pozitive, oferind importan
te sugestii pentru organizarea 
activității științifico studen
țești in viitor.

Experiența dobîndită în ac
tivitatea de cercetare a stu
denților mineri și electrome
canici, măsurile care se vor 
lua în perioada următoare, 
creează baze pentru obținerea 
unor rezultate mai bune în acest 
domeniu.

ANUNȚ
Stația C.F.R. Petroșani recrutează candidați 

pentru școala de calificare gradul I mișcare (a- 
cari, manevranți stații și manevranți secție) cu 
durata de 3 luni.

Condiții : 4 clase elementare și stagiul militar 
satisfăcut sau 7—8 clase elementare, vîrsta 
18—40 ani.

Candidații vor depune la biroul personal pînă 
în ziua de 17 mai 1969 certificatul de studii în 
original, copie după actul de naștere legalizată 
și o dovadă asupra stării de sănătate eliberată 
de către circumscripția medicală unde este luat 
în evidență candidatul.

Pe timpul școlarizării elevii vor beneficia de 
o bursă de 700 Iei, li se asigură masa contra 
cost și abonamente pe C.F.R. pe distanța de 
60 km.

La terminarea școlii, încadrarea va fi de 1 300 
lei, absolvenții beneficiind de permise pe C.F.R. 
pentru ei și membrii familiei, abonamente de 
la serviciu Ia domiciliu, precum și dc un spor de 
vechime lunar.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 la biroul personal al stației 
C.F.R. — telefon 1730, interior 316.

JOI 15 MAI

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități: 9,30 Odă 
limbii române; 10,00 Cintecc; 
10,10 Curs dc limba rusă:
10.30 Melodii populare; 11,05 
Ora specialistului: 11.25 Com
pozitori și interpreti de muzi
că ușoară: 11.45 Sfatul medi
cului; 12,00 Melodii cu dedi
cație; 12,20 Cronica teatrală;
12.30 Intilnire cir melodia
populară și interpretul profe
rat; 13,10 Avanpremieră coti
diană: 13.21 Soliști și orches
tre de muzică ușoară: 14 10 
Emisiune literară pentru șco
lari: 14.30 Concertul zilei: 
15.05 Muzică ușoară: 15.15 
Bibliotecă de literatură ro
mână: 15,30 Din operetele lui 
Paul Abraham; 16,00 Radio
jurnal. Sport: 16,10 Muzică 
ușoară: 16,30 Antena tinere
tului: 16.55 Radio publicitate; 
17.00 Antologic corală: Geor
ge Dima: 17.15 Ce c nou în 
județul dv. ? — Harghita:
17.30 Muzică din opere: 17.45 
Revista economică: 18.05 Pie
se alese din fonoteca noastră 
de folclor: 18.30 Gazeta ra
dio: 19.00 O melodic pc adre
sa dumneavoastră: 19.20 
Sport; 19.30 Muzică populară: 
19,50 Cintă MicheT Page: 
20.05 Cine știe crștigă; 20.30 
A’oci. orchestre, melodii: 2105 
Oameni de seamă: 21,25 Mîi- 
ne în emisiunile muzicale: 
21,35 De Ia muzica ușoară, 
la jazz: 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport:

! 22.20 Romanțe: 22,40 Moment 
poetic; 22,45 Melodii de pre
tutindeni; 23,30 Muzică ușoa
ră: 0,05—5.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :
6,10 Dimineață cu muzicii 

ușoară: 6,45 Cîntece și jocuri;
7.10 Cintă fanfara: 7,37 Uver
turi de muzică ușoară; 7,45 
Soliști dc muzică populară:
8.10 Tot înainte: 9.10 Curs 
de limba rusă. Ciclul I. Icc- 
tia a 22-a: 9,30 Melodii lan
sate pe ecran; 16,05 Recita
lul violoncelistului Ton Foti- 
no; 10,30 Melodiile primăve
rii; 10,55 Matineu de operă; 
12.05 Avanpremieră cotidia
nă: 12,16 Concert de prînz; 
13,00 Melodii populare; 13,13 
Recital vocal Lila Cristescu;
13.30 Din țările socialiste;
13.50 Pagini din opereta 
„Eva" de Lehar: 14.10 Muzi
că populară din Banat: 14.30 
Moment științific: 14,35 Mu
zică ușoară: 15,40 Radio pu
blicitate: 16,00 Recital dc a- 
perâ Ancta Pavalache: 16.15 
Nîcolae Pleșa cîntind la Ilu- 
icr. cimpoi și drîmbă: 16225 
O primă audiție de muzică 
românească; 17.00 Radiojur
nal. Sport: 17,10 Șlaeăr dună 
șlagăr: 17.45 Ansambluri ar
tistice școlare; 18.05 Capodo
pere ale literaturii universa
le. Proza literară eminescia
nă: 19.05 Varietăți muzicale;
19.30 Curs dc limba rusă;
19.50 Noapte bună, copii: 19.55 
Muzică: 20,00 Concertul or
chestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii: 22.30 Cronica tea
trală; 22,40 Succese de pre
tutindeni: 23.07 Program Bela 
Bartok: 0 02 Muzică ușoară.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul 1: 5.00: 5.30: 6 00; 
6,30: 9,00; 11,00: 13,00; 15,00; 
20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 4,00. 
Programul II: 6,05: 7,30;
10,00; 12,00: 14,0»; 18,00; 19.00; 
23,00; 0,55.

JOI 15 MAI

PETROȘANI — 7 Noiembri- 
e; Pentru incâ puțini do
lari ; Republica : Tată de 
familie ; PETRILA : Veș
nicul intirxiat; LONEA — 7 
Noiembrie : Barbă roșie, se
ria I și II : Minerul; Fiul 
lui Tarzan : ANFNOASA :
Etic în uniformă: VUL- 
C YN : Samuraiul; LLPENT 
— Cultural: Pașa: Munci
toresc : Inimă nebună, nebu
ni de legat : PAROȘEN!: 
întoarce-to : URICAN1 : Tn- 
toarce-te.
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din Franța

„pe apă" 
la Yoyogi 
pentru re- 
Okinawei,

- i . sf.:- *
'< t *

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
în continuarea vizitei sale in 
Belgia, delegația C.C. al Par
tidului Comunist Român, con 
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a avut 
marți o nouă întilnire la Comi
tetul Central al P.C. din Belgia, 
la care au participat tovarășii : 
Jean Tcrfve, membru al Birou-

Campania în vederea
alegerilor prezidențiale

JAPONIA : Aspect de 
la mitingul 
desfășurat 
park Tokio, 
trocedarea 
pentru abolirea tratatu
lui de securitate anie- 
ricano-japonez.

lui Politie, vicepreședinte al 
P.C. din Belgia, Joan Blume, 
Joseph Turf. Urbnin Cousse- 
ment, Jan de Brouwer*1. Louis 
van Gcyt, Marc Lcvaux, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Belgia. După-amia- 
ză. delegația a luat parte la 
intilnirca cu membri și activiști 
ai Comitetului Federației din 
Bruxelles a P.C. din Belgia. A 
fost prezent Louis van Geyt. 
membru al Biroului Poli Lie.

Dezbaterile Comitetului
celor 18 state pentru dezarmare

R. P. BULGARIA

Plenara Consiliului
National

al Frontului Patriei
ministerial al

GENEVA 13. — Corespon
dentul Agerpres, II. Liman 
transmite : în ședința de marți 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, șeful Helc- 
gației canadiene, G. Tgnaticff, 
a făcut o expunere asupra, pro
iectului de demilitarizare a 
fundului mărilor și oceanelor. 
După ce a analizat textul pro
pus dc delegația sovietică, el 
a afirmat că tratatul ar trebui 

cuprindă interzicerea iblu-

ror armelor nucleare și a ar
melor de distrugere în masă : 
a tuturor componenților aces
tora ; a depozitelor platforme
lor dc lansare, bazelor sau for
tificațiilor cu caracter mill- _ 
tar cure ar putea facilita un 
atac împotriva teritoriului na
țional, apelor teritoriale sau 
spațiul aerian al altui stat.

SOFIA 13. — Coresponden
tul Agerpres Gh. leva, transmi
te : Luni și-a început lucră
rile plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Patriei, in ca
drul căreia sint dezbătute pro
bleme cu privire la restructu
rarea formelor, stilului și meto
delor de lucru in sistemul 
frontului patriei, in conformi
tate cu hotărîrile plenarei din 
iulie 1968 a C.C. al P.C. Bulgar.

La lucrările plenarei iau par
te Todor Jivkov. priin-secrelar 
al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de miniștri al R. P. 
Bulgaria. Gheorghi Traikov, 
președintele prezidiului adună
rii populare a R. P. Bulgaria, 
și alți conducători de partid 
și dc stat.

Boian Balgaranov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, 
a prezentat raportul intitulat 
„locul și rolul frontului patriei 
în sistemul conducerii sociale 
a R. P. Bulgaria".

LUXEMBURG 13 (Agerpres). 
— Consiliul ministerial al 
Pieței comune, întrunit luni 
la Luxemburg, a exainiuat ce 
rerea de asociere la comunita
te prezentată de guvernul is- 
raelian. Consiliul a remis spre 
dezbatere Comisiei reprezentan
ților permanenți dc la BruxeI 
Ies propunerea prezentată de 
Comisia Unică in legătură cu 
cererea Israelului, care reco
mandă. pentru o perioadă de 
patru ani. o reducere dc 45 la 
sută a taxelor 
cate produselor 
portato in cele 
comunității.
porturilor israeliene dc citrice 
către țările Pieței comune. Ita
lia și-a rezervat dreptul de a 
aplica clauza „interesului na
țional", din Tratatul dc la Ro
ma, dacă aceste produse ar 
face concurență producției ita
liene.

Miniștrii de externe ai „ce
lor șase" au examinat apoi 
problema trecerii Pieței comu
ne de la faza tranzitorie la pe
rioada finală a asocierii, care 
urmează să înceapă la 1 ia
nuarie 1970.

a vamale apli- 
israeliene im- 
șasc țări ale 

în problema cx-

să

PARTS 13 (Agerpres). — Cam
pania in vederea alegerilor pre
zidențiale de la 1 iunie rămînc 
principalul subiect al comenta
riilor presei franceze.

Ziarul „Le Parisien Libere" 
apreciază că, „pentru a ajunge 
într-o poziție favorabilă la pri
mul tur de scrutin. Alain Poher 
va avea nevoie să culeagă nu 
numai voturile centriștilor. ci 
și o parte din sufragiile primite 
de Francois Mitterrand in 1965, 
ale electoratului tradițional 
Gaullist. Cu alte cuvinte, con
tinuă ziarul, Poher vrea să obțină 
voturile care, in mod normal, ar 
trebui să revină lui Georges Pom
pidou. „Acesta este motivul pen
tru care atit Poher cit și Pom
pidou acordă atita importantă 
atragerii aceleiași clientele o- 
lectorulc: rele citeva sule do 
mii de voturi ale moderaților 
și centriștilor. care pot să în
cline balanța do o parte sau 
alta De aici interesul pe care 
Georges Pompidou îl acordă a- 
pror»în~u unor oameni ca ~ 
card d’Estaing. Fontanet 
Duhamel".

Pentru „La Nation*, „a ___
și a lărgi pe cit posibil majo
ritatea caro l-a reales pe ge
neralul de Gaulle la 19 decem
brie 1965 constituie un obiec
tiv rezonabil și realizabil*.

„Obiectivele Iui Georges Pom
pidou și Alain Poher — con-

Gis-
sau

găsi

stată la rindul
Jour* — ar părea că trebuie 
să se confunde... Totuși, împre
jurările nu vor întîrzia să scoa
tă în evidență diferențele... 
Candidații vor trebui să abor
deze marile probleme și să pro
pună soluții. In acel moment ci 
vor fi judecați... „Alegerile pre
zidențiale au impus un armis
tițiu social, dar revendicările 
sindicatelor muncitorești, ale co- 
mercianților și micilor mese
riași. ale țăranilor cămin. Ciți 
francezi — se întreabă in în
cheiere ziarul — depunîndu-și 
buletinele in urnă, nu vor face 
alegerea gindindu-se la viitor ?".

O
PARIS 13 (Agerpres). — Alain 

Poher, președintele interimar 
al Franței, ar obține cu 12 la 
sută mai multe voturi decît 
Georges Pompidou, dacă fran
cezii ar fi chemați să aleagă in
tre acești doi candidați la al 
doilea tur de scrutin, mențio
nează un sondaj efectuat intre 
6 și 12 mai de Institutul fran
cez al opiniei publice și publi
cat dc ziarul „France Soir". Din 
o sută dc persoane interogate, 
arată sondajul, 44 au spus că vor 
vota pentru Georges Pompidou, 
iar 56 pentru Alain Poher. Se 
menționează totuși că 19 la sută 
dintre cei întrebați an refuzat 

se pronunțe.

Tulburări DECLARAȚIA
PE SCURT PE SCURT

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale forțelor patriotice în 
regiunile din apropierea Saigonului

SAIGON 13 (Agerpres). — 
Printre principalele obiective 
militare atinse luni noaptea dc 
bombardamentele forțelor Fron
tului Național de Eliberare se 
află tabăra celei de-a 3-a di
vizii de infanterie americane 
instalată în zona platourilor 
înalte din Vietnamul de sud, 
mai precis în provincia Pleiku. 
Agenția France Presse, care 
transmite această știre, men
ționează că obiectivul ameri
can a fost atacat cu arme ba- 
zuka. iar in rindul trupelor a- 
mericane au fost înregistrate 
pierderi. Dc asemenea, unități 
ale patrioților sud-vietnamezi 
au atacat in regiunile apropia
te Saigonului: obiective din 
provinciile Tay Ninh și Binh 
Long, pozițiile celei de-a 25-a 
divizii americane, cartierul ge
neral al primei divizii dc tru
pe aeropurtate, instalată la 
Quan Loi. Agențiile dc presă 
semnalează diverse ciocniri in
tre cele două părți in regiu
nea Da Nang-ului. în cursul 
unei astfel de lupte forțele 
americane de la Quang Ngai

au folosit blindate pentru a 
rezista atacului patrioților sud- 
vietnamezi.

Pe de altă parte, avioanele 
americane dc tip ,B-52‘ au e- 
fectuat mai multe misiuni de 
luptă în ultimele 12 ore, vi- 
zînd, prin bombardamente, a- 
numite puncte unde comanda
mentul american presupune c- 
xistența unor concentrații de 
trupe ale Frontului Național 
de Eliberare.

în Malayezîa
KUALA LUMPUR 13 (Ager- 

pres). — In capitala Malaycziei, 
Kuala Lumpur, au fost impuse 
marți restricții de circulație pe 
timp de 2-1 de ore, ca urmare 
a tulburărilor semnalate după 
alegerile generale, in cursul că
rora Partidul alianței (partid 
de guvernămint) a ieșit învin
gător. Potrivit agențiilor de 
presă occidentale, tulburările au 
izbucnit* in cursul procesiunilor 
organizate de o scrie de orga
nizații politice după anunțarea 
rezultatelor alegerilor. Ulterior 
au fost semnalate ciocniri vio
lente intre grupuri de diverse 
naționalități. Pină în prezent, 
25 de persoane au fost ucise în 
cursul incidentelor, iar citeva 
sute au fost rănile. Armata și 
poliția au fost puse in stare de 
alertă, pentru a restabili ordi
nea.

I
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MINISTRULUI
DE EXTERNE
AL CANADEI

OTTAWA 13 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută in Ca
mera Comunelor a Parlamen
tului canadian, ministrul de 
externe al Canadei. Mitchell 
Sharp, a arătat că guvernul 
său este foarte interesat și va 
studia Cu atenție și seriozitate 
propunerile Finlandei în vede
rea organizării unei conferin
țe privind securitatea europea
nă. Precizind că problema se
curității pe continentul euro
pean este „urgentă". Mitchell 
Sharp a subliniat, in același 
timp, că o asemenea conferin
ță trebuie să fie bine organi
zată. pentru a fi încununqțȘ 
de succes.

Manevre de simulare a zborului
circumlunar la Cape Kennedy

I

I
I

$ ALGER. — Ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Algeria, Nicolae 
Sipoș, a oferit luni un coc
teil cu prilejul prezenței în 
Algeria a profesorilor univer
sitari români V. Vîntu și V. 
Rasev, experți ai U.N.E.S.C.O.. 
care au ținut la Școala su
perioară politehnică din Al
ger un ciclu de conferințe.

Au participat profesori ai 
școlii superioare politehnice 
din Alger, specialiști în do
meniul industriei petrolului 
și chimiei, funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe al Algeriei, pre
cum și specialiști români în 
domeniul industriei petroliere 
care lucrează în Algeria.

Replantarea unei mîini tăiate
La spitalul Rawson din Bue

nos Aires a fost realizată o in
tervenție chirurgicală deosebită î 
la 6 mai a fost adus un tinăr 
in virstă de 19 ani cu o mină 
tăiată de la încheietură. După 
6 ore de muncă încordată, chi

• JOHANNESBURG. — Po
liția guvernului rasist din Re
publica Sud-Africană a arestat 
pe soția cunoscutului lider al 
mișcării pentru apărarea drep
turilor populației africane, Nel
son Mandela, condamnat în 
1962 la închisoare pe viață. 
După cum afirmă ziarul sud- 
african „The World" autorită
țile de la Johannesburg nu au 
dat nici o explicație in legă
tură cu această nouă măsură 
represivă.

rurgii spitalului au reușit să 
„replanteze" mina accidentatu
lui. Prima operație de replan- 
tarc a unei miini efectuată 
Argentina a fost încununată 
succes.

in 
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A-© VIENA. — La inițiativa 
sociațici de prietenie Austria- 
România și în colaborare cu 
Societatea austriacă pentru mu
zică, prof. unîv. Hans Swaro- 
sky, de la Academia de muzică 
din Viena. a ținut o conferință 
cu prilejul decernării premiu
lui „Herder" compozitorului ro
mân Mihail Jora. Conferenția
rul a vorbit despre viața și o- 
pera lui Mihail Jora, după ca
re a urmat un program cuprin- 
zînd compoziții din creația ar- 

. tistului român.

Astronauții Thomas Slallord, 
Eugene Cernan și John 
Young, membrii echipajului 
navei cosmice „Apollo-10", ca
re va li lansată duminică, 
au executat luni o serie de 
manevre de simulare a zboru
lui circumlunar. In cursul a- 
cestor operațiuni au fost veri
ficate sistemele de funcționare 
și sincronizare a comenzilor 
la bordul cabinei „Apollo-10" 
și modulului lunar, care vor 
ii executate în timpul zboru
lui în jurul Lunii și apropie
rii modulului de suprafața sa- 
lelilului nostru natural pînă 
la aproximativ 15 kilometri. 
O atenție deosebită a fost a- 
cordală funcționării rachetelor 
— a sistemului principal de 
propulsie, precum și a siste
mului auxiliar de manevrare, 
a/11 al cabinei principale cit 
și ale modulului. Au fost, de

asemenea, simulate manevrele 
de decuplare și recuplare a 
„trenului spafial" „Apollo-10".

O
CAPE KENNEDY 13 (Ager

pres). — Pregătirile în vede
rea lansării navei cosmice 
„Apollo-10", prevăzută pentru 
18 mai, se desfășoară cu inten
sitate. Pe cosmodromul de la 
Cape Kennedy luni noaptea 
Ia ora 24,00, ora locală, a în
ceput penultimul countdown 
(numărătoare inversă) care va 
dura cinci zile și jumătate. 
In cadrul acestei ultime revi
zii generale a complexului 
spafial — cabina „Apollo-10" 
și modulul lunar — și a ra
chetei purtătoare „Saturn 5-B", 
au iost controlate în prima zi 
sistemul de alimentare cu apă 
al cabinei și modulului și in
stalațiile din camerele de ar
dere ale rachetei purtătoare.

I
I

I
I

I

I

© LUSAKA. — Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Apă
rării din Zambia a declarat că 
guvernul de la Lusaka a în
cheiat un acord cu Italia, în 
baza căruia începînd cu anul 
1970 forțele militare aeriene 
zambiene vor fi antrenate de 
instructori italieni.

Tn prezent, piloții zambieni 
sint instruiți de ofițeri brita
nici, care urmează însă să pă
răsească Zambia pină la sfîrșl- 
tul acestui an.

• LONDRA. — La Londra 
a avut loc festivitatea dc 
deschidere a „Zilei tehnicii și 
construcției de mașini ceho
slovace". Manifestarea a fost 
deschisă de Ludvik Ubl, se
cretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior al R.S. 
Cehoslovace.

Căldură neobișnuită

Consiliului
Pieței comune

Ministrul de externe al Fran
ței, Michel Dobrc, a declarat) 
că Franța este de acord cu 
trecerea la faza definitivă a 
asocierii în cadrul C.E.i-1. doar 
după aprobarea unei reglemen
tări financiare in domeniul a- 
gricol, punct dc vedere spriji
nit și de ministrul vest-ger- 
man al afacerilor externe. Wil
ly Brandt.

Pentru prima oară dc la de
misia generalului de Gaulle, 
in cadrul Consiliului ministe
rial a fost abordată problema 
aderării Angliei ia Piața comu
nă. Michel Dcbre a reafirmat 
cu această ocazie poziția cu
noscuta a țării sule, încă din 
timpul președinției generalului 
de Gaulle. El a subliniat că 
efectele admiterii unor noi 
membri in cadrul comunității 
nu au fost suficient studiate 
și că este mulțumit să cons
tate că Comunitatea Economi
că Europeană este preocupată 
mai mult de propria sa dezvol
tare internă, dccit de ideea 
„lărgirii sale".

în cadrul unui intervin 
cordul după terminarea dez
baterilor, Willy Brandt a lă
sat să sc înțeleagă că nici o 
nouă acțiune in legătură eu 
intrarea Angliei in Piața co
mună nu va fi întreprinsă 
înainte do toamna acestui an, 
avînd in vedere atit alegerile 
prezidențiale din Franța, din 
luna iunie, cit și cele pentru 
Bundestag, din septembrie.

în legătură cu problema u- 
nei politici agrare comune a 
„celor șase", agenția Reuter 
menționează opoziția R.F. a 
Germanici și Italiei față dc 
creșterea cheltuielilor legate 
de aceasta, care s-au ridicat 
in 1969 la peste două miliarde 
de dolari și ar putea să fie in 
anul viitor de două ori mai 
mari. Cele două țări sint cu 
atit mai nemulțumite de creș
terea contribuțiilor lor la fon
dul agricol comunitar, cu cit 
principalii beneficiari ai alo
cațiilor acestui fond sint ngti-- 
cultorii francezi.

Agenția citată menționează, 
de asemenea, că „discuții in
formative" legate de eventua
litatea lărgirii Pieței comun» 
se așteaptă să aibă loc între 
„cei șase" peste citeva iuni. 
înaintea acestor convorbiri, pe 
care Brandt le-a apreciat in 
fața ziariștilor drept „formale", 
în toamna acestui an vor avea 
loc contacte între reprezentan
ții comunității și cei ai țâri
lor care au cerut aderarea la 
C.E.E. — Marea Britanie, Da
nemarca. Norvegia și Irlanda.

în Mexic

Mari inundații în Siria
Furtunile violente care 

abătut asupra Siriei au 
vocat mari inundații în 
vernoratul Haska. întinse 
prafețe cultivate au fost 
perite de apele fluviului 
frat. Daunele cauzate 
prezent sint evaluate 
ximativ 1 milion de 
riene.
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O dele-• CANBERRA.
gațic economică iugoslavă, con
dusă de Anton Bole, președin
tele Camerei Economice Fede
rale a Iugoslaviei, a sosit in
tr-o vizită dc 8 zile în Aus
tralia.

Fosfații și independența
sau problemele Saharei spaniole

• BELGRAD — La Belgrad 
a sosit o delegație economică 
franceză condusă de Georges 
Villier. președinte onorific al 
Consiliului național al Patro
natului francez, care va avea 
convorbiri cu organizații eco
nomice iugoslave în legătură 
cu posibilitățile cooperării 
dustriale și tehnice dintre 
le două țări.

Delegația este alcătuită 
45 de reprezentanți ai unor 
mc franceze din domeniul 
dustriei electrice, electronice, 
construcțiilor navale, chimice, 
miniere, constructoare dc ma
șini agricole, din domeniul co
mercial și financiar.

în statul mexican Durango, 20 
de copii au murit în ultimele 
zece zile din cauza deshidrată
rii provocate de căldura neobiș
nuită. Alțl 35 de copii se află 
internați in spital în stare 
gravă

in- 
ce-

din 
fir- 
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9 TEHERAN. — Comisia 
mixtă de frontieră sovieto-ira- 
niană a realizat o înțelegere cu' 
privire la stabilirea liniei de 
frontieră dintre cele două state 
în regiunea lacurilor de acu
mulare ae-a lungul rîului Arax, 
anunță agenția TASS. Comisia 
a fost instituită în luna martie 
',0(î9 neutru stabilirea liniei de 
frontieră in regiunea respecti
vă, unde în urma unor lucrări 
hidrotehnice s-au format mari 
lacuri de acumulare.

• MUNCHEN. — Firma 
vest-germană „Messerschmitt- 
Boelkow" a anunțat construi
rea prototipului unei rachete 
aer-apă care, după cum a pre
cizat conducerea firmei, ar fi 
prima rachetă de acest fel a 
lumii occidentale. Racheta, de
numită „Kormoran", poate fi 
lansată de pe avioanele ameri
cane „Starfighter F-104" sau 
„Phantom", folosite de forțele 
aeriene vest-germane. Produc
ția noii rachete, care va avea 
o rază de acțiune de 32 km, 
urmează să înceapă In anul 
1971.

Devalorizarea monedei
naționale braziliene

Congresul 
opoziției 
portugheze

Un nou tip 
de rinichi 

artificial
NEW'YORK 13 (Agerpres). 

— Oamenii de știință din 
Statele Unite. experimentea
ză un nou lip de rinichi ar
tificial. extrem de compact și 
de mare eficacitate. .Rini
chiul capilar", extrem denu
mit astfel pentru că imită 
rețeaua sanguină capilară a 
rinichiului uman, are dimen
siunea unei lanterne de bu
zunar și conține aproximativ 
10 000 fibre tubulare din ce
luloză de dimensiunea firului 
do păr. Aceasta nouă reali
zare tehnică reprezintă avan
taje deosebite datorită dim. n- 
siunii reduse și eficacității 
sale fără a cauza pierderi 
sau distrugeri ale celulelor 
sanguine și nici coagularea. 
Rinichiul capilar este de 10— 
20 ori mai eficace decît a- 
paratele folosite pe scară 
largă în prezent.

c ....------------ r

Minișlrii afacerilor externe 
ai Spaniei și Mauritaniei, Fer
nando Maria Castiella și Ould 
Nouknass. s-au întrunit re
cent in localitatea Las Palmas 
din Insulele Canare, principa
lul subiect de discuție cons- 
tituindu-1 viitorul Saharei spa
niole. La încheierea convorbi
rilor, • ministrul de externe 
spaniol s-a declarat satisfăcut- 
de rezultatele' schimbului de 
păreri, subliniind că cele două 
delegații au realizat un acord 
deplin, in toate problemele a- 
bordate. Comentatorii au in
terpretat aceasta ca o accepta
re de către Mauritania a in
tențiilor Spaniei in ce privește 
viitorul teritoriului.

Evoluția problemei Saharei 
spaniole, din ce in ce mai 
precipitată în ultima vreme, 
trebuie apreciată in slrînsă le
gătură cu existența aici a unor 
bogate zăcăminte de fosfați, 
cele mai importante pînă în 
prezent ale lumii capitaliste 
(Rezervele sint estimate la a- 
proximativ 1.4 miliarde tone). 
Descoperită in 1963. această bo
găție a atras imediat interesul 
cercurilor dc afaceri occiden
tale asupra teritoriului, care, 
în 1958. fusese recunoscui ofi
cial drept provincie spaniolă.

Concomitent, cererile privind 
acordarea independenței teri
toriului au devenit tot mai 
frecvente, fiind susținute chiar

de unele cercuri de afaceri in
teresate in exploatarea acestor 
zăcăminte.

Angajat pe calea exploatării 
zăcămintelor. Madridul s-a de
clarat dispus să acorde pro
vinciei sale de peste mări 
dreptul la autodeterminare. 
Procesul de valorificare a ză
cămintelor evolua însă lent, 
societatea Enminsa, creată în 
acest scop, nedispunind dc 
fondurile necesare. întîrzierea 
de către guvernul spaniol în

tatc de societatea Enminsa cu 
Esso, Gulf Oil. Aramco, Ana
conda sau International Mine
rals and Chemicals nu au dat 
roade, firmele americane ne- 
accepțjnd conducerea spaniolă 
în societatea mixtă proiectată. 
Afacerea s-a urnit greu, dc- 
abia după intervenția guver
nului spaniol, care a acceptat 
în cele din urmă să furnizeze 
garanțiile necesare pentru ob
ținerea creditelor. De data a- 
ceasta au fost atrase și iirme

TARI SI EVENIMENTE
luarea unei măsuri concrete 
privind viitorul teritoriului, a 
atras insă înscrierea, în 1966, 
a problemei pe ordinea dc zi 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Aceasta a recomandat secre
tarului său general constitui
rea unei comisii speciale, în
sărcinată cu organizarea și su
pravegherea unui referendum 

• în Sahara spaniolă pentru sta
bilirea viitorului provinciei.

Guvernul spaniol nu a între
prins insă nici după aceea 
vreo acțiune în acest sens, 
perseverind pe calea unei im
plantări cit mai puternice in 
teritoriu. Dar negocierile pur-

vest-europone, în intenția de 
a se crea un climat cit mai 
favorabil pe arena internațio
nală în momentul luării unor 
hotărîri privind viitorul pro
vinciei, Au fost încheiate con
tracte pentru construirea unui 
port pe coasta Atlanticului, a 
unei mari uzine în zona zâcă? 
mintelor și a unui transportor 
rulant ou o capacitate de 2 000 
de tone pe oră (cel mai mare 
din lume, la ora actuală), care 
să unească cele două obiecti
ve.

Și in timp ce pregătirile in 
vederea exploatării zăcămin
telor de fosfați au ajuns in

faza finală, luarea unei hotâ- 
riri care să pună in mod real 
problema viitorului Saharei 
spaniole întirzie. în condițiile 
actuale, este greu dc întrevă
zut o renunțare de către Spa
nia la provincia sa de peste 
mari, în felul în care s-au pe
trecut lucrurile cu teritoriul 
Ifni (cedat Marocului).

în această luptă dc culise, 
dusă cu întreg arsenalul neo- 
colonialismului, vocea și inte
resele celor aproximativ 20 000 
de locuitori ai Saharei spaniole, • 
stăpînitorii legitimi ai bogă
țiilor nu sint luate în conside
rare. Mașinațiile cercurilor de 
afaceri internaționale și com
plicitatea guvernului spaniol 
amintesc, de fapt, istoria din 
ultimul secol al Insulei Nauru, 
jefuită fără reținere d? zăcă
mintele sale de fosfați, la ria
dul lor extrem de bogate.

în momentul în care presiu
nile internaționale nu vor mal 
putea fi parate, guvernul spa
niol va accepta probabil orga
nizarea referendumului și, de

sigur. chiar 
ța teritoriului. Nu insă fără 
a încerca să înlocuiască ac
tuala dominație directă asupra 
acestuia prin Instaurarea unui 
guvern favorabil, caro să-l asi
gure garanția exploatării in 
continuare a bogatelor zăcă
minte de fosfați.

Constantin ȚINTEA

• NEW YORK — Operația 
de grefare parțială a ochiului, 
efectuată la 22 aprilie la Insti
tutul de Oftalmologie al cen
trului medical din Texas, nu a 
reușit. Pacientul John Madden 
a părăsit spitalul, rămînînd în 
continuare sub observație me
dicală.

RIO DE JANEIRO 13 (Ager- 
pros). — Moneda națională bra
ziliană — cruzeiro-ul — a fost 
devalorizată luni pentru a șap
tea oară din august anul trecut, 
cînd guvernul brazilian a adop
tat o „politică flexibilă de 
schimb". Ultima oară moneda 
braziliană a fost devalorizată 
la 18 martie.

,COSMOS-281'

RFOACȚIA si ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nn 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui)

și independen-

® WASHINGTON. — State
le Unite trebuie să ia inițiati
va reducerii acțiunilor lor mi
litare în Vietnam pentru a 
deschide noi posibilități de re
glementare a problenici vietna
meze. a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă Averell Har
riman, fost șef al delegației 
S.U.A. la Conferința de la Pa
ris în problema vietnameză.

Harriman a declarat, dc a- 
somenea, că se opune construi
rii sistemului dc rachete anti- 
rachclă „Safeguard". Acesta, a 
spus el, va contribui la escala
darea cursei înarmărilor și va 
reprezenta un obstacol 
lea tratativelor pentru 
mare.

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat marți satelitul artificial 
al Pămîntului, „Cosmos-281*. 
la bordul căruia se află apa- 
rataj științific destinat cerce
tării spațiului cosmic. Agenția 
TASS informează că aparata- 
jul funcționează normal, iar 
centrul de calcul coordonator 
de pe Pămînt efectuează pre
lucrarea informațiilor primite.

in ca- 
dozar-

• LIMA. — O grevă pe 
termen nelimitat a fost decla
rată de 45 000 de muncitori pe- 
ruvieni din industria zahărului, 
în semn de protest față de 
concedierea a 300 de lucrători 
ai fabricii „San Jacinto". Fa
brica a fost închisă ca urmare 
a crizei care afectează indus
tria zahărului din Peru.
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9 MOSCOVA, 
trovici, specialist 
rachete, a declarai intr-un interviu acordat unui 
al agenției TASS că motoarele electrice cu plasmă cons- 

mo- 
la 
in

— Profesorul universitar Ghcorghi Pe- 
sovietic în domeniul motoarelor pentru 

redactor

tituie viitorul tehnicii rachetelor cosmice. Astfel de 
(oare au fost utilizate pentru prima oară în anul 1961 
nava orbitală „Vostok" și la stația „Sonda-2". lansata 
direcția planetei Marte.

în motoarele respective plasma se încălzește pînă 
temperatura do peste 8—10 mii de grade. Particulele 
plasmă pot fi accelerate pină la zeci și sute de kilometri 
pe secundă. Energia electrică pentru motoare este asigu
rată de bateriile solare de la bordul navelor cosmice.

la
de

LISABONA 13 (Agerpres).— 
Aproximativ 500 de lideri ai 
opoziției din Portugalia ur
mează să sc întîlnească joi, in 
localitatea Aveiro din nordul 
țării, la un congres republican 
do trei zile, in care vor anali
za probleme legate de viitorul 
politic al Portugaliei. Congre
sul, al doilea convocat în de
curs de 12 ani, a fost autori
zat de noul guvernator civil 
al orașului Aveiro, Vale Gui
maraes, care a permis, de ase
menea, și ținerea Congresului 
precedent din 1957.

Constituția Portugaliei limi
tează activitatea politică a 
partidelor dc opoziție la 
numai 30 de zile înain
tea alegerilor naționale, cind 
oponenții regimului pot pre
zenta candidați independenți. 
Dar. după cum aminteș
te agenția Reuter, din 1926, 
de la lovitura de stat militară, 
nici un politician al opoziției 
nu a fost ales vreodată în A- 
dunarca Națională.

Deși numeroși adversari ai 
regimului arată că actualul 
premier continuă de fapt po
litica dusă de Salazar în - tim
pul regimului său dictatorial 
de 36 dc ani și cer boicotarea 
viitoarelor alegeri, o parte a 
liderilor opoziției nu au adop
tat încă o poziție definitivă in 
această chestiune. Se așteaptă 
că participanții la congres vor 
prezenta din nou cererea adre
sată anterior autorităților 
locale, do a pune la dispoziția 
opiniei publice copii ale re
zultatelor electorale pentru ve
rificarea, în felul acesta, a 
respectării condițiilor legale 
de vot.

Cunoscutul lider socialist, 
Mario Soares, care s-a reîn
tors din exil imediat după nu
mirea lui Caetano în funcția 
de prim-ministru, a dcclafat 
că hotărirea unui boicot al 
viitoarelor alegeri generale ar 
fi prematur in acest moment.

Observatorii politici aprecia
ză că una din principalele re
vendicări ale opoziției va fi 
aceea a posibilității unor con
tacte și a unei activități poli
tice eu mult timp înainte de 
alegeri.

în cadrul Congresului opozi
ției. care sc va încheia sîmbă- 
tă, urmează să fie prezentate 
56 de rapoarte.
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