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Prof. VIC TOR BĂDĂU, 

inspector școlar Județean 
pentru municipiul Petroșani

Trăim, în aceste zile de începui de nou an 
școlar, tensiunea marilor prefaceri înnoitoare, 
prin care trece țara ca urmare a muncii pline 
de abnegație pentru traducerea in viață a sar
cinilor trasate de Congresul al X-lea al partidu
lui — trăim bucuria timpului celor mai înalte 
idealuri de libertate națională și socială, de bu
năstare materială și spirituală u maselor, la care 
au năzuit cei mai do seamă înaintași.

Acest sfert de veac al istorici contemporane 
a României — epopee a luptei maselor popu
lare pentru cucerirea puterii și construirea so
cialismului — reprezintă, prin adincile prefa
ceri revoluționare din viața societății romanești, 
epoca de avînt a istoriei poporului român. In 
acest sfert de veac. Pe măsura prefacerilor so- 
cial-economice și a amplei activități ideolo
gico desfășurată de partid, s-a dezvoltat cultura 
socialistă, s-a afirmat tot mai puternic concep
ția despre viață și principiile etice ale clasei 
muncitoare în lupta dusă împotriva ideilor și 
concepțiilor burgheze, retrograde, cosmopolite.

Considerînd școala ca principalul factor de in
struire si educare a tinerei generații, in îm
bogățirea cunoștințelor cultural-științificc ale în
tregului popor și pregătirea cadrelor necesare 
economici socialiste, partidul și guvernul au asi
gurat dezvoltarea si perfecționarea continuă a 
înA ătămîntului. imprimîndu-j un conținut realist- 
șliintific. pe baza concepției marxist-leniniste 
despre natură și societate, a legării lui de ne
voile mereu crescînde ale construcției socialiste. 
Astăzi România se numără printre puținele 
țări din lume undo școala de 10 ani este obli
gatorie și gratuită. Prin rolul pe care-1 înde
plinește în transmiterea experienței socîal-isto- 
rice și în pregătirea pentru viață a generațiilor 
tinere. învățămintui reprezintă un important 
factor de progres in dezvoltarea societății noas
tre.

Conducerea partidului și statului nostru a 
acordat și acordă în continuare o atenție și o 
grijă deosebită acțiunii complexe de dezvolta
re si perfecționare a învățămintuiui de toate 
gradele, acțiune ce se cere dinamizată la toate 
nivelele și comoartimentele, în strînsă legătură 
cu progresul științei și culturii mondiale, cu ce
rințele crescînde puse în fața școlii românești 
de întreaga dezvoltare economică și social-po
litic'» a țării noastre, pe drumul desăvirșirii con
strucției socialiste.

La baza activității organelor noastre de partid 
și de stat. în înfăptuirea politicii școlare con
temporane, la baza activității cadrelor noastre 
didactice, desfășurată în cursul anului școlar 
19i»S—1960, au stat hotăririle Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—25 aprilie 1968, Legea invăță-

niintului. Statutul personalului didactic din 
R.S.K. precum și sarcinile care au revenit cadre
lor didactice, sarcini izvorâte din aceste docu
mente.

At it Directivele cit și Legea învățămintului 
oglindesc experiența și tradițiile învățămîntu- 
lui nostru și răspunzînd cerințelor actuale și de 
perspectivă ale învățămintului, ca urmare a 
dezvoltării impetuoase a științei și tehnicii noi 
contemporane, dau o perspectivă și o stabili
tate mai mare învățămintului pe o perioadă în
delungată. iar aplicarea principiilor prevăzute 
în ele vor situa România printre țările cele 
mai avansate din punct de vedere al învăță- 
mîntului.

In anul școlar 1968—1969 școlile aparținînd 
municipiului Petroșani au dispus de o puternică 
bază materială care a ajutat într-o largă mă
sură la desfășurarea în condiții bune a proce
sului de învățămint. Ca urmare a acestui fapt 
și a muncii pline de răspundere desfășurată 
de cadrele didactice din municipiul nostru se 
poate afirma că rezultatele obținute în cadrul 
procesului instructiv-educativ. în anul școlar 
1968—1969. s-au ridicat în mare măsură la ni
velul cerințelor etapei Pe care o trăim.

In primele zile ale noului an școlar, colecti
vele didactice și in mod deosebit profesorii 
care predau obiecte la care elevii vor da exa
men. vor trebui să acorde atenția cuvenită pre
gătirii claselor a VUI-a și a XII în vederea exa
menelor de admitere si bacalaureat.

In cadrul comisiilor metodice Pe specialități 
să se ia în discuție problemele noi apărute în 
specialitatea respectivă în scopul de a aduce 
elemente noi în cadrul fiecărei lecții, spre a 
contribui astfel la trezirea interesului elevilor 
pentru fiecare disciplină.

Documentele de partid și de stat, întemeiate 
pe studii aprofundate, stabilesc direcțiile princi
pale ale dezvoltării și perfecționării învățămîn- 
tului. Astfel, in domeniul învățămintului general 
și liceal se tinde spre crearea condițiilor nece
sare sporirii duratei învățămintului general o- 
bligatoriu: extinderea și diversificarea învăță- 
mîntului liceal, perfecționarea programelor și 
metodelor de predare; întărirea activității de e- 
ducațic patriotică și civică a tineretului; promo
varea trăsăturilor etice superioare; dotarea la
boratoarelor școlare cu aparatură tehnică mo
dernă cu material didactic necesar desfășură
rii optime a procesului de învățămint etc. In 
același timp și pentru același nivel de învăță- 
mînt se fixează ca sarcini: asigur ■•••«a condiții
lor educaționale ale culturii generale ținînd
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Salului (omilelului (entral 
al ParlMui tauDisl Human, 

Wiului te Slal ți tailiului 
ile luițlii ale Rwttii 

Sueialisle România, 
adresai tatti didtte si elevilor 
ru prilejul desrierii osului an plai

Stimați tovarăși învățători și profesori.
Dragi elevi.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de 

Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România 
adresează educatoarelor, învățătorilor, profesorilor și elevilor, tu
turor celor care-și aduc contribuția lor nobilă la progresul și 
propășirea școlii românești, un călduros salut cu prilejul înce
perii anului școlar 1969/1970.

Pe întreg cuprinsul țării, școlile își deschid porțile în atmos
fera de entuziasm general și de puternic avînt constructiv pe 
care istoricele hotărîri adoptate de cel de-al X-lea Congres ai 
Partidului Comunist Român și insuflețitorul bilanț al aniversă
rii unui sfert de veac pe drumul vieții noi, socialiste, au impri

mat-o în toate sectoarele de activitate.
.Anul care începe are o semnificație deosebită înscriind in 

istoria învățămintului nostru debutul școlii generale de 10 ani. 
a cărei înfăptuire va reprezenta un nou și însemnat salt în dez
voltarea instrucției și educației tineretului și va avea efecte deo
sebit de favorabile in pregătirea pentru muncă și viață a aces
tuia, în lărgirea orizontului de cultură al întregului popor. Se 
va continua înfăptuirea măsurilor stabilite pentru dezvoltarea și 
diversificarea învățămintului liceal, a învățămintului profesio
nal și tehnic, care în anii următori, este chemat să asigure un 
număr sporit de cadre necesare economiei naționale.

Dînd o înaltă apreciere învățătorilor și profesorilor, acordînd 
toată cinstirea muncii de răspundere pe care aceștia o desfășoară, 
ne exprimăm convingerea că membrii corpului didactic vor de
pune toate eforturile pentru reușita deplină a acestor măsuri, 
pentru pregătirea temeinică a tineretului, pentru înarmarea Iui 
cu tot ceea ce gindirea umană a făurit niai de preț în decursul 
veacurilor, ajutindu-I să se ridice la nivelul de cunoaștere al 
contemporaneității, să fie receptiv ld tot ceea ce este nou, înain
tat în știință, în societate; în viață;

Vă revine dumneavoastră,:slujitorilor școlii, înalta îndatorire 
patriotică de a forma tineretul în spiritul concepției marxîst-le-
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La începutI
Prima oră a unui profesor 

tînar (ine de comedie și de 
dramă. Singur la catedră, el 
domină o legiune de corpuri, 
o multiplicitate de fele mici 
care-1 observă. Unul contra 
30 sau 40, sau mai muiți. Ii 
e frică, chiar dacă nu este 
timid. Ordonă corpurilor să 
se așeze; acestea i se supun. 
El, el nu se așează încă. în
treaga sa ființă cheamă în 
ajutor amintiri școlare, bucăți 
alese din experiențele ante
rioare, alunei cind și el era 
de. cealaltă parte a barica
dei...

El știe că această oră pre
liminară va fi calmă, că e 
ascultat, că este cîntărit cu 
toți ochii atenți, caută să des
copere defectul cuirasei și că 
dacă ei o dau pe fală, aceasta 
nu va ii exploatată prea cu- 
rînd: este o convenție tacită 
între două corpuri de forță

inegală, pe care le separă un 
zid de sticlă.

El va trece acest zid înda
tă, pentru a scrie un cuvînt 
la tablă, își va risca sigu
ranța între bănci și perete, 
pentru a demonstra propriul 
său eroism, apoi, foarte re
pede va reveni la catedra sa 
cu... cu 50 cm deasupra „duș
manului" și va fi deodată 
foarte nefericit, dacă se gin- 
dește că elevii din primele 
rînduri îi văd șoselele răsu
cite și pantofii săi pătați deja 
de cretă.

De la acest prim contact, 
șliindu-se-yulnerabil, va tre
bui să dea dovadă de aulo-

Prof. I. GORDIN

(după Rene Masson)
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Expansiunea din ultima vre
me a progresului tehnic la mi
nele din Valea Jiului, dfenotă 
cu prisosință că viitorul ex
tracției cărbunelui nu poate fi 
conceput fără o mecanizare cit 
mai complexă, în raport bine
înțeles de condițiile pe care le 
oferă zăcămintul, condiții care 
în ultimă instanță pot fi subor
donate scopului propus. Am a- 
mintit doar de condițiile de 
zăcămînL, pentru că priceperea 
oamenilor, a minerilor și teh
nicienilor, nu poate fi pusă la 
îndoială.

In acest context, apare ca o 
necesitate de prim ordin, ex
ploatarea rațională a utilajelor 
din dotare, folosirea lor in
tensivă și extensivă, în scopul 
obținerii unei eficiente maxi
me care să confirme că efortu
rile financiare făcute pentru 
dotare sînt pe deplin justifi
cate. Urmărind insă realizările 
de pînă acum, obținute la doi 
din principalii indicatori de 
plan tehnic — încărcarea me
canică in galerii și susținerea 
metalică a frontalelor se ob
servă că este încă mult loc 
pentru mai bine.

Spunem aceasta deoarece în
că mai sînt utilaje nefolosite, 
altele care funcționează inter
mitent, îmbălsămate din cind 
în cind cu justificări mai mult 
sau mai puțin plauzibile, iar 
altele care, după nenumărate 
experimentări, n-au fost aduse 
încă in plenitutinea forțelor. 
Cauzele sînt multiple și o a- 
naliză amănunțită a lor ar ne
cesita mult timp și spațiu. Fap
tul este cu ații mai puțin ob-

Mecanismele
in ritmul

progresului tehnic să funcționeze 
creșterii producției de cărbune

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului de Stat, 
a Consiliului de Miniștri 
și a Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
Comitetul Contrai al Parti

dului Comunist Român. Consi-, 
liul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socia
liste România, Consiliul Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste anunță cu profundă 
durere încetarea din viață, în 
ziua de 13 septembrie, ora

16,20 a tovarășului Dumitru 
Petrescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, viceprcșc 
dinte al Consiliului Național

al Frontului Unității Socialis
te, vechi militant al mișcării 
comuniste și muncitorești din 
țara noastră, fiu credincios al 
partidului și al poporului ro
mân. luptător devotat pentru 
cauza socialismului, pentru în
tărirea și înflorirea patriei 
noastre.

Cu privire la funeralii
în legătură 'cu încetarea 

din viață a tovarășului Dumi
tru Petrescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național a) Frontului Unită
ții Socialiste, Comitetul Cen
tral '*al Partidului Comunist 
Român. Consiliul de Stat, Con
siliul de Miniștri și Consiliul 
Național al Frontului Unității 

^Socialiste au numit o comi
sie de partid și do stat pentru

organizarea funeraliilor, alcă
tuită din tovarășii : Ilie Vcr- 
deț (președintele Comisiei), 
Florian Dănălache, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa. Chivu 
Stoica.

Zilele de 14 și 15 septem
brie a.C. se declară zile de 
doliu.

In întreaga țară, in zilele de 
doliu, se vor arbora in bornă 
drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România și drapelul 
Partidului Comunist Român. In 
ziua de 15 septembrie, ziua 
funeraliilor, manifestările dis
tractive și sportive, adunările

festive și comemorative se sus
pendă. Teatrele, cinematogra
fele, radioul, televiziunea și 
celelalte instituții de cultură 
își vor adapta programele in 
mod corespunzător.

Corpul neînsuflețit al lui 
Dumitru Petrescu va fi înhu
mat la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism.

în Capitala Republicii Socia
liste România, în ziua fune
raliilor se vor trage, in semn 
de ultim omagiu, 12 salve de 
artilerie.

Din partea Comisiei 
de organizare a funeraliilor

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Dumi
tru Petrescu comunică :

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al tovarășului Dumitru Pe
tros'”- 'i depus în holul pa

latului Marii Adunări Națio
nale. Pentru a-și lua rămas bun. 
publicul va avea acces luni 15 
septembrie între orele 9—15.

Mitingul de doliu va avea 
loc luni 15 septembrie ora 16

la palatul Marii Adunări Națio
nale, iar înmormîntarea în jurul 
orei 17,30 la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

BULETIN MEDICAL
In ziua de 13 septembrie 1969, 

la ora 1 noaptea, tovarășul Du
mitru Petrescu, care se afla la 
odihnă în Republica Socialistă 
Cehoslovacă, la Karlovy Vary, 
a avut o hemoragie digestivă 
superioară severă, pe fondul li
nei vechi suferințe hepatice 
Cciroză hepatică), asociată cu 
un diabet zaharat vechi și 
complicat.

Tovarășul a fost internat de 
urgență in spitalul din Karlovy 
Vary, unde s-au efectuat ime
diat, de către medicii spitalului, 
în frunte cu prof. dr. F. 
Wachtfeidl, tratamentele co
respunzătoare pentru oprirea 
hemoragiei.

Transportat apoi sub supra
vegherea medicală cu helicop

terul Ia Praga, tovarășul Dumi
tru Petrescu a fost internai în 
sanatoriul de stat din Praga, 
unde a avut loc imediat un con
sult, cu participarea prof. dr. 
J. Karpisek, dr. St. Cejka, di
rectorul spitalului și șef al sec
ției de medicină internă, dr. Fr. 
Kovar, directorul policlinicii sa
natoriului, dr. E. Slezakova, 
chirurg anesteziolog, împreună 
cu prof. dr. docent D. BurlUi, 
membru corespondent al Aca
demici române de științe medi
cale, dr. M. Carstea. medic pri
mar chirurg, dr. R. Moisă, me
dic primar internist.

S-a hotărît continuarea tra
tamentului de oprire a hemo
ragiei și reechilibrare a tulbu

rărilor metabolice severe pe ca
re le prezenta bolnavul.

Cu toate măsurile luate s-â 
produs o nouă hemoragie, de 
astădată de tip caiâclismic, ca
re, împreună cu insuficiența 
hepato renală, a dus la înce
tarea din viață a tovarășului 
Dumitru Petrescu, la orele 
15.20, ora locală.

Prof. dr. F. Wachtfeidl
Dr. F. Schee
Prof. dr. J. Karpisek
Dr. St. Cejka
Dr. Fr. Kovar
Dr. E. Slezakova
Prof. dr. D. Buriui
Dr. R. Moisă
Dr. M. Carstea

încheierea Congresului national 
de medicină internă

Sîmbătă după-amiază, a avut 
loc, în sala Ateneului Român, 
ședința de închidere a lucrări
lor celui de-al II-lea Congres 
național de medicină internă, 
la care au participat peste 500 
de cadre universitare și medi

cale din România, precum și 60 
de specialiști din aproape 20 
de țări. Au fost dezbătute două 
probleme actuale ale medicinei 
interne i „Enzimele în patologia 
internă" și „Patologia terapiei 
medicamentoase", în legătură cu 
care au fost prezentate peste

100 de rapoarte și comunicări 
științifice.

La ședința de închidere, prof. 
Ion Bruckner, președintele So
cietății de medicină internă, a 
prezentat concluziile celor trei 
zile de dezbateri.

(Agerpres)

servat, cu cit mulțumindu-se cu 
date statistice simple, care nu 
reflectă pe deplin adevărata 
stare de lucruri, specialiștii și 
cei interesați in sporirea efi
cienței progresului tehnic la ni
velul dotării, renunță la a-și 
mai face noi probleme. Să e- 
xemplificăm.

încărcarea mecanică în 
galerii, un indicator 

restanțier
Din cele 49 mașini de incăr- 

cat cu care sînt dotate minele 
din Valea Jiului, in medie, lu
nar, funcționează doar 32. Ca 
urmare, in opt luni s-au încăr
cat mecanic cu 8 336 mc mai 
puțin decit prevederile planu
lui, luna august fiind campioa
nă a nerealizârilor — doar 57,2 
Ia sută realizat față de plan.

Vorbind de plan, nu putem 
trece cu vederea, peste modul 
curios în care acesta este . de
falcat pe unități. Normal ar fi 
ca ținind cont de toți factorii, 
pianul să fie defalcat și în 
funcție de numărul mașinilor 
aflate in dotare, sau, dacă nu, 
acestea să fie reîmpărțite în

funcție de plan. Dar așa, spre 
exemplu, mina Paroșeni cu 5 
mașini de încărcat, are un plan 
pe opt luni de 5 343 mc, reali- 
zînd în această perioadă 71333 
mc, in vreme ce minele Lonea, 
Petrila Și Vulcan cu același 
număr de mașini au avut plan 
9 900 mc, 11 200 mc și, respec
tiv, 11 370 mc, realizind 7 818 
mc, 11 360 mc, respectiv, 10 033 
mc. De unde se vede cu clari
tate că undeva un coeficient, 
poate cel de „siguranță" tre
buie reverificat

In altă ordine de idei, vor
bind despre modul în care a- 
ceste mașini care funcționează 
sînt utilizate, cîteva neînsem
nate operații aritmetice duc la 
rezultate care creează nedume
riri, transformîndu-sc în cele 
din urmă într-un mare semn 
de întrebare.

Din împărțirea volumului în
cărcat la numărul mașinilor în 
funcție, rezultă că, în medie, o 
mașină a încărcat lunar cca. 
330 mc de rocă. Cum capaci
tatea unei mașini este de 10—15 
mc/oră, după încă o împărțire, 
aflăm că într-o lună, o mașină 
funcționează cca. 32 de ore, cu 
ceva mai mult decît o oră/zi. 
Că și acest fenomen poate fi

justificat nu avem nici o în
doială. Important este nu sa cu
noaștem natura justificărilor, ci 
măsurile care se vor lua în 
vederea îmbunătățirii substan
țiale a gradului de utilizare a 
mașinilor de încărcat. Situația 
de fapt o cere cu prisosință. O 
cere și situația precară în care 
se află realizarea planului de 
deschideri și pregătiri. O cere 
dacă vreți adevăratul sens al 
progresului tehnic.

Vitezele de avansare, di
rect proporționale cu fo

losirea mașinilor de 
încărcat

Ciudată situație au mașinile 
de încărcat în contextul meca
nizării complexe. Se va spune 
desigur că nu toate lucrările 
au profilul corespunzător con
dițiilor de lucru ale mașinilor, 
că unele lucrări sînt de lungimi 
mici și deci nu se rentează să 
fie dotate cu mașină, că locul 
de muncă fiind prea îndepăr
tat, presiunea aerului compri
mat este sub cea a regimului 
de funcționare a mașinii că... 
și așa mai departe.

Dar realizările de pînă a- 
cuni privind vitezele de avan
sare dovedesc cu certitudine că 
argumentele nu stau de-a bine- 
lea în picioare, că, asemenea 
unui om bolnav, se clatină. Să 
exemplificăm. Pe bazin, viteza 
de avansare cu încărcare me
canică este cu numai 7 metri 
mai mare față de cea obținută 
în fronturile cu încărcare ma
nuală. Sînt însă cazuri, para
doxale desigur, unde vitezele 
cu încărcare mecanică sînt sub 
nivelul celor cu încărcare ma
nuală. La Vulcan și Bărbăteni 
de pildă, pe șapte luni, în pri
mul caz s-au realizat în medie 
48,24 ml/lună, respectiv, 56,G 
ml/lună, față de încărcarea ma
nuală unde s-au obținut vite
ze de 53,9 ml/lună, respectiv, 
58,9 ml/lună. La alte exploa
tări, diferențele sînt sub media 
pe bazin — cazul minei Lonea 
și Aninoasa cu 1,70 ml și 2,93 
ml. Față de situația prezentată, 
comentariile sînt de prisos. Că 
se impune revizuirea opticii fa
ță de acest indicator, nu în-

D. GORNlfU

♦ Continuare in pag. a 3-a
FORESTIERI Foto' N. MOLDOVE \NU
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DUMINICA n SEPTEMBRIE IOC»

MINIER AUTOMAT

■Sa știi,.nene, că și tata <e -miner !

Foto: I. LAC1U

Limfocitoza infecțioasă acută

Plopi urgent!

Nou agregat minier

IfN CADRUI campaniei științilice pe anul 
IranccM de cercetări arheologice submarine .„Archeonaule 
va îndeplini cîteva misiuni pentru a scoate la suprafață sule 
dc epave și obiecte aulice care /ac pe fundul murii de-a lun
gul coastelor franceze ale Medileranei.

cazuri. Examene ale fecalelor 
(căutarea de .paraziți), culturi 
de fortiuri din laringe și ale 
fecalelor (studiu bacterian),

UE ICI,
Clubul mincinoșilor din 

țw.l american Bvrlington 
«rortlal lui Otis Tlewlet 
dk* campion mondial la 
«ioni pe anul 1968.

Campionul a primit o 
te» a clubului și o decorație 
«i-n inscripția ..Mint fără să 
wișesc !* Conform statutului clu- 
feuhn. el trebuie sâ poarte 
^permanent decorația tot tim
pul anului in care deține tit
lul de t ampion. Mister lien lei 
« cerut președintelui clubului 
■sâ-i permită totuși s-o scoată 
«el .puțin cînd își exercită pro
fesia. campionul fiind 
«uctodisl.

DUPĂ aprecierea O.N.U.. in anul 1070 consumul de 
nereu dc uraniu in lume va li de 13 000 tone, în 1075 ol va 
crește la 34 000 - - 46 000 tone, iar in 1080 \ a ajunge In 
fiSOOO — «6 000 tone

I A O uzină din Novosibirsk s-a elaborai o noua tehno
logie pentru purificarea pliimbidlii dc amestecuri. In felul 
acesta se poale obține plumb cu o puritate dcPO,00006 la sulă.

o
DE LA apariția vieții pe pămînt au trecut aproximativ 2 

miliarde de ani. Dacă s-ar scrie o <carte despre istoria vieții 
pe planeta noastră, în ca>c tlicărei sute dc ani să-i corespun
dă o pagină, pentru a o răsfoi ar li neacsară o viată de om. 
Cartea ar conține circa 20 milioane de pagini și ar avea o 
grosime de vreo 2 km.

MOD DE TRANSPORT

La grădina zoologică 
Wroclaw (Polonia) medi 
făcut o 'Operație rană și peri 
•culoasâ. Pacientul era un șar 
•pe veninos, pe a 
■4e venin 
ware. Daca 
■die urgență, 
<41.

■Pacientul

Asigurarea transportului în 
mine a creat totdeauna mari 
dificultăți, fără a mai vorbi do 
personalul numeros pe care îl 
necesită acest aspect a] pro
ducției. Dirijarea automatiza
tă a garniturilor de tren prin 
modul de transport minier 
devine posibilă prin folosirea 
de sisteme ou un grup de tra- 
duclori care controlează tre
cerea garniturilor do tren 
blocuri de memorare, bloc de 
comenzi automate și bloc de 
impulsuri care, toate laolaltă.

dirijează fără greș procesul de 
coordonare a circulației gar
niturilor dc tren cu procesele 
tehnologice.

Modul de transport 
mai, produs de uzinele 
mei* din Dabrowa Gornicza 
este dotat cu un sistem de e- 
lemcnte logice, electromeca
nice, ceea ce reprezintă o so
luție cu totul nouă elaborată 
de Institutul central de mine 
din R. P. Polonă.

Instalația a Tost brevetată.

O
ELEVII din salul Rr/.ozowo (voivodatul Olsztyn — Polo

nia) au fondat Muzeul de floră, faună și artă populară din 
diferite țări. Aici se pot vedea colecții de corali, dc fluturi 
brazilieni, un ou de strut, un rechin împăiat, un lam-lam ș.a.

O
IN oceanul mondial se află di/.oJvale aproximativ 10 mi

liarde tone dc aur. Deocamdată însă accnsLă bogăție nu re
prezintă ini eres din pune! de vedere industrial. ViRSTA

cărui glandă 
crescuse o tumoare 

nu se intervenea 
>ar-pele ar fi mu-

primejdios a fost 
«șc£al pe masa de operație cu ■ 
*-ȚUtorul unor cleși speciali. In | 
fură i s-a pus un tampon ■ 
■Boare care să-1 împiedice să | 
îSropească cu venin pe cei din I 
$ur. Medicii și ajutoarele lai 3 
^i-au luat toate măsurile dc 1 
iprecauț^e — purtau halate 1 
‘lung;, mânuși lungi și oche | 
lari. Vipera a fost operată de I 
•diroenorul grădinii zoologice. I 

rația a durat peste o oră. i
Ea a T
■s-a vindecat și .. ---- - _

reușit perfect Șarpele I 
«decât și acum mănîncâ ■

In tinxp ce John Buehrle, 
vîrstă de 19 ani, membru 
Crucii Roșii din Alton (S.U.A.). 
ducea de mincare și de băut 4 
oamenilor care patrulau de-a 
lungul celor trei diguri dm a I 
■propierea confluenței cursuri- j
)or de apă Misouri și Missis
sippi (în momentul de față 
umflate- de ploi), tinărul a 1 
descoperii o crăpătură într-un 
4Sig. El a cerut imediat ajutor, 
apoi s-a întors la crăpătură, 
«are intre timp se lărgise 
foarte mult.

Neavînd la îndemână nici un 
■obiect cu care s-o poată astu
pa, John nu a stat mult pe

L El s-a lipit cu spa- 
? crăpătură, apăsînd din 
puterile pentru a împie

I 
I 
I
I 
I

In R. F. Polonă a fost realizat un nou agregat minier 
pentru mecanizarea complexă a lucrărilor de săpat galerii 
in minele de huilă In componența agregatului intră o com
bină de săpat galerii cane detașează 120 tone.de cărbune,pe, 
oră. Combina are acționarea clectrohidraulică și este co
mandată de la distanță, prin radio.

Cărbunele detașat cu combina va fi încărcat în auto
basculante.

împreună cu aceste mașini principale va funcționa o in
stalație de susținere* hidraulică cu cadre de oțel a abatajului.

Întregul complet de mașini va fi deservit de numai trei 
oameni și anume, conducătorul combinei, operatorul mași
nii de încărcat și instalației de susținere și conducătorul 
autobasculantei. Conform calculelor teoretice ale proiectan- 
ților acestui agregat, el va putea săpa intr-un schimb 50 
metri de galerie in mine de huilă.

Toate mașinile care intră in componența acestui agregat 
au fost brevetate încă de anul trecut.

1. — Să jileci pe Lună 
pentru că— există.

2. — Pentru a schimba 
peisajul.

Pentru a-ți plimba

— Pentru că soția sau 
soțul te cicălește.

5. — Pentru că îți clcă- 
lești soțul sau soția.

6. — Pentru a scăpa de 
creditori.

7. — Pentru a... „bombă
ni" pe săturate.

8. — Pentru a scăpa de 
oamenii blazați.

9. — Pentru a te sustra
ge serviciului militar.

1^! — Pentru că ai cutre-

Orașe7

„ milionare

Emilio Lonardi este sculp4 
tor amator. El sculptează 
in lemn .și nu in orice lemn, 
oi numai în plop. Lonardi â 
creat o întreagă galerie de 
basoreliefuri infățișind oa| 
meni uriași. El a început

ca-ierat Rumîntul de la un 
păi la altul. Dar, viitorii vo
iajori selenari trebuie să ai
bă in vedere :

— Să posede costume lu
nare pentru a face față tem
peraturilor de pe fața vizi
bilă și invizibilă a Selenei ;

— Să-și ia cu ei untul de 
palmier și guma de meste
cat ;

— Să aibă grijă, in cazul 
unei șederi mai îndelungate, 
să se ascundă într-un cra
ter pentru a fi feriți de 
bombardările meteoriților, 
pornind de la principiul că 
un„. meteorit nu. cade 
două ori în același...

sculpteze portretele consă
tenilor săi din satul Aqua- 
rone (Italia) mai intîi al 
primarului și membrilor 
municipalității.

S-a dovedit că in regiu
ne sînt prea puțini plopi. 
Există stejari, pini și alți co
paci din belșug,' dar plopii 
nu sînt de ajuns. Iar Lo
nardi nu a sculptat decît 
jumătate din portretele mem
brilor municipalității. A- 
ceștia s-au întrunit și au 
hotărît să-1 roage pe Emi
lio să folosească și alt lemn, 
iar în caz că refuză, să sc 
sădească în împrejurimile 
satului plopi piramidali ca
re cresc extrem de repede.

In cursul unei analize ide 
rritină pentru studierea toxici
tății eventuale a unui medica- 
îrient a lost descoperită’ o hî- 
perlimfocitoză (44 1)00 globule 
albe cu 72 la sută limfocite) 

1 la un pacient in vîrstă de 6 
ani, internat într-un azil de 
debili mintali din statul In
diana. Cîteva .zile mai. itîrz.iu 
a izbucnit ,0 .epidemie -.de 'dia
ree printre copiii spitalizați în 
secția de eopii a acestei in
stituții caro numără cea. 2 000 
de internați, repartizați în ra
port cu virsta lor mintală. Aici 
se află internați 23B de pa- 
țșienți în vîrstă de la 3 la 19 
arii. Băiatul, la care a ifost 
descoperită, din întîmplare, 
limfocitoza. a fost printre pri
mii atinși de diaree.

Epidemia a fost studiată 
foarte atent cu ajutorul unor 
virologi specialiști 
witz și G. Moore:
England Journal of 
279, 399, 1968).

Epidemia a încetat la patru 
luni după descoperirea primu
lui caz. 27 de copii au pre
zentat o hiperlimfocitoză, 15 — 
o diaree. Au putut fi consta
tate cîteva tulburări de carac
ter, cît și o slabă creștere a 
temperaturii in 50 la sută din

t MEDICALE
culturi de froti-iuri din gît, din 
scaune și din sânge (studiu ăl 
virusurilor) au fost efectuate. 
Din fecalele a 21 la sută din-

tre pacienți a fost posibil să 
se izoleze un enterovirus aare 
n-a fost niciodată tipizat, ase
mănător prin caracteristicile 
scrie fizice, chimice și specifi 
grupului de 'Coxsackie A. An- 

_ ticorpii care au neutralizat a- 
ccst enterovirus erau de cele 
mai deseori in mod net în 
cantitate mai mare la subiec
tele atinse de epidemie decît 
Ia subiectele în contact ou a- 
ceșlia (diferență în mod sta
tistic valabilă). Se pare, deci, 
că este foarte posibil ca acest 
enterovirus, >de un tip 
fi roprezentat cauza 
•epidemii instituționale

PĂSĂRILOR

Procedeu <le tratare a decubitusulții

(M. Horo- 
„Tho New 
Medicine",

^Specialiștii de la facultatea 
de medicină a Universității 
din Missouri au comunicat câ 
folosirea curentuluj continuu 

-slab a permis vindecarea com
pletă a 34 rfle escare ce nu pu
teau fi vindecutc, Ia dc1 bol
navi, prin nici un alt trata
ment. 'Cercetătorii subliriiazâ 
că la o nstîe) -de eleetraterapie 
a reacționat -pozitiv șj -un pa
cient, care Se .25 -de .îmi 
s-a puiuț .vindeca prin 
procedee. Dinții 'Hlți -n 
pacienți, 3naă înaintea 
dării coinplote a

■ mulți s-au simțit atit de bine

nu 
uite.,.

de 
nimfle-

escarelor.f

nou, să 
acestei 

■benigne.

-fost sis-incit clectrotcrapia a 
tată.

■Pentru ilichîdurca 
■doi electrozi . așezări 
reghțriii ou ulcerație 
aonoctați la polul negate al 
unui -.genorator. După cel pu
țin trei zile, polaritatea cu
rentului si* ‘«ohimbă Și vinde
carea se slimiilează prin 
reni -pozitiv, folosindu-se 
:fiscare zi cile trei ședințe de 
două -ore cu pauze intre ele 

■de patr.u (ore. In condițiile a- 
cestui tratament, bolnavii n-au 
avut senzații neplăcute.

. infecției, 
deasupra 

•sîrrt

C.U-
Sn

întâmplă ca 
.păsările oare trăiesc în liber
tate să atingă virsta -biolog»^ 
maximă. Majoritatea mor uci
se de animalele sau păsâi :>e

de -pradă cure le vînează.
Limita longevității se poale 

stabili numai la păsările care 
trăiesc în grădini ^zoologice. 
Astfdl s-a .eonslatat uâ TicoJ® 
pelicanul și flamingoul trăiesc 
pină la 30 de ani, bâtlanul, 
bufnița și pescărușul — până 
la circa 20 de ani, iâr gixiurul, 
■pjțigoiul și sticletelev pTnă Ja 
mai puțin de zece ani.

• Ficțiunea a devenit realitate

ANECDOTE
IA unui scriitor avea mare succes ;ln o serată. Toată 
făcea complimente.

— Este îneîntătoare soția dv. — iîi spune gazda scriito
rului. Rochia ei este un adevărat poem.

- Nu este nicidecum un poem, ci exact cinci schițe și 
foiletoane.

. . 0IN REPETATE rînduri, vizitatorii lui Edison s-au minat 
că poarta grădinii acestuia era foarte greu de urnit. In cele 
din urmă, un prieten îi spune marelui inventator :

— Un geniu tehnic ca tine ar trebui să fie In stare să 
construiască o poartă care să funcționeze mai ca lumea !

— Pi bine, poarta mea este construită în chip genial.
— îți bați joc de mine...
— Nicidecum. Am legat poarta de o cisternă. Fiecare 

din vizitatorii mei pompează în mod automat douăzeci de 
litri dc apă în această cisternă în limp ce deschid poarta. 
1 O
V ADAM s-a întors acasă în zori și Eva i-a făcut marc 
srendal.

I — Ascultă dragă, spune Adam. Cu cine te-aș putea În
șela ? Doar în tot raiul nu mai este nimeni în afară dc noi.

Dar Eva nu- l-a crezut. Cînd Adam a adormit a început 
să-i numere cu grijă coastele.
c/l 0y7 — OFERĂ, .dragă, ceva oaspeților care să-i învioreze. 
I — .Imediat, răspunse gazda, și deschide larg fereastra.

se
cu- 
lui 
nu 
fac

Cine a descoperit America ?

Se întinde un pod peste Onoilc brațe" ale Dunării,

In patru rînduri
Actorii Teatrului de stat 

in Petroșani pregătesc 
spectacolul cu piesa „Cior
ba de potroace".

dica apa .să navgleasna. El 
rămas astfel in chip de 
p»nă lt sosirea oamenilor 
re cu ajutorul unor saci 
nisip au făcut o reparație 
solidă-

există 
căror 

milion 
orașe 

316 milioane 
(ir. 

sută

Pe globul pământesc 
astăzi 135 de orașe a 
populație trece de un 
de locuitori. In aceste 
trăiesc în total
de oameni, reprezentând 
anul 1965) circa 9,3 la 
din întreaga populație a 
netei noastre.

Cu 100 de ani in urmă 
tau pe tot globul numai 
asemenea orașe și anume
dra, Paris, Viena, Pekin, To
kio, New York. Pe la sfirșitul 
secolului trecut, 12 orașe ti
veau o populație de peste un 
milion de locuitori, la primele 
șase adăugjndu-rse -Moscova. 
Petersburg, Berlin. Gonstanti- 
nopole, Chicago. Osaka, -toate 
aflîndu-se in emisfera nordi
că.

Acum există și la sud 
Ecuator nouă orașe cu 
un milion de locuitori.

. Jg -

•
 Acum cînd Armstrong și Aldrin au pășit-pe Lună, ’ fil-

_ mul știmțifico-fantastic american „2001 : Odiseea spațiullii", 
W realizat de Stanley Kubrick și Arthur Clarke, capătă o va- 
£ luare profetică. Ficțiunea a devenit realitate: neniaiponie- 

nila călătorie in Cosmos a astronauților americani fusese 
deja trăită, împreună cu eroii Odiseei, de către spectatorii 
care hau vizionai. Cu singura deosebire că in timp ce 

• noașlem Urate detaliile călătoriei lui „Apollo-11", filmul
_ Kubrick și ’Clarke păstrează un mister științific total,
V dezvăluie secretul trucajelor și realizărilor tehnice care 
4^ din această odisee imaginară o adevărată capodoperă.

In rolurile principale : Keir Dullea și Gary Lockwood.

Date noi infirmă faptul cu
noscut îndeobște că Golumb 
este acela care a descoperit A- 
merica. Studiind o placă găsită 
prin 1672 în localitatea PARAI
BA din Brazilia, profesorul de 
arheologic american al univer
sității „Branchis" din Waltham 
(statul Massachusetts), a emis’ 
concluziile că America a fost

descoperită de fenicieni cu 
2 000 de uni înaintea lui Co- 
lumb și cu mult înainte de .pre
supusele expediții ale vikingilor 
Acoastă concluzie are la bază 
inscripțiile ffen’mieriilor ce 
găsesc pe placa in cauză .

Se știe că primii car.e au fă
cut ocolul Africii au fost feni
cienii, așa că s-ar putea ca tot 
oi să fi traversat pentru prima 
dată și Atlanticul. Doar erau 
vestiți in expediții pe marc... !

După ce-ați fost „croitori 
mari...".

Fiți și meșteri bucătari.
Pregătiți 1» „ciorbă de Po

troace...”
cum spectatorilor ie

ORIZON 1 ALj 1)-Studenții dc mîinc (fem) — An de studiu; 
2) A desena un cerc — Neaccentuată ; 3) Copierea gesturilor pro
fesorului — Voce în corul școlii ; 4) Scrie frumos — Se învață’ ta 
chimie ; 5) Se -înopreâ uneori — Oancea Ana ! — Și ele au s oli 
spațioase; 6) Și-a găsit omul (fig. neart) — Elevul Paul Raânca in 
monogramă ; 7) Monedă in Siam — La oglindă ! — Cel mai mare 
șarpe din zoologic ; 8) La algebra ! — Pașa turc amintit și la is
torie și la literatură : 9) Începe viața de elev ! — Apropo dc mo
rală... in școli — Cdl mai bun... la astronomie ; 10) Elevele ihn 
-punct de vedere-gramatical ; 11) Elev, cu care greu o s^oți la 
capăt.

VERTICAL : 1) Puse -pe liber cîteva zile dc la școală ; 2) -Cu 
vederea... scurtă (fig.) — Teren eu grîu ; 3) Exevpțiorialâ la în
vățătură — Rece ! 4) De neam marc — Comună in R.P. Ungai a • ; 
5) In .alfabetul grecilor — Fluviu în Congo — Lecție de predare 
de exemplu ; 6) Tocul pentru elev (fig.) — Autorul „Scrisorilor 
către V. Alecsmidri" : 7) în marea Egec ! Lecție utractiyă (mase:); 
8) Notă muzicală — Republica Socialistă România — Clase ; 9) A 
intra ture in subiect (fig.) — Nu aprobă — Clasă : 10) Problemă re
zolvată : II) A pregăti echipa dc volei a școlii... — ... o repriză.

Vasile iWMLODEȚ

Dezlegările jocurilor apărute în nr. 6 178
CAKEUL „DIN VORBA IN 

VORBA"
ORIZONTAL : 1) Paliative

— Apă ; 2) Amestecați — Im : 
3) Soață —Inamici; 4) Urs — Va
— iț — Lac ; 5) Ițari — Steri
— 1 ; -6) Ri — Acută — Act : 
7) Eter — Catod — Oc; 8) 
Arat — Te — lolă; 9) II — E
— Rău — ■ an r ; 10) Actuali
tate — B ; 1J) Mai — Fi — 
•Pliseu; 12) Ar — Mrar — Mc-

1) Similitu-
- En ; 3)

ian ; 13) Corectură — Ere.
CAREUL „ALTFEL DECÎT 

ASTFEL"
■ORIZONTAL : 

dini ; 2) Atitudini
Lirică — Ivesc ; 4) Unii » — 
Zvelți; 5) Teși — Jjperrn: -6) 
Art — Stors — Ta ; 7) Raiați
— Sipol : ll) R — Gindltor ; 9) 
Cina - Geta — NN ; 10) JUu
— O — Natriu ; 11) A - Co- 
custirci ; 12) Stacojii — Rea.

tone.de


steagul roșu

l/M/JI INTERNAȚIONALĂ
Vizitii președintelui federal 

a! Austriei, Franz Jonas

Dezbaterile 
din Consiliul

Luptele 
din Vietnamul

La Rafinăria și Complexul 
petrochimic de la Brazi

Președintele federal al Re
publicii Austria, Franz Jonas, 
a făcut simbătă dimineața o 
vizită la Rafinăria și Comple
xul petrochimic de la Brazi, 
întreprinderi moderne, repre
zentative pentru dezvoltarea 
industriei românești de prelu
crare a țițeiului și petrochi
miei.

Președintele federal a fost 
însoțit de Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Economic, Constantin Stătcscu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și de alte persoane oficiale 
române și austriece.

Cu tradiționala ospitalitate a 
poporului nostru, la hotarul 
județului Prahova, înaltul oas
pete a fost intim pi nat de nu
meroși cetățeni care i-au făcut 
o călduroasă manifestare de 
simpatie. După obiceiul stră
moșesc, oaspeților li se oferă 
pîine și sare și sint invitați să 
guste din ploști cu vin. semn 
al rodniciei pămînturilor mă
noase ale județului.

Președintele Consiliului 
popular județean, ing. Ilie 
Cișu, urează președintelui fe
deral al Republicii Austria un 
călduros bun sosit pe melea
gurile prahovene.

însoțit de oficialitățile lo
cale. înaltul oaspete se în
dreaptă apoi spre Complexul 
industrial de la Brazi.

Aici, cl este întîmpinat de 
ministrul industriei chimice, 
Alexandru Boabă, de Ion Ni- 
colac, adjunct al ministrului 
petrolului, de conducătorii ce
lor două întreprinderi, precum 
și de numeroși tehnicieni, 
muncitori.

In fața unei machete, direc
torul Rafinăriei, Bujor Oltca- 
nu, și directorul Combinatului 
petrochimic, Traian Vulpe, au 
infățișat oaspeților un scurt 
istoric al construcției și dez
voltării acestor moderne între
prinderi de prelucrare și va
lorificare superioară a țițeiu
lui. Prezentând capacitățile de 
producție, gazdele informează 
că moderna rafinărie de la 
Brazi prelucrează anual peste 
4 milioane tone de țiței, reali- 
zînd o mare diversitate de 
produse, multe din ele expor
tate in numeroase țări, prin
tre care și Austria.
, Sînt prezentate apoi cîteva 
date despre Combinatul petro
chimic. S-a arătat că cele 10 
fabrici ale sale, cu o capaci
tate anuală de 100 000 tone, 
realizează o valorificare supe
rioară a produselor petrolie
re, iar peste 50 la sută din 
producție este solicitată la 
export.

în continuare sînt vizitate 
instalațiile de distilare atmos

ferică și în vid, cele de cra
care catalitică, de xilen și hi- 
drofinaro ale Rafinăriei, pre
cum și Secția de olefine și 
Fabrica de polietilenă ale 
Combinatul petrochimic. Gaz
dele dau oaspeților explicații 
asupra funcționării moderne
lor instalații și proceselor do 
producție, complet automatiza
te.

înainte de plecare, președin
telui Federal al Republicii 
Austria i-a fost oferit în dar 
un album cu imagini din a- 
ceSle întreprinderi și o case
tă cu mostre ale produselor 
realizate aici.

Președintele Franz Jonas a 
semnat în cartea de onoare și 
a făcut aprecieri elogioase a- 
supra dezvoltării remarcabile 
a industriei românești de va
lorificare superioară a țițeiu
lui și a succeselor obținute de 
cei ce lucrează în acest mare 
complex industrial.

Luindu-și un călduros ră
mas bun, înaltul oaspete a 
urat gazdelor să obțină și în 
viitor realizări tot mai însem
nate.

Președintele federal al Re
publicii Austria și persoanele 
oficiale române și austriece 
care l-au însoțit, s-au înapo
iat apoi în Capitală.

(Agerpres)

La Muzeul de artă feudală
brincovenească de la Mogoșoaia

Sîmbătă după-amiază, preșe
dintele federal al Republicii 
Austria, Franz Jonas, și per
soanele oficiale române și aus
triece care îl însoțesc, au vizi
tat Muzeul de artă feudală 
brincovenească de la Mogo- 
șoaia. remarcabil monument ar
hitectural și de artă decorativă 
românească, care de peste un 
sfert de mileniu își păstrează 
intacte bolțile și coloanele, pro
filul armonios.

La sosire, președintele fede
ral este întîmpinat de Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru cultură și artă, 
Maria Bădulescu, director ad
junct la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România, alți 
membri ai conducerii muzeului.

In foișorul palatului, de unde 
se deschide o frumoasă prive
liște asupra întregului complex 
arhitectural, președintelui fede

ral îi sînt prezentate date pri
vind istoricul acestei vechi re
ședințe domnești. Se vizitează 
apoi sălile muzeului, care adă
postesc vestigii de preț ale cul
turii românești, mărturii de sea
mă ale spiritului creator ma
nifestat de-a lungul veacurilor 
de poporul nostru. După par
curgerea primei săli, unde se 
află expuse un portret în ulei 
al ctitorului — domnitorul Con
stantin Brîncoveanu — și nu
meroase țesături și broderii lu
crate în atelierele curții dom
nești, oaspeții vizitează sala do
cumentelor de mare valoare, o- 
glindă a uneia din caracteristi
cile principale ale epocii brîn- 
covenești — răspîndirea tipa
rului în Țara Românească. Pre
ședintele federal se oprește cu 
interes în fața vitrinei sub ca
re se află Evanghelia tipărită 
de Antim Tvireanul la Bucu

rești, în 1693. Pictura și sculp
tura în lemn,-argintăria, bogat' 
reprezentate în sălile acestui 
cunoscut lăcaș de educație și 
cultură se bucură de același in
teres din partea președintelui 
Franz Jonas, a celorlalți oaspeți, 
de calda lor apreciere.

Președintelui federal i se dau 
ample explicații asupra activi
tății muzeului.

La sfîrșitul vizitei, președin
tele Austriei, după ce a sem
nat în cartea de onoare, și-a 
exprimai’ satisfacția de a fi 
putut cunoaște această veche 
și remarcabilă instituție mu
zeală, care atestă grija deose
bită de care se bucură cultura 
tradițională în România mo
dernă.

Gazdele înmînează șefului 
statului austriac și celorlalți 
oaspeți, publicații de artă ale 
muzeului.

(Agerpres)

Rezultatele consultării elec
torale de la 7 și 8 septembrie 
a£. din Norvegia, care au fost 
marcate de o luptă foarte 
strînsă intre partidele vechii 
coa'iții guvernamentale și Par
tide/. muncitoresc, formațiunea 
politică cea mai puternică din 
țară, sint susceptibile să adu
că schimbări esențiale pe sce
na politică norvegiană. Deși 
ele au confirmat fosta coali
ție guvernamentală, aflată la 
putere din 1965 și formată din 
partidele conservator, liberal 
(Venstre), de centru și popular- 
creștin, totuși majoritatea 
dobindilă de aceasta — 76 din 
cele 150 de mandate ale Stor- 
tingului, cu 6 mai puțin decît 
în 19G5 — nu apare ca sufi
cientă pentru ca realcătuirea 
vechii formule de guvernare 
să rezulte de la sine. Slaba 
majoritate de două locuri ob
ținută în testul electoral de 
partidele vechii coaliții, nu 
poale decît să accentueze di
vergențele și tîrguielile care 
s-au manifestat in 1965, cînd 
partidele respective, deși a- 
veau o majoritate mai largă, 
și-au disputat îndelung repar
tizarea portofoliilor.

Observatorii politici remarcă 
totuși că Partidul de centru, 
condus de premierul Per Bor- 
ten. a ieșit întărit din scruti
nul de la 7 și 8 septembrie, 
obținînd un plus de două 
locuri, și că, in consecință, 
poziția acesluia de lider al 
coaliției guvernamentale a

fost consolidată. Acest fapt, 
privit prin prisma unor situa
ții anterioare cînd în Norvegia 
au mai condus guverne mino
ritare, permite unor cercuri 
politice autohtone să conside
re întrutotul posibilă reînnoi
rea vechii coaliții, sub con
ducerea fostului premier, în

soțită numai de o redistribuire 
a portofoliilor ministeriale în
tre cele patru partide care o 
compun, în funcție de perfor
manțele lor electorale. De alt
fel, Per Borten și-a exprimat 
în mod expres această inten
ție. Dar nimic nu este încă 
definitivat.

Partidul liberal (Venstre), 
dur încercat de pierderea a 
cinci locuri, a formulat încă 
înaintea recentelor alegeri re
zerve serioase cu privire la 
continuarea colaborării cu ce
lelalte formațiuni de centru, 
în prezent, unitatea acestui 
partid este greu încercată de 
tendințele centrifuge ale dife
ritelor grupări divergente din 
cadrul său, ceea ce dă o anu
mită greutate părerilor re
feritoare la o posibilă retra
gere a sa din coaliția guver
namentală. In orice caz, o 
frac țiune apreciabilă a parti

dului liberal, compusă în spe
cial din membri tineri și fe
derația sa din Oslo, manifestă 
tendințe cvidente.de stînga și 
se declară in favoarea unei 
colaborări cu Partidul munci
toresc.

Pe de altă parte, fără a ob
ține majoritatea absolută pe 
care o spera, Partidul munci
toresc a realizat o „revenire" 
remarcabilă, adjudeeîndu-și 71 
de locuri în Storting, cu 6 mai 
mult decît în 1965. Succesul 
său este explicat prin atitu
dinea critică pe care a adop
tat-o față de reforma fiscală 
preconizată de guvern și prin 
anunțarea unui program de 
reforme sociale, aplicabil în 
,.primele 100 de zile" de la re
venirea la putere. La aceasta 
au concurat, desigur, și opțiu
nile celor 316 000 de noi alegă
tori, precum și actualul sistem 
electoral din Norvegia, care 
permite ca devieri în fond ne
semnificative de voturi să poa
tă avea consecințe importante 
asupra repartizării mandatelor 
în parlament. In atare condi
ții, perspectiva revenirii Par
tidului muncitoresc la putere 
nu este exclusă.

Stortingul nou ales urmează 
să se întrunească abia în luna 
octombrie. Pînă atunci vor fi 
purtate negocieri dificile, care 
vor aduce de fapt adevăratele 
clarificări de după alegeri.

I. B.

de Securitate
♦ Proiect de rezoluție prezentat de 25 de țări 
arabe și islamice

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a 
continuat dezbaterile în legătu
ră cu incendierea moscheii 
„Al-Aksa“ din Ierusalim. Repre
zentanții Pakistanului, Algeriei 
și Senegalului au prezentat, în 
numele a 25 de țări arabe ’și 
islamice un proiect de rezoluție 
care cerc Consiliului de Secu
ritate să adopte măsuri supli
mentare în cazul în care Israe
lul nu va respecta rezoluțiile 
sale cu privire la statutul Ieru
salimului. Proiectul cere, de a- 
semenea, Israelului să respecte 
cu scrupulozitate clauzele Con

venției de la Geneva privind 
ocupația militară și să nu îm
piedice activitatea Consiliului 
Musulman Suprem din Ierusa
lim.

Reprezentantul Marii Brita
nii, lordul Caradon, a propus, 
de asemenea, Consiliului de Se
curitate să condamne incendie
rea moscheii „Al-Aksa", să-și 
reafirme opoziția față do orice 
încercări de a aduce atingeri 
în mod unilateral statutului Ie
rusalimului și să-și reafirme 
poziția în ceea ce privește re
gimul Jocurilor sfinte din acest 
oraș.

de sud
^SAIGON 13 (Agerpres). — în 

cursul nopții de vineri, avioa
nele americane de tip B-52 au 
întreprins trei misiuni de bom
bardament, lansînd cantități 
masive de bombe în provinciile 
Long Khanh și Phu Cat, situate 
la 45.și respectiv 458 km nord- 
est de Saigon.

Unitățile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud au supus 
unor bombardamente cu rache
te și mortiere un număr de 16 
obiective americano-saigoneze, 
provocînd pierderi inamicului. 
Printre pozițiile care au avut 
do suferit se numără baza de 
pușcași marini -de la Quang 
Tri, situată la nord de Da 
Nang, și tabăra saigoneză Dien 
Ban din regiunea de deltă.

Pe scurt « Pe scurt
La sediul din Havana al 

Uniunii Naționale a scriitori
lor și artiștilor plastici din 
Cuba A FOST DESCHISA 
EXPOZIȚIA DE DESENE A 
PICTORULUI ROMAN CON
STANTIN PILIUȚA.

Lucrările lui Constantin Pi- 
liuță s-au bucurat de o înaltă 
apreciere din partea oameni
lor de artă prezenți la verni
saj.

Uniunea națională a scrii
torilor și artiștilor plastici din 
Cuba a oferit un cocteil în 
cinstea pictorului român ca
re se află la Havana cu pri
lejul deschiderii expoziției-.

fel 53 S

Forțele patriotice mozambi- 
cane au scos din luptă în lu
nile iulie și august aproxima
tiv 330 militari portughezi i— 
informează UN COMUNICAT 
DAT PUBLICITĂȚII ÎN CA
PITALA TANZANIEI DE 
FRONTUL PENTRU ELIBERA
REA MOZAMBICULUI (FRE- 
LIMO). Unitățile organizației 
au lansat în această perioadă 
11 atacuri asupra unor baze 
și posturi fortificate portughe
ze, în provinciile Niassa, Cabo 
Delgado și Tete.

Unități guvernamentale lao- 
țicne, susținute de importante 
efective americane și tailan- 
deze, au lansat UN ATAC DE 
AMPLOARE ASUPRA UNOR 
ZONE CONTROLATE DE 
FORȚELE PATHET LAO din 
provincia Xieng Khuang, 
transmite agenția de presă 
Khaosan Pathet Lao. în cursul 
operațiunii, arată agenția cita
tă, formații de avione ameri
cane au efectuat bombarda
mente asupra unor localități 
pașnice.

INUNDAȚIILE DIN STATUL 
MEXICAN VERA CRUZ con
tinuă să pună în pericol viața 
a mii de persoane. Ca urmare 
a revărsării rîului Papaloapan. 
satul Tlacotaplan este pe 
punctul „de a fi șters de pe 
harta țării", anunță un comu
nicat oficial. Echipele de sal
vare au evacuat pînă în pre
zent 10 891 de persoane aflate 
în zonele amenințate din sta
tul Vera Cruz. Potrivit apre
cierilor oficiale au fost dis
truse culturile de pe o supra
față de 234 000 de acri.

In baza unui decret, publi
cat în Buletinul Oficial al 
Franței, PARLAMENTUL 
FRANCEZ A FOST CONVO
CAT PENTRU DATA DE 16 
SEPTEMBRIE ÎN SESIUNE 
EXTRAORDINARĂ. Primul 
ministru al Franței, Jacques 
Chaban-Delmas, urmează să 
prezinte, cu acest prilej, pro
iectul de lege guvernamental 
referitor la politica sa în do
meniile economic, financiar șî 
social.

Asociația juriștilor din Co
rcea de sud a organizat un 
MITING DE PROTEST ÎM
POTRIVA CONTINUĂRII DE 
CĂTRE AUTORITĂȚI A CAM
PANIEI IN VEDEREA ASI
GURĂRII UNUI AL TREILEA 
MANDAT PREZIDENȚIAL 
PENTRU PAK CIJAN III. Mem
brii asociației au adresat Adu
nării naționale din Seul. un 
mesaj în care condamnă ener
gic proiectul de amendare a 
constituției pentru ca o per
soană să poată ocupa un al 
treilea mandat prezidențial.

CaddendT
LA ETAPA A 5-a

Mănoasă repriză ! Au trecut cîteva ore de cînd cei 8 
cavaleri ai fluierului au dictat oprirea ostilităților etapei a 
5-a și momentele acelea, cînd Minoiu nu mai prididea să 
dea legături peste legături atîtor-solicitanți (cel mai insis
tent, de departe, s-a dovedit a fi Ghițulescu cu... „Steaua" 
lui) și nu-mi vine încă să concep că înaintașii divizionare
lor noastre A pot fi atil de preclși în șuturi. E prea de lot : 
după 9 goluri înscrise in prima repriză, a venit cavalcada 
celor 22 de scuturări ale plaselor din ultimele 45 de minute.

22 de goluri ! 31 în total. Record greu de bătut 1 Dar 
parcă e singurul record I E incredibil că recordul acelui 
concludent festival de goluri de pe „Republicii" soldat cu 
10 goluri la... activul echipei lui Covaci și cu coborirea. din 
nou, a tristeții pe chipul meșterului Steinbach va fi lesni
cios doborît I Dar credeți că răsturnarea unui 1—0 aparț i- 
nînd gazdelor (la Oradea) de către un atac vizitator care 
și-a regăsit busola tocmai în minutele venirii la cîrma ItiT 
a unei „vulpi bătrîne" (Badea), nu poate fi considerat un 
record. Sau faptul că Dobrin care, după spusele lui Radu 
Urziccanu, nu vizează clasamentul golgeterilor, a marcat 
încă două goluri lui Stan nu e tot o... ștachetă pentru sări- 
rea căreia e nevoie de suflu, îndrăzneală și voință.

Ce ne-a mai adus, cu adevărat, această într-adevâr pa
tetică etapă ?

La Ploiești, în Jarul surprizei, pentru mulți imprevizi
bilă, s-a copt o... semisurpriză. Dincuță nu l-a lăsat prea 
mull pe Barbu să soarbă din cupa victoriei, aducînd ega
litatea pe tabela de marcaj și lăsîndu-i pe spectatorii din 
cetatea petrolului cu... nostalgia liniștitorului gol al lui Gro- 
zea din minutul 28.

La Craiova, după ce Nedelcu a ținut să fie trecui pe 
lista gafeurilor, Domozină ne-a anunțat golul lui Bulan și 
perspectiva obținerii de către Ghiță a unui nou 9. Dacă 
Ene Daniel n-ar fi ținut morțiș să se înscrie și el la... cu- 
vînt, universitarii lui Coidum s-ar fi așezat acum pe poziția 
a Il-a a clasamentului. Așa insă, împart locul cu U.T.A.

Rapid a mers în orașul de pe Mureș — cu Dumitru va
lid (totuși) și cu Neagu în continuă ascensiune de formă — 
pentru a... nu pierde. Și n-a pierdut. N-a pierdut pentru că 
acum, în preajma meciului de la Setubal. năbădăioșii din 
Giulești știu ce vor...

La Dej, feroviarii din Cluj, cu aportul unei frenetice .și 
zgomotoase galerii, l-au învins doar o singură dată pe te
merarul Constântinescu. Și „Poli" rămîne în continuare 
imaculată la capitolul goluri marcate. Pînă cînd ? — ne în
trebăm din nou.

La Brașov, Dinamo București, fără corsarul Dumitrache. 
a condus cu 1—0. A egalat Florescu. Și, într-un final dra
matic, electrizant, după ce Stoenescu, Chcran și ceilalți se 
apucaseră să-l sărute pe Coman pentru pararea penaltyului. 
micuțul Necula a reluat în gol. aducînd a 2-a înfrîngere 
elevilor Iui Nicușor șî... detronarea acestora.

Despre meciul de -la București, Ghițulescu ne spunea că 
Steaua cîștigă rar dar consistent. Poate e o tactică! Oricum, 
cei trei „ași", între care cel mai mare — „trefla" —• a fost 
Creiniceanu (4 goluri), care-au semnat 10 goluri într-o... 
singură poartă, au intenții mari. De-ar dovedi-o la Glasgow, 
că o echipă din familie, atunci cînd ai nevoie de moral, 
nu e prea greu de... desființat !

Crișul a curs o repriză. După care, s-a revărsat în mare. 
Intr-o mare a incertitudinii. Și ce liniștit părea duminica 
trecută, după acel calm și fără bătăi de cap 4—1, Așa-i fol- ! 
balul !

Cînd, înainte de pauză, după tergiversări îndelungi, 
Libardi a înscris al doilea gol în deplasare al etapei, aș fi 
vrut să-l contrazic pe Urziceanu. Prea vedea totul unilate
ral. Dar bine că n-am avut ocazia ! îmi rămîne doar o mîri- 
giiere: bine că ne-a bătut Dobrin, acest mare produs fot
balistic, și nu altcineva !

De ajuns, cred. O s-o vedem și pe-a Vl-a ! Asta, a V-a, 
în tot cazul ne-a mers la inimă. De goluri doar avem ne
voie cu portughezii. Și înaintașii noștri știu asta. j
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REZULTATE TEHNICE
U. T. Arad — Rapid București
Crișul Oradea — Farul Constanța
C.F.R. Cluj — Politehnica Iași
Steagul roșu Brașov — Dinamo București 
„U" Craiova — Dinamo Bacău
Petrolul Ploiești — „U“ Cluj
Steaua București — A.S.A. Tg. Mureș
F. C. Argeș — Jiul Petroșani

1—1 (0—0)
1—2 (1-0)
1—0 (1—0)
2—1 (0—1)
2—1 (1-0)
2—2 (1—0)

10—1 (2—0)
3—1 (1 — 1)

PREȘEDINTELE CURȚII 
SUPREME DIN MASSACHU
SETTS, RAYMOND WILKINS, 
a stabilit ca la 8 octombrie * 
să înceapă audierile în cadrul 
anchetei privind accidentul de 
automobil în care este impli
cat senatorul Edward Ken
nedy.

rnmn
Guvernul nigerian a anunțat 

oficial încheierea unui acord 
cu Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii privind RELUA
REA PENTRU O PERIOA
DA EXPERIMENTALĂ DE 
TREI SĂPTĂM1NI A ZBO
RURILOR AVIOANELOR 
TRANSPORTÎND AJUTOARE 
CĂTRE BIAFRA — transmite 
din Lagos agenția France Pres- 
se. Avioanele vor decola din 
orașul dahomeyan Cotonou 
și vor fi supuse, înainte de a 
ajunge în Biafra, unui con
trol federal.

Administrația națională a 
S.U.A. pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a făcut cunoscut 
sculptorului francez Marcel 
Recher că a acceptat macheta 
propusă de el pentru MONU
MENTUL CE AR URMA SA 
GLORIFICE PRIMA CĂLĂ
TORIE A OMULUI ÎN LUNA. 
Sculptura, ce va avea o înălți
me de 45 de metri, va fi ridi
cată în apropiere de rampa 
de lansare de la Cape Ken
nedy, de unde și-au luat zbo
rul astronauții care au pășit 
întâia oară pe satelitul natural 
al Pămîntului.

Se anunță că CEI 30 000 
MINERI CARE S-AU AFLAT 
ÎN ULTIMELE ZILE ÎN GRE
VĂ ÎN SAAR S-AU REÎN
TORS LA LUCRU. Patronatul 
a fost nevoit să satisfacă o 
parte importantă a revendică
rilor lor.

În același timp, trei impor
tante uniuni sindicale au fă
cut cunoscute revendicările 
membrilor lor. Ele au cerut 
inițierea imediată a unor ne
gocieri cu patronatul în vede
rea satisfacerii • acestora.

■ ■■

„Ford“, a doua firmă con
structoare de automobile din 
S.U.A., a asamblat în cursul 
săptăminii acesteia CEA DE-A 
100-a MILIOANA MAȘINĂ. Pri
mul automobil construit de 
firma „Ford“ a fost realizat 
in luna iunie 1903.
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La Institutul de medicină nucleară și biofizică specială 
al Facultății de medicină din Hanovra a fost pusă la punct 
O NOUĂ METODĂ CARE PERMITE SĂ SE LOCALIZEZE 
CU O PRECIZIE ABSOLUTĂ TUMORILE CREIERULUI. 
O echipă de medici-ingineri sub conducerea prof. dr. W. 
Hundershagen, a realizat un aparat cu ajutorul căruia ope
rațiile pe creier pot fi evitate pînă în momentul in care 
există deplina certitudine a necesității efectuării ei. Proce
deul constă în a injecta bolnavului un indicator radioactiv, 
nenociv, care se concentrează în mod uniform în vasele 
sanguine ale creierului. Rezultatele emise de substanța ra
dioactivă sînt înregistrate de un aparat special și analizate 
de un calculator electronic, care, în același timp, proiectează 
pe ecranul unui televizor în culori localizarea exactă și mă
rimea tumorii.

Transplantare de intestin
I JACKSON 13 (Agerpres). 
! — La un spital din Jackson
I (statut Mississippi) a fost e- 
I fecluală o operație de trans- 
| plantare de intestin asupra u- 
J nui copil in vlrslă de 8 ani. 
I Avi nd o malformație congeni- 
I" tală Ia intestinul subțire, care 

cu timpul se cangrenase, me- 
. dicii l-au ținut sub observa- 
I (ie timp de mai mulți ani. In 
Iurma agravării stării sănătă

ții micului Tommy Bowen, o- 
Iperația de. transplantare era 

singurul mfjloc de a-i salva
■ viața. Asemenea operații nu

4
I
I

se efectuează in practica me- | 
dlcală decit cu intestin de la | 
o ființă vie, ale cărei atribuie | 
biologice sînt foarte asemă- | 
năloare cu cele ale pacientu- I 
lui. Părinții lui Tommy s-au I 
oferit să doneze o parte din I 
intestin pentru transplantare. I 

După Îndelungate analize, ■ 
mamei lui Tommy i s-a tăiat I 
un metru de intestin și f s-a ■ 
transplantat fiului ei. S-a a- I 
nunțal că ambii, atil mama cit g 
și țiul, se simt bine, după I 
neobișnuita operație. |
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Misiunea astronauților 
navei „Apollo-12“

HOUSTON 13 (Agerpres). 
— in cursul misiunii pe care 
o vor avea de Îndeplinit pe 
supiafața satelitului natural 
al Pămîntului, astronauții zbo
rului „Apollo 12" vor încerca 
să recupereze o serie de pie
se din sonda spațială „Sur
veyor 3‘ care a aselenizat cu 
doi ani în urmă. Este vorba 
de camera de televiziune cu 
care a fost echipată această 
sondă, precum și de alte pie
se componente ale sondei. Ca
mera de televiziune prezintă 
un interes deosebit, datorită 
faptului că la lansarea son
dei ea a lost „infectată" cu o 
cantitate cunoscută de bacte
rii. Dacă se va reuși să se 
recupereze această cameră de 
televiziune, savanții vor putea 
să determine modul In care 
au evoluat bacteriile în cei 
■peste doi ani de trai selenar.

Reunzaiea acestei misiuni este 
însă condițională de distanța 
la care astronauții vor asele- 
niza de locul unde se află 
sonda „Surveyor 3". Mai e- 
xistă, de asemenea, o serie 
de riscuri legate de posibili
tatea ca scaiandrii spațiali să 
fie deteriorați de vîrlurile as
cuțite ale bucăților de sondă 
pe care astronauții urmează 
să le ia, precum și de apari
ția unor seîntei cauzate de a- 
cumulaloarele sondei spațiale, 
probabil incomplet epuizate. 
Potrivit unor calcule estimati
ve, astronauții misiunii „A- 
pollo 12" vor aseleniza la o 
distanță de aproximativ 2 km 
de locul unde se allă sonda 
„Surveyor 3". Aselenizarea la 
o distanță ce depășește aceas
tă limită va tace ca proiec
tul de recuperare a unor părți 
din sondă să lie abandonat.
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CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș 5 3 1 1 13— 7 7

2— 3. U.T.A. 5 3 1 1 8— 4 7
2— 3. „U" Craiova 5 3 1 1 9— 5 7

4. „U" Cluj 5 2 3 0 7— 4 7
5. Dinamo București 5 3 0 2 12— 8 6
6. Rapid București 4 2 2 0 6— 2 6
7. Jiul 5 3 0 2 7— 9 6
8. Farul 5 3 0 2 6— 9 6
9. Steaua 4 2 0 2 17— 9 4

10. Dinamo Bacău 5 2 0 3 7— 6 4
11—12. Steagul roșu 5 2- 0 3 5- 8 -1
11—12. C.F.R. Cluj 5 2 0 3 6— 9 4

13. Petrolul 3 1 1 1 4— 4 . 3
14. Crișul 5 1 0 4 7—13 2
15. A.S.A. Tg. Mureș 5 1 0 4 4—15 2
16. Politehnica Iași 5 0 1 4 0— 6 1

T. A. P. L.
PETROȘANI

A M X T A
publicul consumator, că 
restaurantul „Carpați", 
din Petroșani, se redes
chide în data de 14 sep
tembrie 1969, orele 11, 
complet renovat, undo 
se pot servT zilnic bo
gate sortimente de pre
parate culinare și bău 
lurj alese.

Adresați-vă cu în
credere unităților noas
tre unde veți fi serviți 
prompt și conștiincios.
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Tiparul — InUepriuderea poligratlcă Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 369
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