
Marți 18 noiembrie 1969

DESCHIDEREA SESIUNII
MARII ADUNARI

Expunerea
conducereace-

Foto : I. LTCIUIEȘIRE SPRE LUMINAlu- 
in- 
in-

NAȚIONALE
Luni dimineața. Marca A- 

dunare Națională a Republi
cii Socialiste România și-a 
început lucrările fn cadrul 
celei dc-a treia sesiuni a 
Ici de-a șasea legislaturi.

Alături de deputați, la 
crăci iau parte numeroși 
vitați — conducători dc
stituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și 
de stat, personalități ale vie
ții economice, științifice și 
culturale, ziariști.

In sălii se aflau, de aseme
nea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați in țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

Ora 10. Deputății și invi
tații au întîmpinat cu puter
nice și îndelungi aplauze pe 
conducătorii partidului și sta
tului.

In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU. ION GHEOR- 
GHE MAURER, EMIL BOD
NAR AȘ, PAUL N1CULESCU- 
MIZ1L. GHEORGHE RADU
LESCU, VIRGIL TROFIN, 
ILIE VERDEȚ, MAXIM 
BERGH 1 ANU, CONSTANTIN 
DRĂGAN, EMIL DRĂGĂ- 
NESCU, JANOS FAZEKAS,

PETRE LUPU, DUMITRU 
POPESCU, LEONTE RĂU TU, 
GHEORGHE STOICA.

In loja din stingă sc aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii an fost 
deschise dc tovarășul ȘTE
FAN VOITEC, președintele 
Marii Adunări Naționale.

In ultimele luni, a spus 
vorbitorul, s-au stins din via
ță cei care au fost scumpii 
noștri tovarăși — Dumitru 
Petrescu, Alexandru Moghio- 
roș și Constantin I. Parhon, 
care în decursul mai mul
tor legislaturi au fost depu
tați ai Marii Adunări Națio
nale și au îndeplinit înalte 
funcții de partid și de stat. 
Fii devotați ai poporului, mi- 
litanți neabătuți ai Partidului 
Comunist Român, ei au slu
jit cu fidelitate nețărmurită 
in întreaga lor viață cauza 
socialismului, interesele pa
triei și ale națiunii noastre 
socialiste. Poporul român le 
va păstra o caldă și neștear- 
să amintire.

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de recu
legere in memoria celor dis
păruți.

Marea Adunare Națională a adoptat în una
nimitate. următoarea ORDINE DE ZI :

1. — Proiectul de lege privind conducerea 
ministerelor și a celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, pe baza principiului con- 
ducerii colective.

2. — Proiectul de lege privind organizarea 
și funcționarea Miliției.

3. — Proiectul de lege privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanții și răspun
derea în legătură cu gestionarea bunurilor orga
nizațiilor socialiste.

4. — Proiectul de lege privind executarea 
pedepselor.

5. — Proiectul de lege privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

6. — Proiectul de lege privind regimul străi
nilor în Republica Socialistă România.

7. — Proiectul de lege privind regimul pro
duselor și al substanțelor stupefiante.

8. — Proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

9. — Raportul comisiei speciale a Marii A- 
dunări Naționale împuternicită să verifice dota
rea cu aparatură medicală, de cercetare și în
vățămînt în unitățile clinice și învățămîntul 
preclinic, precum și folosirea și repartizarea ca
drelor medicale pe teritoriul țării.

10. — Proiectul 
Planului de stat al 
nul 1970.

de lege pentru adoptarea 
economiei naționale pe a-

11. — Proiectul 
Bugetului de stat pe anul 1970.

de lege pentru adoptarea

12. — Modificări în componența unor comi
sii permanente ale M.A.N.
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la proiectul de lege privind 
ministerelor și a celorlalte
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Intrîndu-se in ordinea de 
zi, tovarășul ILIE VERDEȚ, 
prim-vicepreședinie al Consi
liului de Miniștri, a prezen
tat expunerea la Proiectul de 
lege privind conducerea mi
nisterelor și a celorlalte or
gane centrale ale administra
ției de stat pe baza princi
piului conducerii colective.

Deputatul TRAIAN IONAȘ- 
CU. președintele Comisiei ju
ridice. a prezentat apoi ra
portul Comisiei juridice și al 
Comisiei pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat la acest proiect de lege.

A început apoi discuția ge
nerală la primul punct al 
ordinii, de zi. Au luat cuvîn- 
tul deputatul MIHAI TELES- 
CU, vrim-secretar al Comite
tului județean Timiș al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, minis
trul energiei electrice, OC
TAVIAN GROZA, și deputa-

tul COSTACHE SAVA, direc
tor general al Combinatului 
petrochimic din Pitești.

După încheierea dezbateri
lor a avut loc discuția pe 
articole a proiectului de le
ge. Marea Adunare Naționa
lă a adoptat apoi, prin vot 
secret, cu bile, Legea privind 
conducerea ministerelor și a 
celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, pe baza 
principiului conducerii colec
tive.

O
După-amiază au avut loc 

ședințe de lucru ale comisi
ilor permanente : economico- 
financiaru; pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat; juridică; pentru sănă
tate, muncă și prevederi so
ciale; pentru industrie, con
strucție și transporturi.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)
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prezentată de tovarășul ILIE VERDEȚ, 
prim-vicepreședmte 

al Consiliului de Miniștri
Unitățile mari și complexe 

înzestrate cu instalații și utila- 
;jp moderne, care constituie în- 
tr-o măsură tot mai mare nota 
dominantă a economiei noas
tre, legăturile tot mai strînse 
dintre numeroasele unități care 
alcătuiesc aparatul de producție 
al țării, într-un cuvînt actua
lele forțe de producție presu
pun decizii fundamentate te
meinic, forme de conducere 
care să asigure un maximum 
dc precizie și eficiență. Por
nind de la aceste imperative 
și referindu-se la conducerea 
unipersonală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în rapor
tul la al X-lea Congres al 
partidului că aceasta nu mai 
corespunde actualei etape a 
sistemului nostru socialist și 
că „în condițiile proprietății 
comune asupra mijloacelor de 
producție se impune ca o ne
cesitate obiectivă realizarea

Stimați tovarăși deputati și 
deputate,,

Din împuternicirea Consiliu
lui de Miniștri, prezint spre 
examinare Marii Adunări Na
ționale proiectul de lege pri
vind organizarea conducerii 
ministerelor și a celorlalte or
gane centrale ale administra
ției de stat pe baza principiu
lui conducerii colective.

Așezarea întregii activități, 
la toate nivelele, pe principiul 
muncii și conducerii colective 
se înscrie printre principiile 
fundamentale care stau la baza 
măsurilor de îmbunătățire a 
organizării, conducerii și pla
nificării economiei naționale, 
de perfecționare a întregii vieți 
sociale, potrivit programului e- 
laborat de Conferința Naționa
lă din decembrie 1967 și hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Necesitatea muncii și condu
cerii colective' izvorăște din 
caracteristicile esențiale ale so

cietății socialiste, din cerințele 
actuale ale progresului econo
miei și societății noastre. In- 
scriindu-se in tendința genera
lă a dezvoltării democrației so
cialiste, aplicarea consecventă 
a acestui principiu aro menirea 
să contribuie la sporirea nu
mărului celor atrași efectiv la 
rezolvarea celor mai impor
tante probleme ale țării, să a- 
sigure un cît mai larg teren 
de manifestarea energici și ini
țiativei creatoare a valoroase
lor cadre de care dispune as
tăzi țara noastră. în același 
timp, promovarea lui este in
disolubil legată de exigențele 
producției moderne. Este lim
pede că în prezent, mai mult 
decît oricînd, îndeplinirea sar
cinilor ce ne stau în față nu 
se mai poate desfășura în cele 
mai bune condițiuni in baza 
deciziilor adoptate într-un scc-ț 
tor sau altul, la un nivel 'sau' 
altul, de către o persoană, ori- 
cît de pregătită ar fi ea. ® Continuare în pag. a 3-a.

Raportul Comisiei juridice și al Comisiei 
pentru consiliile populare
și administrația de stat,

prezentat de deputata! TRAIAN I0NAȘCU
Comisia juridică și Comisia 

pentru consiliile populare și 
administrația de stat ale Ma
rii Adunări Naționale, întruni
te în ședințe în zilele de 7 
mai și de 13 noiembrie 1969, 
au examinat și discutat Proiec
tul de lege, privind conducerea 
ministerelor și a celorlalte or
gane centrale ale administrației 
de stat, pe baza principiului 
conducerii colective.

Comisiile au constatat că a- 
cest proiect de lege este o ex
presie a preocupării de a a- 
duce la îndeplinire, în domeniul 
conducerii organelor centrale 
ale administrației de stat, sar
cinile trasate la Conferința 
Națională și reafirmate cu 
deosebită tărie la Congresul 
al X-lea al partidului, privitoare 
la continua perfecționare a 
activității statului nostru.

Una dintre metodele cele mai 
eficiente, destinate să asigure 
ridicarea nivelului activității 
organelor de stat, este, desi
gur, aplicarea consecventă a

principiului conducerii colecti—- al colectivului, -atit pentru pro
ve. După cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, „rea
litatea arată că oricît ar fi de 
capabil un conducător, din ori
care sector al activității so
ciale, el poate să cunoască și 
să rezolve în mod just proble
mele din sfera sa de activitate 
numai în măsura în care se 
bizuie pe experiența colectivu
lui în care lucrează11.

Făcînd o pătrunzătoare ana
liză științifică a principiului 
conducerii colective, Conferința 
Națională și Congresul al X- 
lea al partidului au stabilit di
rectivele principale ce trebuie 
avute în vedere în aplicarea 
sa. Astfel, în primul rînd este 
necesar ca organele de condu
cere ale ministerelor — c 
giile acestora — să aibă 
caracter deliberativ, iar 
doar consultativ, așa cum a 
fost în trecut.

în al doilea rînd, conduce
rea colectivă, exercitată prin 
colegiile ministerelor, implică 
răspunderea fiecărui membru

cole- 
un 

r nu

pria sa -activitate, cît și pentru 
cea a întregului colectiv.

In al treilea rînd, activitatea 
dc conducere înfăptuită în 

. cadrul plenului acestor orga- 
î ne trebuie să se îmbine și cu 

alte forme de muncă în colec
tiv, cum este, în special, invi- 

. tarea, la deliberările lor, a re
prezentanților unor importante 
organizații obștești, a unor oa
meni de știință și a altor spe
cialiști.

Proiectul de lege are meri
tul mare de a unifica sistemul 
de organizare al ministerelor 
și celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, ridicînd 
conducerea colectivă la rangul 
unui principiu general, valabil 
pentru întreaga administrație 
de stat.

Avînd 
de Tege 
.actualei 
statului 
roagă să vă însușiți textele în 
forma în care ele vă sînt pro
puse.

în vedere că proiectul 
răspunde necesităților 
etape de dezvoltare a 
nostru, comisiile vă
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se betonează 
la cota + 56,80

Pe șantierul din cadrul in
cintei E. M. Paroșeni lucră
rile de conStrucții-montaj e- 
xecutate de lotul T.C.M.M. 
cunosc pe zi ce trece împli
niri tot măi substanțiale.

Actualmente, la cota + 
56,80 a puțului principal, e- 
chipa de betoniști condusă de 
comunistul Pavcl Balaite, e- 
xecută turnarea planșeului 
tehnologic. O dată termina
tă această fază de construc
ție — care sc scontează a fi 
gata la sfîrșilul săptămînii 
în curs — sînt premise de 
închidere a golurilor puțului, 
operație necesară execuției 
celor 11 planșce intermedia
re din beton armat ale con
strucției.

Ing DUMITRU POPEANAȘ 
director tehnic al Centralei 

cărbunelui Petroșani

Acțiuni 
educative 

pentru elevii 
din Vulcan

Cinematograful Vulcan în 
colaborare cu liceul și șco
lile generale din localitate au 
organizat mai multe acțiuni 
educative pentru elevi. Astfel, 
cu prilejul prezentării filmu
lui „Lustragiul", au fost sus
ținute două expuneri cu te
mele : „încrederea și devota
mentul copiilor față de pă- 
rinți“ și „Rolul familiei în 
canalizarea sentimentelor ce
lor tineri". Au participat, de 
fiecare dată, peste 500 de pă
rinți care au ascultat cu deo
sebit interes materialele ex
puse. De asemenea, a fost or
ganizat un ciclu de filme do
cumentare „Să ne cunoaștem- 
patria“, vizionat de un mare 
număr de elevi. Colaborarea 
dintre instituțiile de cultură 
și cele de învățămînt s-a do
vedit rodnică pentru educa
rea tineretului vulcănean.

„PE URMELE 
DACILOR*'

Muzeul mineritului din Pe
troșani a inițiat un ciclu de 
expuneri cu tema : „Pe ur
mele dacilor". Pină în pre
zent la aceste expuneri au 
participat elevi de la șco
lile de cultură generală nr. 2 
Petroșani și nr. 1 Petrila pre
cum și de la Școala profesio
nală comercială. Beneficiind 
de un material explicativ bo
gat. expunerile sînt urmărite 
cu atenție de către elevi care 
au, apoi, prilejul să viziteze 
și muzeul.
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OAMENI IN ALB LA DATORE
Poștașul ne aduce zilnic scrisori. Oamenii se adresează 

cu încredere ziarului în probleme dintre cele mai diverse. 
Dintre ele am ales cîteva în care semnatarii vorbesc. în cu
vinte simple dar calde despre munca pasionată a unor 
medici, despre atenția și răspunderea cu care-și fac datoria. 
Prezența acestor oameni în alb la orice oră din zi și din 
noapte la căpătiiul bolnavilor le sporesc încrederea în lumi
na zilei, le dau curaj și tărie de a învinge dușmanul din 
corp. După plecarea de pe paturile spitalelor, oamenii adre
sează sincere mulțumiri acelora care i-au tratat, redîndu-i 
sănătoși familiilor, societății.

In numele unui grup de cetățeni care s-au bucurat de 
asistența medicală a personalului secției de interne de la 
spitalul Petrila, IOAN FLOKEA, ne scrie :

„Ordinea și curățenia domnește pretutindeni in acest 
spital. Hrana este substanțială, iar medicamenlația se a- 
plică cu atenție fiecăruia după specificul bolii de care su
feră. La secția interne unde am fost spitalizați ne-am bu
curat de o îngrijire atentă și de un tratament adecvat, am 
fost înconjurați cu pasiune și afecțiune. Atit medicul pri
mar MARIA BALEA, asistenta medicală GH1ZELA BA- 
LASZ și sora șefă ELENA FLOREA s-ati preocupat zilnic, 
cu toată capacitatea lor de muncă, de sănătatea noastră. De 
aceea noi le mulțumim din suflet tuturor".

Cuvinte la fel de frumoase, izvorîte din adincul inimii, 
adresează și ȘTEFAN CATRINA din Vulcan personalului 
secției de interne de la spitalul din localitate.

„M-am simțit extrem de rău și m-au dus cu salvarea

fa spital — ne spune in scrisoarea sa Ștefan Catrina. Ime
diat ce am ajuns la spital am fost luat în primire de medi
cul AN ATOL GURTAVENCO care m-a tratat cu multă a- 
tenție. Dar nu numai pe mine. Personalul acestei secții, toți 
medicii de la spitalul Vulcan se ocupă cu aceeași grijă și 
răspundere de toți bolnavii. In scurt timp m-am făcut bine 
și nu pot uita că personalul medical de la această secție 
mi-a redat sănătatea — lucrul cel mai scump din lume. Aș 
vrea să le răspund acestor oameni cu sincera mea mulțu
mire și recunoștință".

Și alți cititori ne-au scris despre modul în care au fost 
tratați de unii medici din spitalele Văii Jiului și, nu o dată, 
rindurile lor de mulțumire au văzut lumina tiparului în zia
rul nostru. Cetățeanul MARIN CONSTANTIN din Petro
șani ne-a scris despre buna pregătire și atenta comportare 
cu bolnavii a sorei medicale ALEXANDRA CATALIN de 
la serviciul de urgență al spitalului din localitate.

„Corectă și conștiincioasă in serviciu, pasională de pro
fesia sa, atentă 
apreciată de cei 
spitalului unde 
Constantin,

Sînt rînduri de mulțumire, rînduri de apreciere a muncii 
unor oameni care au nobila misiune dc a îngriji vieți uma
ne, de a-i apăra de boli pe semenii lor ajunși pe patul <le 
suferință.

sinceră cu bolnavii, sora Catalin este, 
cărora le acordă ajutor ca și de personalul 
lucrează" — tși încheie scrisoarea Marin

Dumitru GHEONEA

In complexul dezvoltării e- 
conomiei naționale, dinamica 
industriei carbonifere se îns
crie ca un factor important 
pentru asigurarea balanței de 
combustibil a țării în viitorii 
ani.

in cincinaaii 1966—1969, pro
ducția de cărbune a bazinului 
carboniier Valea Jiului a înre
gistrat în medie o creștere de 
470 000 tone/an, atingind in 
acest an un nivel cu 33,5 la 
sută mai mare decît realizări
le obținute în 1965.

Continuinu linia ascendentă 
a dinamicii, pentru anul 1970— 
ultimul an al cincinalului — 
se prevede, la exploatările mi
niere din Valea Jiului, extra
gerea unei producții de huilă 
brută cu 7,9 la sută mai mare 
față de realizările probabile 
de Ia finele lui 1969.

Producția planificată pe 1970 
se va realiza prin :

4 dezvoltarea capacității de 
producție la minele vechi din 
bazin, obținîndu-se astfel un 
spor de , producție de 285 000 
tone ;

> punerea in exploatare a 
unor noi capacități de pro
ducție Ia minele Paroșeni, Dil- 
ja și Bărbăteni, de 315 000 to
ne. Producția minelor intrate 
în funcțiune în perioada 1966— 
1970 va reprezenta, la cota a- 
nului 1970, o pondere de 13,7 
la sută.

în scopul asigurării condi
țiilor de realizare a produc
ției la nivelul planificat, s-au 
analizat factorii care influen
țează direct capacitatea de pro
ducție, Iuindu-se măsuri de ri
goare ca :

♦ programarea lucrărilor de 
pregătire necesare la fiecare 
exploatare în vederea creării 
liniei de front la nivelul pla
nului ;

de mare impor- 
în centrul aten- 
Centralei cărbu

> terminarea și punerea in 
funcțiune, în cursul anului 
1970, a noilor instalații de ex
tracție cu schip de la minele 
Dîlja, Vulcan și Uricani : 

achiziționarea utilajelor și 
materialelor necesare bunei
desfășurări a procesului de
producție etc.

O problemă 
tanță care stă 
tiei conducerii
nelui și a Unităților ei o cons
tituie recrutarea și stabiliza
rea forței de muncă conforme 
cu cerințele planului.

Realizarea producției prevă
zute la nivelul anului 1970 im
plică un important salt din 
punct de vedere al stadiului 
tehnic, o îmbunătățire a pro
cesului tehnologic. în acest sens, 
pe baza analizelor efectuate 
la fiecare unitate asupra con
dițiilor geologico-miniere exis
tente, s-au preconizat o serie 
de modernizări în diversele fa
ze ale procesului tehnologic, 
menite să conducă în final Ia 
creșterea productivității mun
cii și a eficienței economice. 
Astfel, ținind seamă de faptul 
că stratul 3 înmagazinează 
ponderea cea mai mare a re
zervei de cărbune la majori
tatea exploatărilor, se impune 
extinderea metodei de exploa
tare cu front lung în acesfi 
strat, în locul abatajelor ca
meră, avînd ca obiectiv îm
bunătățirea indicatorilor teh- 
nico-economici. Pentru 1970 se 
prevede extragerea unei pro
ducții de circa 1 600 mii tone 
prin metoda abatajelor fronta
le în felii orizontale, ceea 
reprezintă o creștere cu 
la sută față de acest an. 
credem că mai este cazul

ce
33
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• Continuare în pag. a 3-a.

SPORT
IN PAGINA A ll-A

Agenda campionatului județean.

România s-a calificat pentru campionatul 
mondial de fotbal — Mexic 1970.

DIVIZIA C : Cronicile meciurilor susținute 
duminică de echipele din Valea Jiului.
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DESCHIDEREA SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

Expunerea la proiectul de lege privind
conducerea ministerelor și a celorlalte

organe centrale ale administrației de stat
pe baza principiului conducerii colective
prezentată de tovarășul IL/E VERDET, 

prim-vicepreședin te 
al Consiliului de Miniștri9

* Urmare din pay. 1.

conducerii colective, participa
re® nemijlocită a oamenilor 
FHuncii la conducerea activității 
economice*.

în perioada scurtă care a 
trecut dc la Conferința Națio
nală a partidului, in aplicarea 
practică a principiului condu
cerii colective au fost făcuti 
o scrie de pași importanți. în 
întreprinderi au fost constitui
te comitete dc direcție, in cen
trale — consilii de administra
ție, iar în institutele de cer
cetare au fost create consiliile 
științifice.

Experiența acumulată arată 
că aceste forme de conducere 
Iși demonstrează viabilitatea, 
că ele creează intr-adevăr pre
mise pentru o îmbunătățire sub
stanțială a conținutului mun
cii. Se poate aprecia că prin 
modul in care au știut să-și 
axeze activitatea pe problemele 
cheie ale unităților lor. prin 
spiritul de răspundere mani
festat în adoptarea deciziilor 
de fiecare dintre membrii lor 
și prin rezultatele obținute, 
cele mai multe comitete de 
direcție răspund din plin me
nirii pentru care au fost crea
te.

Prevederile prezentului pro-

iccl de lege se integrează in 
contextul preocupărilor parti
dului nostru pentru perfecțio
narea activității ministerelor, 
a celorlalte organe centrale, a 
Consiliului dc Miniștri, preocu
pări avind drept scop simplifi
carea aparatului de stat, spo
rirea operativității și eficienței 
lui in rezolvarea problemelor 
unităților in subordine. îmbu
nătățirea stilului și metodelor 
de muncă.

Adoptarea proiectului de le
ge care vă este prezentat va 
dcsăvîrși aplicarea — in între
gul sistem al economiei națio
nale, în întreaga activitate so- 
cial-cconomică — a principiu
lui muncii și conducerii colec
tive.

în continuare, după ce a 
prezentat prevederile privind a- 
tribuțiile și componența cole
giilor. vorbitorul a spus :

Proiectul de lege care vă 
este prezentat oglindește con
cepția partidului nostru potri
vit căreia funcționarea noilor 
organe de conducere trebuie să 
asigure îmbinarea muncii și 
răspunderii colective cu răs
punderea individuală a celor 
ce fac parte din componența 
lor.

Așezarea conducerii ministe
relor pe principiul conducerii 
colective nu diminuează răs-

vi

pundvrea personală a miniștri
lor și adjuheților lor, a celor
lalte cadre dc răspundere din 
ministere în ceea ce privește 
îndeplinirea integrală și la 
termenele stabilite a sarcinilor.

Sensul profund al proiectu
lui de lege care se află în 
dezbatere este de a asigura 
o creștere a spiritului dc răs
pundere in îndeplinirea sar
cinilor, imprimarea unui spi
rit do profundă exigență și 
autoexigență in activitatea des
fășurată pe toate treptele și 
în toate unitățile din cadrul 
fiecărei ramuri, al fiecărui sec
tor dc activitate.

îngăduiți-mi, tovarăși, să-mi 
exprim convingerea că Marca 
Adunare Națională va aproba 
textul ce i-a fost prezentat A- 
ceasta va permite asigurarea 
unui cadru organizatoric adec
vat cerințelor unei conduceri 
moderne și eficiente a ramuri
lor economici noastre națio
nale, în actuala etapă a făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate.

AVA
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Recent o apărut și a fost pus in vînzare la toate 

chioșcurile de ziare și reviste „Statutul personalului di
dactic". Elaborat de Ministerul Invățămîntului in urma 
indicațiilor conducerii de partid și de stat, Statutul se 
adresează tuturor acelora care lucrează in invățămintul 
preșcolar, obligatoriu de cultură generală, liceal, profesi
onal și tehnic superior aducind lămuriri prețioase privind 
condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice, numirea, 
transferarea, detașarea și eliberarea din învățămint, drep
turile și îndatoririle personalului didactic etc.

Sîrguința la deschiderea 
unor noi capacități 

de producție
La mina Aninoasa întreaga 

energie a colectivului de mun
că al sectorului de deschideri 
și pregătiri, sîrguința minerilor 
de aici sint canalizate spre 
un obiectiv major: deschide
rea unor noi capacități de ex
tracție in zonele minei care 
să-i asigure sporul de produc
ție necesar îndeplinirii și de- 
jpășirii sarcinilor de plan pe 
ncest an, să permită ca pină 
le sfîrșitul acestui ultim tri- 
•mestru să atingă nivelul indi
catorilor planificați pe trimes- 
•trul I 1970, pe baza unor con
diții de transport și de aeraj 
îmbunătățite in subteran prin 
darea în exploatare a noilor lu
crări miniere. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, colectivul sec
torului V deschideri și pregătiri 
și-a concentrat întregul efort 
asupra îndeplinirii înainte de ter
men a tuturor sarcinilor ce-i re
vin la execuția lucrărilor miniere 
de investiții subterane și de pre. 
gătire a noilor fronturi de aba
taj. Unele dintre brigăzile sec
torului au terminat înainte 
de vreme lucrările ce le-au fost 
încredințate, iar altele se află 
Sn avans față de plan cu să
parea galeriilor, suitorilor etc. 
Așa de exemplu, brigada con
dusă de minerul
IPlinge a terminat cu zece zile 
S-narnte de dala 
lucrările la bazinele de 
de la orizontul X sud. iar cea 
a lui Xenopol Nicolcea a termi
nal tot cu zece zile înainte dc 
dala prevăzută, suitorul ce i-a 
fost încredințat spre execuție, 
stabilind astfel mai devreme 
aerajul lucrărilor miniere din 
straiele 5—13 între orizonturi
le IX—VIII. Dc asemenea, fi
ind dotate cu mașini de încăr
cat -j asigurîndu-li-se o bună 
aprovizionare cu vagonete 
goale și materiale, brigăzile mi
nerilor Dumitru Tâmaș. Nicolae 
Feier și Alexandru Gaboși 
și-au depășit sarcinile de plan 
pe prima decadă a lunii noiem-

Alexandru

planificată 
apă

brie, accelerînd execuția gale
riei transversale principale de 
la orizontul IX sud, a circuitu
lui puțului nr. 7 de la orizon
tul X și a galeriei diagonale in 
culcușul stratului 5, orizontul X 
Aninoasa.

Un aport însemnat l-au adus 
minerii de la deschideri și pre
gătiri în susținerea ritmului 
producției prin terminarea 
execuției cu cinci zile înainte 
de data prevăzută a planului 
înclinat ce face legătură între 
orizontul X și IX care a îngă
duit punerea în exploatare, tot 
cu atîtea zile mai înainte, a 
abatajului cu front scurt de pe 
stratul 13. din cadrul zonei a 
Il-a, avind o capacitate de 300 
tone cărbune pe zi.

Colectivul sectorului de des
chideri și pregătiri al minei 
Aninoasa își mobilizează acum 
toate forțele pentru a execu
ta. înainte de termen, lucrări
le ce pregătesc producția de 
cărbune prevăzută a se extra
ge în primul trimestru al anu
lui 1970. Este vorba de cîteva 
lucrări de maximă importanță : 
circuitul pentru transportul 
mecanizat al producției din 
straiele 17 și 18 și galeria di
recțională vestică la orizontul 
X, necesară pentru punerea 
in exploatare a acestor strate : 
galeria transversală spre suito
rul de aeraj sud. necesară pen
tru deschiderea blocului de 
ărbune a stratclor subțiri 

15. 17 și 18 sud. Ritmul intens 
cu -are își desfășoară munca 
la aceste lucrări brigăzile con
duse de minerii Ioslf Szatmary 
și Dumitru Tăma.ș lasă să se 
întrevadă că ele vor fi termi
nate cu mult înainte de data 
fixată prin planul de măsuri, 
asigurindu-se astfel un număr 
suficient de fronturi de lucru 
pentru îndeplinirea planului 
la producția de cărbune din 
primele zile ale anului 1970.

Constantin DANILA 
tehnician, mina Aninoasa
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CRONICA
Prin Decret al Consiliului de 

Stat ai Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Giosan a fost eliberat din func
ția de ministru al agriculturii

și silviculturii, primind alte în
sărcinări.

Prin același Decret, în func
ția de ministru al agriculturii 
și silviculturii a fost numit to
varășul Angelo Miculescu.

La Secția auto a B. A. T. Petroșani

INDICATORI ÎNALȚI
Colectivul Secției auto a 

Bazei dv aprovizionare și 
transport din Centrala căr
bunelui Petroșani a inchciut 
un bilanț fructuos in actiVi-1 
taica dc producție pe prime
le trei trimestre din acest an. 
Pe calea unor bune rezul 
tale continuă munca secției 
și in ultimul trimestru Ast 
fel, prin ulențiu acordată Th 
treținerii și folosirii raționale 
a parcului de mașini și uli 
lajc și în mod deosebit duto 
rită muncii educative desfâ 
șurate sub conducerea orga
nizației dc partid și cu spri
jinul comitetelor sindicatului 
și U.T.C. pentru întărirea dis
ciplinei și folosirea deplină u

timpului de lucru, colectivul 
secției a inchuiul luna octom
brie cu rezultate deosebite la 
principalii indicatori de pro 
ducțir. Au contribuit la aces
te realizări, in aceeași măsură 
garajele din Petroșani, Vul 
can și Lupeni.

Astfel, bilanțul lunii octom 
brie s-a încheiat cu realizarea 
in proporție de 138 la sută a 
indicatorului lone/km execu
tați, 121 la sută lone/marfă 
transportată : la coeficientul 
de utilizare a parcului cu 
108 la sută, parcursul mediu 
zilnic cu 125 la sulă, iar pro
ducția medie pe tonă capa
citate a fost realizată intr-o 
propurțic de 126 Ia sută.

Cil

a

îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor dc plan la toți In 
dh.dorii a dus, in lunn oc
tombrie, In economii la pre
țul dc cost în valoare de 
165 500 lei.

l.a îndeplinirea < xemplarâ 
a sarcinilor dc producție ale 
colectivului Secției auto un 
contribuit. In frunți cu co- 
muniștji. toți muncitorii și
tehnicienii din unitate, dintre 
care amintim pe conducătorii 
auto loan Totoran, Ni'olae 
Mindreci, Francise Kovaci, 
Petru Cichi, Vasile l-lotca, An
ton Mozeș și meseriașii din 
atelier Joan Augustin. Teodor 
Manca. Geza Fazekaș și alții.

Bazai . pe succesele obținute 
in perioada parcursă din acest 
an. colectivul Secției auto din 
cadrul Bazei dc aproviziona 
re și transport Petroșani, este 
hotârît ca în cursul 
luni să-și termine 
sarcinile de plan pe

acestei 
integral 

1969. 
D. IOSIF
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<U FOCUL!
Telefonul sună prelung.
— Alo, polnpierii ?
— Da, pompierii, plutonie

rul major Joan Mocioacă 
telefon.

— Arde!
— Unde e incendiul ?
— In strada... Jiului.
— Și cine telefonează ?
— Stan Păpușă.
Și telefonul este 

furcă.
Au trecui citera 

alt amator de. farse 
ma falsă

— Veniți repede că arde !
— Ce arde și unde, a răs

puns de la capătul firului 
plutonierul loan Jitea,

— Îmi arde inima. Veniți 
de-mi stingeți focul.

Și, satisfăcut de o aseme
nea glumă, autorul ei pund 
receptorul in furcă rizînd.

Joaca de-a alarmarea fără 
rost a țjompierilor cor'inuă 
la intervale mai lungi sau 
mai scurte. Depistarea aces
tor .,glumefi“ anonimi nu 
este ușoară dar nici imposi
bilă. Așa că noi le spunem 
amical: ...Vu vă iucați cu fo
cul că vă... ardeți'1.

,W\W%WAW.V.WAV

Iarna se apropie

Id

pus în

v.w

Din țările
socialiste

In petic 
de Lună

pe... Păininl

■
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Perspective ample pentru dezvoltarea 
minelor Văii Jiului în anui 1970

• Urmulc dm pay. 1.

insistăm prea mult asupra a- 
vaniajclor vădite ale abataje
lor cu front lung, comparativ 
cu alte metode de exploatare 
(concentrarea producției, in
troducerea susținerii metalice, 
mecanizarea tăierii, încărcării 
etc.).

Paralel cu aceasta, se va 
continua acțiunea de extinde
re a susținerii metalice in noi
le fronturi dc abataj. Produc
ția extrasă din abataje cu front 

metalic, va 
în ra- 

acest

lung, susținute 
crește cu 100 000 tone 
port cu realizările din 
an.

Perfecționările sub 
constructiv aduse in

aspect 
ultimul 

timp echipamentului de susți
nere cu stîlpi hidraulici și 
grinzi in consolă, utilajelor de 
transport, precum și a celor de 
tăiere, permit extinderea an de 
an a procedeului de tăiere me
canică a cărbunelui în abata
jele cu fronl lung cu combine 
și- pluguri. Dacă in anul 1968 
(anul cu cele mai bune reali
zări în această direcție) s-a 
extras cu tăiere mecanică o

.V ■W.W.W.*

Să fim pregătiți cum se cuvine 
pentru trecerea in bune condi- 

i 
■țiuni a virfului de sarcina

reci a-Apropierea perioadei 
duce cu sine o serie de greu
tăți suplimentare în exploata
rea utilajelor energetice. Avind 
experiența a 15 ani de activi
tate, muncitorii și cadrele teh
nice de la Exploatarea centra
le Paroșeni s-au pregătit din 
timp pentru trecerea acestei 
perioade dificile. încă din lu
na august s-a întocmit un plan 
cu măsuri menite să contri
buie la înlăturarea ștrangulă
rilor in alimentarea cu com
bustibil și exploatarea în con
diții normale a utilajelor. Pro
punerile respective au avut ter
mene scadente — pină la 1 
noiembrie 1969, responsabili
tăți bine stabilite, fiecare șef 
de secție răspunzînd de reali
zarea obiectivelor puse în fața 
colectivului pe care-1 conduce. 
Astfel, o atenție deosebită a 
fost acordată reparațiilor de 
întreținere la circuitul hidro
tehnic de la barajul de apă de 
răcire. Aceste lucrări au nece
sitat oprirea totală a centra
lei, lucru ce nu se mai făcuse 
din 1963. Conducerea exploată
rii, împreună cu șefii de sec
ție, a întocmit un program ri
guros pe ore și minute și lu
crarea s-a executat în cele mai 
bune condițiuni în zilele de 18 
și 19 octombrie a.c. în golul de 
sarcină de duminică, cînd o- 
prirea agregatelor de la Paro
șeni nu afectează sistemul e- 
nergetic național.

O altă sarcină majoră cons
tă în asigurarea continuă și cu 
minim de efort a alimentării 
centralei cu combustibil (căr
bune) in anotimpul friguros. 
In acest scop, s-a revizuit în
treaga rețea de căi ferate la 
Paroșeni, s-au reparat toate ■a-
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goanele autodescărcătoare — 
proprietate a exploatării — și 
s-au confecționat sculele nece
sare pentru descărcarea acestor 
vagoane. Și la C.E. Vulcan s-a 
revizuit și modificat linia fe
rată interioară cu troici, 
precum și mașina de des
cărcat vagoane. De altfel, 
pentru asigurarea transportului, 
descărcării, depozitării și con
sumului de cărbune s-a întoc
mit un plan de acțiune, cuprin- 
zînd 30 de măsuri, realizate in
tegral.

în vederea alimentării conti
nue și în bune condițiuni a 
consumatorilor termici s-a pre
văzut și revizia întregii insta
lații de termoficare, pompe, 
schimbătoare de căldură, rețe
le dc distribuție. O atenție deo
sebită s-a acordat izolării și 
închiderii instalațiilor unde 
există pericol de îngheț în tim
pul iernii. Fără îndoială, o 
problemă dificilă o constituie 
conservarea și ferirea de în
gheț a instalațiilor de la blo
cul de 150 MW, care este oprit 
în reparație pe o perioadă mai 
îndelungată.

Pentru prevenirea 
lor 
din 
întocmit, 
dispeceratul teritorial 
biu, scheme și instrucțiuni pen
tru topirea chiciurei pe liniile 
de transport. Aceste instruc
țiuni au fost definitivate și s-a 
trecut la instruirea personalu
lui. La fel a fost revizuită în
treaga aparatură electrică din 
stațiile 35, 110 și 220 KV în 
vederea perioadei de solicitare 
intensă din timpul iernii.

La efectuarea lucrărilor 
pregătire pentru sezonul rece

liniilor 
cauza 

în

ruperi-
de transport 

chiciurei, s-au 
colaborare cu 

din Si-

de

s-a remarcat conștiinciozitatea 
cu care acestea au fost execu
tate de către salariații sectoru
lui de întreținere. în acțiunile 
care au necesitat opriri de a- 
grcgale dc bază, deci imobili
zări de putere, s-a lucrat în 
schimburi, reducînd astfel pe
rioadele de oprire.

în vederea prevenirii înză- 
pczirilor, s-a format un coman
dament și grupe de deszăpezi
re. Aceste grupe au fost do
tate cu scule necesare și au 
fost instruite asupra modului 
in care trebuie să acționeze în 
caz de înzăpezire.

La fel au fost terminate și 
lucrările de investiții destinate 
să asigure buna funcționare' a 
centralei în perioada friguroa
să. Spre exemplu, a fost su- 
praînălțat depozitul de zgură 
și cenușă pentru a se asigura 
loc de depozitare pe timpul 
iernii.

Faptul că la 1 noiembrie s-a 
putut raporta de către energe- 
ticienii Paroșenilor realizarea 
tuturor obiectivelor prevăzute 
în planul de măsuri pentru 
trecerea virfului de iarnă, în
tărește convingerea că nu vor 
surveni ștrangulări și greutăți 
in perioada ce urmează și că 
iarna anului 1969 — 1970 nu 
va da prea multă bătaie de 
cap.

în realizarea măsurilor pre
văzute, un ajutor substanțial 
a fost dat de organizațiile de 
bază din secții și de către co
mitetul de> partid pe exploatare 
care au urmărit și coordonat 
îndeaproape realizarea în ter
men și de bună calitate a lu
crărilor.

Ing. Carol FAZEKAȘ, 
șef sector tehnic — producție

producție «le 216 514 tone, 
1970 se preconizează a se re 
liza toii) 000 /oue, ceea ce re
prezintă un grad de mecaniza
re de 13,7 la sută, raportat la 
totalul producției prevăzute a 
se extrage din abataje. In a- 
cest scop, s-a prevăzut achizi
ționarea a incâ ll utilaje — 
combine și piug — din import, 
in vederea dotării abaiajelor 
programate cu tăiere mecanică. 
Prin mecanizarea la acest ni
vel a (ăierii-incărcării io aba
taje. se scontează pe o crește
re a productivității muncii, in 
medie, cu cca. 20 kg,|iosl

Pregătirea la timp a frontu
rilor de lucru impune crește
rea vitezelor de avansare, pre- 
vâzjndu-se pentru aceasta ex
tinderea mecanizării tăierii și 
încărcării in lucrările miniere 
orizontale. Mecanizarea lăierii- 
incărcării sc va realiza parțial 
prin introducerea combinelor 
de înaintare prevăzute a se 
achiziționa din import in anul 
1970. Volumul prevăzut a se 
tăia și încărca mecanic este de 
44 000 mc Prin introducerea 
acestui procedeu la 
miniere de înaintare 
bune se scontează pe 
rare a randamentului 
te lucrări cu sută la sută.

Se prevede, totodată, extin
derea masivă a încărcării me
canice, cu folosirea mașinilor 
de încărcat în galerii — ceea 
ce va conduce la o creștere a 
gradului de mecanizare in a- 
ceste lucrări d-> la 24.3 la sută, 
realizat în medie pe 9 luni 
din 1969. la 55 la sută în 1970 
și. respectiv, a randamentului 
în aceste lucrări cu cca. 16 la 
sută.

La lucrările miniere înclina
te. se preconizează extinderea 
forării mecanice a suitorilor 
prin folosirea instalațiilor de 
forare, ceea ce va atrage după 
sine o creștere a vitezelor de 
săpare și a randamentelor. Tot 
în scopul creșterii vitezelor de 
avansare în lucrările de înain
tare, se mai prevede achizițio
narea unor instalații de perfo
rare rapidă.

Prin traducerea în viață a 
măsurilor preconizate privind 
extinderea mecanizării în prin
cipalele faze ale procesului teh
nologic și folosirea utilajelor 
menționate mai sus, se va a- 
junge la o reducere a volu
mului de muncă cu cca. 140 000 
de posturi, fapt care subînțele
ge o creștere considerabilă 
productivității muncii.

in

lucrările 
in câr

ti majo- 
în aces-
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TELEVIZIUNE
18,00

Marți 18 noiembrie
Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor. 
Cei mai mici sportivi. Transmisiune din 
Sala Sporturilor Floreasca.
Liceenii — emisiune pentru elevi. 
Telejurnalul de seară.
Intermezzo muzical.

20,00

21,30
21,40

22,20

22,55
23,10

18.30
19,00
19,20
19.30 Atomul — această necunoscută. „Bătă

lia pentru nucleu".
Seară de teatru : „Malițioasa mea ferici
re" de Maliughin (II).
Reflector. Telefoileton cotidian.
Muzicorama Tv. Revista actualităților de 
muzică ușoară.
50 de ani de la înființarea Conservatoru
lui „Gheorghe Dirna" din Cluj. 
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.

MIERCURI 19 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :

g Pofi parcurge prin deșe.r- 
g tul Gobi sule de kilometri 
g peisajul din jurul tău să 
g fie neschimbat 'lotul in jur 

este trist, cenușiu și învă
luit. in tăcere. Imagini ne
schimbate. aidoma celor de
scrise de astrentauți după 
coborirea pe Lună ..

Dar cit de plăcut este să 
observi pe inserat, in zare, 
șirul de lumini, care indica 
apropierea unei localități. 
Mandal-Gobi este una din a- 
cestea, orașul a! cărui act de 
naștere a fost semnal in anul 
1941. Și în apropiere, Dalan- 
zagdan. Pentru străini, aces
te orașe seamănă intre ele 
ca două picături de apă. Un 
parc central, străzi radiate 
au casele noi, înșiruite, de-a 
lungul lor, o centrală elec
trică și cite va obiective in
dustriale și social cultuiale.

_ In Mongolia, deșertul Gobi 
g este o regiune a crescătorilor
■ de vite Clima aspră și lip-
■ sa aproape completă de apă
■ a făcut ca animalele aici să 
S fie slab productive. De aceea.

■

■

■

0 capodoperă

ruse
■
■ cunoaște biserica
■ jennii, care își
■ nouă cupole la o
■ a Pieții Roșii.
■ Capodoperă a
O bisericești ruse, hramul Va- 
® sili Blajennii a fost con-
■ struit intre anii 1555—1560
■ din ordinul tarului Ivan cel 
® Groaznic, și legenda spune 
_ că. după ce a văzut-o gata, 
_ țarul a dispus să se scoată
■ ochii arhiiecților pentru ca 
B să nu mai poată construi o bi- 
B serică tot atit de frumoasă.
B Au trecut patru secole, timp 
B in care incendiile au devas- 
g tat capitala rusă, iar asprele 
g geruri și intemperiile datora- 
g te climei din Rusia centrală
■ și-au pus amprenta pe gran-
■ diosul monument arhitectu-
■ ral.
■ Recent, specialiștii au în-
■ cheiat lucrurile de restaura- 
J re a bisericii, folosind acest 
g prilej pentru a-i aduce unele 
g îmbunătățiri constructive și
■ a-i prelungi viața.

Oricine a vizitat Moscova
Vasili Bla- 
inalța cele 
extremitate

arhitecturii

Petrolexport “

5,05—6.00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Viața 
cărților; 10,10 Curs dc limba 
germană; 10,30 Muzică dc es
tradă; 11,05 Sclecțiuni din o- 
peretc; 11,25 Muzică popu
lară: 12,00 Cîntcce fără cuvin
te; 12,15 Cronica muzicală; 
12,30 Inlilnirc cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Mic magazin muzical: 1440 
Radio-școală; 14,30 Muzică u- 
șoară; 14,50 Argeșule, Argeșcl 
— muzică populară; 15,20 Ra
dio publicitate; 15,30 Compo
zitorul săptăminii; 16,00 Ra
diojurnal; 16,30 Consultație

in ultimii ani in deșert a fost 
înființată o stațiune de cei 
cetmi științifice. Aici au fo t 
realizate numeroase cercetări 
de adaptare și aclimatizare a 
unor rase de oi producătoa
re de lină semifinit și kara
kul

Și trdltfi dezvoltarea in 
continuare a creșterii, vite
lor in Golii depinde in pri
mul rind de descoperirea u- 
nor noi surse de a pi. Pla
nurile de stat prevăd inves
tiții importante pentru săpa
rea și forarea de finlini ar
teziene, insă nn totul depin
de de eforturile materiale 
ci și de cele științifice. In 
multe locuri, in Gobi jiofi 
fora pină la adincimi de 
peste 500 de metri fără să gă
sești izvoare de apă. lată de 
ce, incepind din anul 
au început explorările com
plexe neologice și hidrologi
ce. Echipele de cercetători, 
răspîndiți in mai multe re
giuni, efectuează. aplicind 
cele mai moderne metode 
geofizice, forajul și lasă în 
urma lor puțurile de mare a- 
dincime care asigură apa 
atit de necesară dezvoltării 
acestor regiuni ale Mongoliei.

VinturiJe reci și tăioase se 
năpustesc. înghițind parcă 
pioninturile arestni Gobi se
lena»

Se opresc msâ giftind cind 
inhlnesc peticele de lumină 
ale orașelor și, învinse de ob
stacolele oamenilor, iși ur
mează destinul pitirii intr-un 
spațiu fără timp.

■ ■

■

■

■
■

■

■

■

Restauratorii au iulimpiitat 
însă unele, dificultăți, dar au 
avut și surprize plăcute da- 
dorate unor ciudățenii ale ve
chilor constructori

Dna din acestea constă in 
faptul că, spre deosebire de 
foarte multe biserici vechi 
din Rusia, cupolele acesteia, 
ce se aseamănă ca formă cu 
fructele de ananas, n-au fost 
niciodată aurite și de aceea 
tabla cu care au fost acopc 
rite s-o deteriorat, .iestaura 
lorii au înlocuit vechea tabh. 
cu una de cupru, acoperită 
cu un strat de vopsea specia
lă, astfel incit ploile nu-i 
vor mai aduce pa<ii:be mai 
mari decît provoacă '■instnic- 
țiilor din beton armat.

Restauratorii s-au preocu
pat, de asemenea, de ■•onsoli- 
darea fundației bisericii. în 
grijorati fiind de înotul că 
parările milifnrp care au lor 
de două ori pe an fn Picta 
Roșie pot dăuna, vri» vibra
țiile produse de trecerea co
loanelor. trăiniciei monumen
tului. Nu mică le-a fost însă 
surpriza cind an constatat că 
cimentul folosit acum patmi 
secole, cu adaos de albuș de 
ouă. este atit de trainic, in
cit la cele mai puternice lo
vituri în pereți, cărămida se 
sparge dar mortarul de ci
ment rămîne intact.

Lucrările de restaurare ale 
bisericii continuă, pentru a 
reda întreaga frumusețe aces
tui minunat monument arhi
tectural.

P. BORIS

■

■
■

■

■

■
■

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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juridică; 16,40 Concert coral 
Ion Vidu; 17,05 Antena tine
retului; 17,30 Muzică popu
lară; 13,10 Revista economică;
18.30 O melodie pe adresa dv.; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Săp- 
tămîna unui meloman: 20,05 
Tableta de seară; 20,20 Emi
nesciana; 20,25 Zece melodii 
preferate; 21,00 Emisiune lite
rară; 21,20 Revista șlagărelor:
21.30 Moment poetic: 21,35 
Revista șlagărelor; 22.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gie; 22,20 Sport; 22,30 Pentru 
magnetofonul dv.; 23,00 Con
cert dc scară: 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale: 7.00 
Radiojurnal; 7,10 Varietăți ma
tinale — continuare; 8,10 Tot 
înainte; 9,00 Melodii populare: 
9,10 Curs de limba germană:
9.30 „Cîntecul uitării”: 10.30 
Antena tineretului: 10.55 Din 
cântecele și dansurile popoaf- 
lor: 11.15 Melodii tinerești:
11.30 Antologie contemporană;

lnsemnale cantități de produse 
petrolifere și chimice au fost re
cent exportate peste hotare. între
prinderea de comerț exterior „Pe- 
trolexport” a expediat în R. F. a 
Germaniei, Olanda și Suedia zeci 
de mii de tone de păcură, și diferite 
produse aromate. Cu firme franceze 
au fost încheiate contracte pentru 
exportul în această țară a mii de 
tone de xilen.

Unor parteneri comerciali din El
veția, Iran și Olanda, întreprinderea 
de Comerț exterior „Chimimport" a 
livrat diferiți coloranți.

Aceeași întreprindere a perfectat 
noi contracte pentru exportul de po
limeri și auxiliari cu firme din An
glia. Danemarca, R. D. Germană. Iu
goslavia. Suedia și Turcia Din a- 
ceastă categorie de produse vor fi 
livrate cauciuc sintetic, polietilenă 
granule, polistiren dc uz general, 
negru de fum cauciuc regenerat și 
altele

12,03 Avanpremieră cotidiană: 
12,15 Melodii de Mălineanu și 
Tcmistocle Popa: 12,45 Con
cert de prînz; 13,30 Ora ve
selă (reluare); 14,03 Pastel mu 
zieal; 14,30 Muzeul instrumen
telor vechi: 15,00 Știința la 
zi; 15.30 Refrene îndrăgite: 
16.00 Radiojurnal: 16,20 Din 
pilnia gramofonului; 16,40 Tn- 
terpreți de operetă; 17,00 So
liști dc muzică ușoară; 17,40 
Radio publicitate: 18,00 Varie
tăți muzicale: 18,30 Curs de 
limba germană; 18,50 Varietăți 
muzicale — continuare: 19.30 
Meridiane lirice: 19.50 Noapte 
bună, copii: 20.00 Piese de es
tradă: 20,35 Arte frumoase: 
21.10 Teatru radiofonic: „Ver
laine Twist’1. Scenariu radio
fonic de Michel Saffron; 22,25 
Muzică de dans.

BULETINE

leii, temperatura maxima 
u oscilat între plus 13 gratie 
la Petroșani și plus 6 grade 
la Paring. Minima, in aei a 
lost de minus 2 grade și res
pectiv plus 1 grad.

DE ȘTIRI

Programul 1: 5,00; 6,00: 9,00: 
10.00; 11,00: 17.00; 18.00; 20 00: 
24 00; 2,00; 4.00. Programul II • 
6.05. 12,00; 11,00: 20,55; 23,00; 
0,55.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vicmea conti
nuă să se mențină frumoasă. 
Cerul va li variabil. Tempe 
ralura staționară. \ int slab 
din sectorul sudic.
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VIA TA INTERNA T ION ALA
După impresionantele

demonstrații
antirăzboinice din S.U.A.

Convorbirile sovieto-americane 
cu privire la limitarea 

cursei înarmărilor strategice

Deschiderea sesiunii
Parlamentului din India

O Scindarea partidului dc guvernămint

NIGERIA

Forțele
pregătesc o

federale
nouă ofensivă

(Agcr- 
cricană

WASHINGTON 17 
preș). — Capitala 
și-a recăpătat calmul, după Ce 
timp dc 
ra celei 
fes tații 
din isto 
ploarea 
fost edificatoare mai ales prin 
participarea a aproximativ o 
jumătate dc milion dc per
soane la mitingul, ce a avut 
loc în piața unde se află mo
numentul iui George Washing
ton. Senatori; membri ai Ca
merei Reprezentanților, și alto 
personalități de vază ale vieții 
politice și sociale americane 
și-au exprimat in cadrul aces
tui miting dezacordul cu poli
tica vietnameză a Administra
ției Nixon. „Ne-am adunat aici, 
a spus senatorul George Mc
Govern. pentru a cere pace, 
pentru a se pune capăt aces
tui război și nu într-un viitor 
îndepărtat, ci imediat**.

„Marșul împotriva morții", 
care a dominat timp de 40 de 
orc capitala americană este ca
racterizat de toate agențiile de 
presă ca o „mare manifestație 
pașnică" împotriva războiului. 
Cu toate acestea autoritățile au 
încercat să prezinte demonstra
țiile drept o încercare dc vio
lență. ..Violență nu este ceea 
ce s-a petrecut la Washington 
și în alte orașe americane, a 
declarat unul din liderii ..Nou
lui comitet de mobilizare", or
ganizatorii marșului. ..Violen
ță — a adăugat el — este fap
tul că în timp ce în S.U.A. oa
menii manifestau pașnic, în 
Vietnam sute de oameni erau 
uciși și sute de sate erau dis
truse". încă o demonstrație a 
faptului că marșul a avut un 
caracter pașnic este aceea că 
cei 9 000 dc soldați, mobilizați 
tn capitala americană „pentru 
menținerea ordinii", au rămas 
tot timpul în cazărmi.

Potrivit declarațiilor condu
cătorilor „Noului comitet de

trei zile a fost marto- 
inai grandioase mani- 
dc pace în Vietnam 
iu Slute or Imite. Am- 
acestor manifestații a

iroxi

mobilizare", in zilele dc 12, 13 
și 24 decembrie va fi organizat 
un al treilea moratoriu pentru 
pace în Vietnam. „Vom conti
nua să demonstrăm împotriva 
războiului pină cind guvernul 
american va ordona retragerea 
trupelor din Vietnamul dc sud" 
au spus cir

în timp ce o mare dc oameni 
umplea străzile capitalei Sta
telor Imite, intr-o seric de alte 
orașe din întreaga lume aveau 
loc mitinguri ale partizanilor 
păcii în Vietnam. La Roma, 
cetățenii americani, care lo
cuiesc permanent sau temporar 
în Italia, au organizat o de
monstrație de protest, in cadrul 
căreia au cerut guvernului 
S.U.A. încetarea acțiunilor mi
litare din Vietnamul dc sud. 
Pe străzile principale din To
ronto (Canada) mii dc locuitori 
ai acestui oraș și-au exprimat 
sprijinul față de partizanii pă
cii din S.U.A. Comitetul sue
dez pentru pace în Vietnam a 
inițiat duminică un miting, in 
cadrul căruia au luat cuvin tul 
personalități marcante ale vie
ții publice din Suedia, printre 
care deputatul Sten Andersen, 
secretarul Partidului social de
mocrat din această țară. Peste 
20 000 dc persoane au participat 
duminică la un marș pe stră
zile capitalei daneze — Copen
haga — la chemarea Organiza
ției naționale de solidaritate cu 
poporul vietnamez. Pretutindeni 
aceste manifestații au avut un 
singur cuvînt dc ordine — în
cetarea imediată a agresiunii 
americane în Vietnam.

(Agcrprcs). —HELSINKI 17
Luni au început la Helsinki 
convorbirile preliminare sovic- 
to-americanc cu privire la li
mitarea cursei înarmărilor stra
tegice.

La festivitatea do deschide
re, cele două delegații au fost 
salutate de ministrul afaceri
lor externe al Finlandei, Ahti 
Karjalaincn. Subliniind însem
nătatea momentului, ministrul 
finlandez a arătat că nu a exis
tat niciodată un asemenea in
teres ca astăzi asupra necesi
tății încetării cursei înarmări
lor nucleare. Urind succes 
participanților, Ahti Karjalai- 
ncn și-a exprimat opinia că 
rezultatele convorbirilor dc la 
Helsinki vor determina nu nu
mai viitoarele progrese pe pla
nul dezarmării și controlului 
armamentelor, dar și viitorul 
relațiilor internaționale.

Conducătorul delegației so
vietice, Vladimir Semionov, loc
țiitor al ministrului afacerilor 
('Xterne al U.R.S.S., a subliniat 
Ia rîndul său marea importan
ță pe care guvernul Uniunii 
Sovietice o acordă convorbiri
lor în problema limitării cursei 
înarmărilor strategice. Dorim 
ca obiectivele care stau în fața 
întilnirii dc la Helsinki să fie 
rezolvate cu succes, a declarat 
Semionov, adăugind că dacă 
la ambele părți există năzuința 
reală de a căuta o înțelegere 
reciproc acceptabilă, care să 
nu lezeze securitatea celor două 
state și nici a celorlalte state, 
ele pot și trebuie să depășeas-

ch greutățile și piedicile evi
dente și să găsească soluții ra
ționale. în ce privește delegația 
sovietică — a continuat el — 
eforturile sale vor fi îndrepta
te tocmai in această direcție.

Luind cuvinlul, conducătorul 
delegației americane, Gerald 
Smith, directorul Agenției pen 
tru dezarmare și controlul ar
mamentelor, a subliniat că de
legația S.U.A. este profund 
conștientă dc răspunderea celor 
două părți participante la în 
(Unirea de la Helsinki. El a 
dat apoi citire mesajului adre
sat delegației americane do pre
ședintele Richard Nixon. în 
mesaj se exprimă speranța că 
delegația americană va aborda 
aceste convorbiri în spiritul u- 
nci atitudini pline dc răspun
dere față de realizarea unui ra
cord echitabil.

După festivitate, cele două 
delegații au avut o întilnire 
confidențială. Convorbirile ur
mătoare se 
rotație la 
U.R.S.S. și

vor desfășura prin 
sediul ambasadelor 
S.U.A. dc la Hei-

-----★

Q N U- Rezoluția
Comitetului

pentru teritoriile
sub tutelă

și neautonome
NEW YORK 17 (Agcrprcs). 

— în Comitetul Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru terito
riile sub tutelă și ncautonome 
au luat sfîrșit dezbaterile asu
pra situației din coloniile por
tugheze dm Africa. în rezolu
ția adoptată de participanții la 
dezbateri. Comitetul recoman
dă Adunării Generale să ia mă
suri imediate pentru aplicarea 
Declarației O.N.U. cu. privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. 
-Rezoluția subliniază necesita
tea ca țările occidentale să în
ceteze ajutorul militar și eco
nomic acordat Portugaliei.

K. P. UNGARA : Vedere a podului Elisabeta din Budapesta.

• • • •

Ia inaugurare, rămîne deschisă

DELHI 17 (Agcrprcs). — Inau
gurarea sesiunii dc iarnă a Par
lamentului din India, progra
mată pentru 17 noiembrie, coin- 
bide cu scindarea partidului dc 
guvernămint al țării, Congre
sul Național Indian, in două 
fracțiuni opuse. In cadrul unei 
reuniuni care a ăvut loc la 
Delhi, 65 de parlamentari mem
bri ai acestui partid și repre
zentând aripa sa dc dreapta au 
hotărît să constituie un grup do 
opoziție denumit tot „Partidul 
Congresului". Ca „președinte" 
al grupului parlamentar nou 
creat a fost desemnat Morarji 
Dcsai, fost vice prim-ministru 
și ministru al finanțelor în gu
vernul Gandhi, căruia i-a fost 
retras însă acest portofoliu în 
urma opoziției sale față de pro
iectul dc naționalizare a princi
palei bănci din țară, intrat 
in vigoare în cursul verii tre
cute.

In urma constituirii acestui 
grup opoziționist, Congresul Na
țional Indian, respectiv primul 
ministru Indira Gandhi și mem
brii partidului care o sprijină, 
pierde majoritatea absolută în

cadrul parlamentului, relatează 
corespondentul agenției Router. 
In prezent, menționează agen
ția citată, primul ministru dis
pune de adeziunea a 210 depu- 
tați, reprezentanți ai partidu
lui, din totalul de 523 de mem
bri ai Camerei inferioare a 
Parlamentului indian.

Totodată, insă, precizează a- 
gcnțiile de presă, primul minis
tru se poate baza pe voturile 
deputaților comuniști și inde
pendenți. care, în cursul unor 
declarații recente, au asigural-o 
de sprijinul lor.

In acest mod, apreciază co
respondentul agenției France 
Prcsse, constituirea grupului o- 
poziționist pare să rămînă o 
acțiune la fel de sterilă ca și 
„excluderea" Tndirei Gandhi 
din Congresul Național Indian, 
întrucît, în ultimă instanță. Par
lamentul și nu aparatul de con
ducere al partidului dc guver
nămint este chemat să se pro
nunțe în privința activității ca
binetului ministerial, ca și a di
verselor sale inițiative social- 
cconomicc.

LAGOS 17 (Agcrprcs). — Re
cente comunicate ale guvernului 
federal anunță că trupele .nige- 
ricnc au înaintat în ultimele 
săptămini pe toate fronturile, 
rcspingînd forțele biafreze și 
recucerind cea mai mare parte 
a teritoriului deținut dc aces
tea. Tn prezent, unitățile nige- 
rienc, amplasate in zona cu
prinsă între orașele Aba și 
Owaza, se pregătesc pentru 
declanșarea unei ofensive, o 
dată cu sfir.șitul sezonului plo
ios. Soldații fedcfali, relatează 
agenția France Pressc. sini deo
sebit de bine echipați. în ra
port cu forțele biafreze.

Operațiunile militare afectea
ză însă în mare parte desfășu
rarea activităților economice din 
regiunile respective. Referindu- 
se la industria petrolieră. France 
Pressc menționează că multe 
sonde au fost incendiate de 
forțele biafreze în retragere. 
In același timp, orașul Port 
Harcourt, ccl mai important 
centru urban al acestei regiuni, 
este lipsit dc electricitate de

mai multă vreme. Autoritățile 
nigcricnc au anunțat că, pro
babil, numai spre sfîrșilul anu
lui va putea fi dată în func
țiune uzina electrică.

La ordinea zilei:

DIN NOU 
OKINAWA

CURT
La Muzeul „Pitre" din Palermo s-a deschis duminică 

— sub egida muzeului etnografic sicilian și a Asociației de 
prietenie italo-române o EXPOZIȚIE DE ARTA POPULARĂ 
ROMÂNEASCA. Sînt prezentate țesături și marame, obiecte 
lucrate artistic în lemn și piele, ceramică, instrumente mu
zicale, covoare, costume naționale din diferite regiuni ale 
țării.

La festivitatea inaugurării au fost prezenți Gaetano 
Falzone, directorul Muzeului etnografic sicilian, oameni de 
cultură și artă, precum și Alexandru Bălăci, directorul „Bi
bliotecii române din Roma".

Expoziția, care a trezit mult interes in rîndurile nume
roșilor vizitatori prezenți 
pînă la 30 noiembrie.

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL CANADEI, Mit
chell Sharp, și-a încheiat luni 
vizita oficială în Republica A- 
rabă Unită. In cursul vizitei, 
el a conferit cu președintele 
Nasser și alte oficialități egip-' 
tene, asupra situației din Orien
tul Apropiat și a relațiilor bi
laterale. anunță agenția MEN.

LUNI A SOSIT LA MOSCO
VEI O DELEGAȚIE A UNIUNII 
COMUNIȘTILOR DIN IUGO
SLAVIA, condusă de Kiro Gli- 
gorov, membru al Biroului Ey 
xecutiv al Prezidiului U.C.I.. 
care, la invitația P.C.U.S., va 
studia experiența aplicării re
formei economice în U.R.S.S. 
și activitatea organizațiilor 
P.C.U.S. pentru înfăptuirea a- 
cestei reforme.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Konstantin Ka- 
tușev și Mihail Solomențev, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S.. și 
de alte persoane oficiale.

UN NUM AR DE 25 MINERI 
AFRICANI AU FOST UCIȘI la 
mina de aur Dalny, situată la 
160 km de capitala Rliodesiei. 
Salisbury, cind ascensorul în 
feare se aflau s-a prăbușit de 
Ia o înălțime de 1 000 metri. 
Accidentul a avut loc vineri 
cind se efectua schimbul între 
tura de după-amiază și tura de 
noapte.

POTRIVIT RELATĂRILOR 
AGENȚIEI DE PRESA ANA
TOLIA, începînd din februarie 
1970, televiziunea din Ankara 
va transmite programe in mod 
regulat. In prezent, în Turcia 
se efectuează numai emisiuni 
de probă.

autoritățile libaneze 
au luat contact cu Comanda
mentul forțelor de guerilă pa
lestiniene pentru ca adminis
trarea taberelor de refugiați 
de pe teritoriul țării să fie re
dată oficialităților de resort din 
Beirut, a declarat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
libanez de Externe, citat de a- 
genția France Prcsse. In cer
curile politice din Beirut se 
consideră că un asemenea de
mers a fost necesar întrucît se 
apreciază câ lipsa de contrai a 
guvernului asupra taberelor dc 
refugiați poate crea probleme 
delicate.
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GUVERNUL DE LA TRIPO
LI A INTERZIS AVIOANELOR 
AMERICANE să mai utilizeze 
baza militară a S.U.A., Whe- 
elus, aflată pe teritoriul Libiei, 
a declarat, în cadrul unui in
terviu acordat ziarului „Al Ah
ram" ministrul libian al apă
rării, colonelul Adam al Ilouaz. 
El a adăugat că vor fi luate 
măsuri stricte în caz de ne
voie va fi utilizată și forța ar
mată — pentru punerea în a- 
plicare a acestei dispoziții. Vor 
fi exceptate de la aceste mă
suri numai avioanele ce asigu
ră aprovizionarea bazei.

La invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, la 17 noiembrie a 
sosit la Belgrad O DELEGAȚIE 
A UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ȚARA 
NOASTRĂ, condusă de tovară
șul Florian Dănălache. preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

BĂRBAȚII DIN CANTONLi> 
ELVEȚIAN FRIBOURG au vo
tat duminică cu o majoritate co- 
virșitoare (19 029 pentru și 7 771 
contra) în favoarea unei modi
ficări a constituției cantonale 
astfel incit femeile să aibă în 
viitor drepturi electorale.

In urmă cu doi ani, bărbați 
din cantonul Fribourg au votat 
exact invers în aceeași proble
mă : 18 780 s-au pronunțat îm
potrivă și 7 985 pentru recunoaș
terea drepturilor electorale ale 
femeilor.
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„Nava Npollo-12 
a depășit linia 

de echigravisferău
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Primul ministru al Japoniei, 
Eisaku Sato, a sosit luni la 
Washington. Aici el urmează 
să poarte, timp de trei zile, 
importante convorbiri cu pre
ședintele Richard Nixon asupra 
problemei Okinawei și a rela
țiilor militare nipono-america- 
ne„

Plecarea premierului japonez 
a fost precedată timp de mai 
multe zile dc ample demons
trații de protest ale populației. 
La prima vedere pare cu atit 
mai surprinzătoare această miș
care de masă, cu .cit convorbi
rile japond-americane sînt con
siderate oficial ca o continuare 
a celor care au avut loc acum 
cîteva luni la Tokio și în 
cursul cărora Statele Unite s-au 
declarat dc acord, in principiu, 
cu retrocedarea Okinawei, ur- 
tnind ca problema bazelor nu-

f'-
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„Dezamericanizare egal viet
namizare". Astfel ar putea fi 
formulat, bineînțeles redus la 
cea mai simplă expresie, pla
nul elaborat recent de către 
Statele Unite și administrația 
saigoneză, prin care, cel puțin 
de ochii lumii, retragerea tru
pelor terestre americane este 
condiționată de înlocuirea lor 
cu forțe sud-vietnameze.

Ecuație strategică, in care 
cel de-al doilea termen repre
zintă practic o mare necunos
cută, se va dovedi, chiar și nu
mai din punct de vedere teh
nic, de nerezolvat- In fond ce 
reprezintă astăzi armata saigo
neză ? Pe hirtie — aproximativ 
800 000 de oameni. Cit privește 
dotarea militară actuală a ar
matei saigoneze se impune o 
comparație cu corpul expedițio- 
nar american, adică cu stadiul 
echipării acelor trupe pe care, 
teoretic, se presupune că le va 
înlocui. O divizie americană 
dispune de 70 de tunuri, în 
timp ce una saigoneză de nu
mai 26 de piese de artilerie. Tn 
timp ce in echiparea unui ba
talion de pușcași marini intră, 
între altele, 99 de vehicule mi
litare, mobilitatea unei unități 
similare saigoneze este asigura
tă doar de 11 transportoare. Și 
in sfîrșit, puterea de foc a u- 
nei companii de Gi-s, exprima
tă in numărul de arme auto
mate, este de patru ori mai 
mare decit a saigonezilor. Iar 
din punct de vedere al ..um
brelei" aeriene situația este și 
mai precară. Astfel, corpul ae
rian al generalului Ky se re
duce la 30 de A-37, utilizate ca 
aparate de antrenament. 50 de

reactoare F-5, destul do depă
șite, 100 de avioane cu elice și 
cîteva elicoptere. Aceeași forță 
simbolică o reprezintă și ma
rina saigoneză — fluvială și 
maritimă — compusă de fapt 
din mici nave cu armament 
de bord cel mult de calibru 
mijlociu. Evidența acestei stări 
de fapt nu a putut fi ignorată 
de autorii planurilor america
ne de „vietnamizare" a războiu
lui. Sute de mii de arme au
tomate M-16 — ultimul cuvînt 
al tehnicii in acest domeniu, 
un mare număr de tunuri, mai 
multe escadrile de avioane de 
asalt cu reacție, precum și cî-

mericanizarc egal vietnamiza
re** naște de la bun început se
rioase îndoieli în privința in
tenției reale de a aplica acest 
plan, evidențiind alte scopuri 
decit cele aparent afișate. în 
afară de aceasta, dezangajarea 
S.U.A. și retragerea trupelor 
sale — denumită eufemistic 
„dezamericanizare*1 pentru a 
nu se spune lucrurilor pe nu
me — este condiționată și de 
alte elemente ca diminuarea 
ostilităților — cerere știută ca 
nerealizabilă atit timp cît con
tinuă agresiunea — și evoluția 
convorbirilor cvadripartite, al 
căror progres este împiedicat

Comentariul zilei
teva flotile fluviale, au și fost 
transferate către armata saigo
neză. O primă acțiune de mo
dernizare și completare a echi
pamentului militar al trupelor 
saigoneze va costa Pentago
nul aproximativ 6.2 miliarde 
de dolari. In ipoteza avansată 
de înlocuire in viitor a consi
lierilor americani, mii de ofi
țeri și gradați saigonezi au fost 
trimiși la școli militare in 
S.U.A., Tailanda și Filipine. Tot 
acest efort de echipare, dar mai 
ales de formare modernă a ar
matei saigoneze, va necesita 
insă cinci ani sau chiar mai 
mult, după cum estimă specia
liștii americani.

Acestea fiind datele proble
mei, formula strategică „deza-

însă de însăși poziția Statelor 
Unite. De fapt semnele de în
trebare cu privire la intențiile 
cu adevărat urmărite de pla
nul de vietnamizare a războiu
lui au o cu totul altă bază. în 
primul rind pentru că așa zisa 
vietnamizare, stabilită oficial ca 
posibilă peste cinci ani și de 
care ar depinde chipurile dc- 
zamericanizarca războiului, în
seamnă practic continuarea in
tervenției directe in toată a- 
ceastă perioadă .și menținerea 
trupelor S.U.A., prezență ce se 
vrea estompată prin acțiuni de 
liniștire a opiniei publice de 
lentă și eșalonată retragere ce 
nu ar afecta în fond potenția
lul propriu-zis de luptă. Se pu
ne întrebarea în ce măsură in

cei cinci ani și după această 
perioadă — dacă ar fi să ac
ceptăm, prin absurd, ca posibil 
planul american, ceea ce nu 
cred de altfel nici experții mi
litari — armata saigoneză va 
fi in stare să facă față situa
ției care pentru un corp ex- 
pediționar american de peste 
cinci sute de mii de oameni do
tați cu o modernă tehnică de 
război s-a dovedit fără ieșire ? 
Faptul este cu atit mai evident, 
cu cît nu este vorba numai de 
echipamentul și antrenamentul 
de luptă al armatei saigoneze, 
ci și de faptul că un proces 
permanent de dezagregare, ca
racterizat în primele șase luni 
de dezertarea a 180 000 de oa
meni, și-a pus amprenta pe 
starea de lucruri existentă în 
rîndurile trupelor regimului 
Thieu — Ky. (Și în această or
dine de idei să nu uităm că 
înșiși consilierii americani a- 
preciază că un Gi poate fi în
locuit numai de cel puțin doi 
militari saigonezi).

Iată de ce în acest context 
observatorii politici apreciază 
noul plan al vietnamizării răz
boiului ca o încercare de a da 
o nouă imagine a intervenției 
americane în Vietnamul de 
sud și, totodată, de a calma 
opinia publică americană și 
mondială. Situația de pe cîiji- 
pul de luptă nu se va schimba, 
insă, în avantajul Statelor Uni
te, și in această privință marja’' 
de manevră ce se speră a fi 
realizată la conferința de la 
Paris se va dovedi iluzorie.

Adrian IONESCU

încercarea Partidului național 
democrat de tendință neonazis
tă de a ține congresul său în 
orașul Saarbrucken a eșuat 
complet. Duminică, Tribunalul 
Suprem al landului Saar A 
RESPINS RECURSUL P.N.D., 
prin care 
terzicerii 
hotărîtă de administrația ora
șului.

cerea anularea in- 
țincrii Congresului,

-----★------

Vietnamul de sud

Intensificarea
acțiunilor ofensive 

ale patrioților
SAIGON 17 (Agerpres). — In 

cursul nopții de duminică spre 
luni, forțele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului dc sud au de
clanșat 10 bombardamente asu
pra unor poziții fortificate de
ținute de trupele americano- 
saigoneze — relatează corespon
dentul agenției Reuter.

In zona platourilor centrale 
ale Vietnamului de sud a fost 
semnalată, în ultimele 48 de 
ore, o intensificare a acțiuni
lor ofensive ale patrioților care 
au avut ca obiectiv îndeosebi 
instalațiile militare ale trupelor 
inamice de la Bu Prang.

In cursul nopții de duminică 
spre luni, bombardierele gigan
tice americane „B-52" au efec
tuat noi raiduri în regiunea din 
apropierea frontierei cu Cam- 
bodgia, lansînd aproximativ 700 
tone dc bombe, informează a- 
genția Reuter.
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HOUSTON
— Complexul 
din „Yankee Clipper" 
terpide" iși continuă drumul 
spre Lună. Traiectoria urma
ta de „Apollo-12" este con
formă planului de zbor.

Intre Pămint și Lună — 
in general in spațiul cosmic
— nu există „viteze de croa
zieră", iar traiectoriile urmate 
de sondele și navele spațiale 
depind de poziția relativă a 
corpurilor cerești in momen
tul lansării, de propulsia ini
țială imprimată acestor ve
hicule cosmice in momentul 
în care părăsesc orbita te
restră, de rezervele de com
bustibil de care dispun pen
tru eventuale manevre de 
corecție, în vederea atinge
rii țintei prevăzute. Toate 
acestea permit să se înțelea
gă de ce viteza lui ,,Apollo- 
12" nu este constantă, iar 
traiectoria sa este puțin dife
rită de cele ale. navelor spa
țiale „Apollo" care l-au pre
cedat. „Apollo-12" a fost. în
scris pe traiectoria lunară cu 
viteza de 38 895 km pe oră. 
puțin mai mare decit așa-zisa 
viteză de „eliberare" de 
Terra, la altitudinea de 330 
km de Pămint. Odată înscri
să pe acest ..traseu" viteza 
navei a început să descreas- 
că sub influența gravitației 
terestre După patru ore de 
zbor. „Apollo-12" înainta cu 
11610 km pe oră. după 24 
de ore cu 5 120 km pe oră, 
după 48 de ore cu 3 253 de 
km pe oră. Simbătă. după 
29 de ore și 17 minute de la 
lansare, „Apollo-12" se afla

la punctul ce marca echidis
tanța dintre. Pămint și Lună, 
evoluînd cu o viteză de 4 900 
km pe oră. Viteza complexu
lui spațial va continua să 
descrească pînă in momentul 
in. care se 
imaginară 
„frontiera" intre cimpul de 
atracție al Pămîntului și cel 
al Selenei, după care cimpul 
gravitațional lunar va fi pre
ponderent. Depășirea liniei 
de echigravisferă poate fi 
comparată cu trecerea unui 
pisc de munte. Pînă la aceas
tă limită, nava „Apollo-12" 
„urcă" pierzîndu-și din vite
ză, iar clupă ce a atins „vîr- 
ful. piramidei" începe „cobo- 
rirea" spre Lună, cu o vite
ză din ce. in ce mai mare.

Luni la ora 14.52 (ora Bu- 
cureștiului), la 6S de ore și 
22 de. minute de la lansare, 
nava „Apollo-12" a atins a- 
ceastă. linie imaginară, aflin- 
du-se la 63 000 de kilometri 
de Lună, iar din acest mo
ment. poziția lui „Apollo-12" 
va fi studiată in raport cu 
Luna și nu cu Pămîntul. De 
acum viteza începe să creas
că imediat,
3 800 km
4 500 km, iar mărfi la ora 
02.22 (ora Bucureștiului) va 
atinge aproximativ 9 000 km 
pe oră, în apropierea ime
diată a satelitului natural al 
Pămîntului. Atunci va începe 
frinarea vitezei pentru a per
mite navei să se înscrie pe o 
orbită de satelit în jurul 
Lunii, ajungînd la o viteză 
mai mică de 6 000 km pe oră.

va atinge linia 
care constituie

trecind de la 
la aproximativ
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Un O.Z.N. în
HOUSTON 17 (Agcrprcs). 

— Un obiect „misterios", ca
re n-a putut fi identificat 
pînă în prezent nici de e- 
chipajul lui „Apollo-12", nici 
de tehnicienii de la centrul 
spațial din Houston, urinează 
la o distanță destul de apro
piată nava „Apollo-12", care 
se îndreaptă spre Lună. A- 
ceastă „urmărire" a început 
vineri. Mai multe dialoguri 
schimbate intre sala de con
trol de la Houston și echi
pajul lui „Apollo-12" au a- 
vut drept scop să determine 
natura acestui „obiect zbură
tor neidentificat" (OZN).

Tehnicienii NASA au avan
sat două ipoteze. Potrivit

urma navei?
primei păreri, ar fi vorba de 
cea de-a treia treaptă a ra
chetei „Saturn-5" care trebuie 
să se afle la o anumită dis
tanță dc „Apollo-12" în evo
luția ei pe o orbită solară. 
Cea de-a doua ipoteză presu
pune că ar fi vorba de pa
nourile protectoare care în
conjurau modulul lunar îna
intea extragerii sale din cel 
de-a) treilea etaj al rachetei 
„Saturn", panouri ce sînt e- 
jectate în momentul separării. 
Potrivit calculelor tehnicieni
lor de la sol, panourile tre
buie să se găsească la apro
ximativ 500 km distanță dc 
„Apollo-12".
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vioaie amplasate pe insulă să 
răniină in continuare deschisă, 
ca obiect al unor ulterioare 
discuții. Or, tocmai această 
precizare a declanșat o profun- 
Jâ îngrijorare, iar recentul me
morandum al populației din 

I Okinawa explică reacția în 
| 1 .nț, sub forma unor puterni- 
! : e demonstrații, a poporului 

japonez. Fâcind cunoscută o- 
pozîția populației de-aici, Cho- 
byo Yara, șeful puterii exe
cutive din aceste insule, solici- 

. ta premierului Eisaku Sato să 
ceară în cursul întrevederilor 
de la Washington retrocedarea 
către JaDonia a Okinawei, fără 
bazele sale nucleare și în ace
lași timp retragerea imediată a 
bombardierelor B-52 capabile 
să transporte arme nucleare și 
chimice stocate pe insulă. (Re
centa declarație a partidului 
..Komci*. avînd la bază -consta
tări la fKța locului, sublinia că 
cele 14î> de baze militare cu
prind și arsenale secrete nu
cleare, ca cel de la periferia 
orașului Koza, precum și depo
zite dc arme bacteriologice și 
chimice, precum și 32 de bazo 
dc lansare a rachetelor și un 
arsenal dc submarine nucleare 
„Subrocs*- de marc adîncime 
dotate cu rachete Polaris"). 
Tocmai în acest context al rea
lităților, poziția guvernamenta
lă stîrnește îngrijorarea popu
lației. Se pare că pornind do 
la îdeea că pentru Statele U- 
nite bazele Okinawei reprezin
tă „cheia de boltă** a strategici 
americane pe continentul asia
tic, liderii niponi ar fi de a- 
cord să se angajeze pe calea 
unor concesii. avînd în ve
dere că de soluționarea acestei 
probleme depinde însăși pozi
ția de guvernămint a partidu
lui. care a obținut victoria in 
trecutele alegeri parlamentare 
numai promițînd că va obține 
retrocedarea arhipelagului. Iată 
de ce guvernul Sato, ceri nd 
realipirea insulelor, a avansat 
o modalitate ce ar facilita o 
astfel de soluționare în sensul 
clarificării statutului Okinawei 
în m-’-nl tratatului de securi- 
tăt'' ->ipono-amorican : în acest 
te’ băîele militare de pe in- 

i sulă ar urma să fie supuse a- 
i celuiași regim ca cele de pe 
I continent, iar Statele Unite au- 
j tomat obligate să respecte, în 
i ce privește folosirea lor, așa- 
; numita clauză a „consultărilor 
’ nrioritare“, formulă prin care 

se înțelege acordul sau veto-ul 
guvernului de la Tokio.

In aceste condiții, lupta in 
' sprijinul retrocedării Okinawei 

a dat un nou impuls acțiunilor 
maselor populare japoneze pen
tru renunțarea la tratatul le 
securitate nipono-american. Și 
cum în repetate rinduri son
dajele opiniei publice au rele
vat că 70 la sută din populație 
se pronunță pentru anularea 
sau. in orice caz, atenuat ea 
prevederilor tratatului, iar a- 
cesta expiră in vara viitoare, 
urmînd să fie reînnoit, anul 
1970 va fi marcat de un se
rios val al demonstrațiilor ce 
va antrena, după cum afiro ă 
organizațiile democratice și de 
masă, pină la 13—14 mîlioano 
do oameni.

A. I.
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