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MOMENT HOTARÎTOR

sanitar

Una din problemele cardinale — aflată in prezent în 
preocuparea organelor locale ale puterii dc stat, ale orga
nizațiilor comerciale — o constituie aprovizionarea de iarnă 
a populației, asigurarea oamenilor muncii cu produse agro- 
alimentare. Dat fiind că au trecut două luni de cînd sesiu
nea Consiliului popular municipal a dezbătut aprovizionarea 
populației, stabilind măsuri multiple în acest sens, l-am so
licitat pe tovarășul Traian Blaj, prim-vicepreșcdinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popular municipal să ne in
formeze asupra stadiului îndeplinirii acestor măsuri, asu
pra sarcinilor ce stau in fața organizațiilor comerciale pri
vind aprovizionarea populației. Interlocutorul nostru ne-a 
răspuns cu amabilitate :

— In această perioadă s-a îmbunătățit atit aproviziona
rea cu amănuntul a unităților cu produsele existente în 
depozite, cit și repartizarea preparatelor de carne și a altor 
produse alimentare — în funcție de numărul populației 
din fiecare localitate.

— Am dori să faceți cîteva precizări în legătură cu 
situația însilozărilor la produsele agro-alimentare.

— Să precizăm un adevăr ; am reușit să însilozăm un

prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal

volum de mărfuri agro-alimentare suficient pentru a asi
gura o aprovizionare ritmică, continuă a populației. Am 
insilozat pină in 15 noiembrie a. c. 840 tone cartofi, 370 
tone ceapă, 220 tone rădăcinoase, 17 tone varză, 96 tone 
fasole uscată, 80 tone diverse legume, 78 tone varză murată, 
260 tone fructe precum și 100 tone de diverse murături.

— Cum s-au realizat stocurile-tampon pentru iarnă ?
— Stocurile-tampon sînt realizate integral, conform pla

nificărilor făcute la toate produsele principale, cum ar fi 
făina integrală și albă, făină dc porumb, ulei comestibil, 
zahăr, orez, paste făinoase, conserve de carne, legume și 
fructe, brînzeturi, untură și altele. Stocurile, precum și volu
mul dc produse insilozat asigură o aprovizionare continuă 
a populației în cantitățile necesare. Precum se știe, în ul
timul timp a început desfacerea zilnică a cartofilor, iar de 
citcva zile, în urma suplimentărilor primite, și a fasolei us
cate precum și a altor produse. Ceea ce urmărim în mod 
deosebit, este asigurarea în continuare a unităților de des
facere cu produsele solicitate de populație. In acest scop, 
avem repartiții corespunzătoare și se află în atenția noas
tră ca ele să fie onorate integral.

In ceea ce privește aprovizionarea cu produse indus
triale, în toate magazinele au fost introduse articole de 
sezon existente în depozite, cerîndu-se în același timp su
plimentarea repartițiilor la unele produse care au cerere de 
consum mare.

— In ce măsură au stat în atenție localitățile mai în
depărtate sau greu accesibile in perioada iernii ?

— Magazinele din aceste localități, inclusiv cele care 
deservesc muncitorii forestieri au fost asigurate integral cu 
stocurile-tampon necesare, exceptind doar slănina sărată și 
fasolea uscată, care au intrat în ultimele zile.

De asemenea, s-au făcut însilozări cu produse agro- 
alimentare și pentru consumurile colective, în cantitatea 
prevăzută, la majoritatea sortimentelor.

Convorbire consemnată de
I. DUBEK

Cu prilejul unei vizite la 
școala unde cu peste trei de
cenii in urmă deslușeam pri
mele taine ale buchiilor, am 
cunoscut fiorul unei duble e- 
moții. Prima a fost iscată de 
rememorarea intr-un cadru i- 
nedit a acelei atmosfere. de 
neuitat a copilăriei, păstrată 
încă in clasele vechii clă
diri, la care s-au adăugat in 
anii noștri incă de două ori 

pe atitea, firesc însemn al 
progresului și civilizației so
cialiste. A doua mi-a prile
juit-o int Unirea cu un grup 
de foști elevi ai acestui lă
caș de cultură, care abia des
chideau odinioară ușile clasei 
int ii, pe cînd eu le închi
deam pe ultimele. Ceea ce 
mi-a produs insă o emoție 
in plus a fost faptul că pe 
cițiva foști copii, acum a- 
dulți cu responsabilități so
ciale, i-am intilnit la cate
dra aceleiași școli, învățători 
sau profesori... După termina
rea școlilor, care le-au con
ferit înalta calitate de edu
catori, firesc și-âu întors fa
ța spre casa de unde au ple
cat, spre plaiurile natale, in- 
țclegind Cu aici le este locul,

O recentă analiză efectuată 
asupra unora din cauzele ră- 
mlnerii in urmă a exploatărilor 
miniere, a scos la iveală ca
rențe care pentru cei ce se o- 
cupă îndeaproape de elimina
rea lor, nu mai prezintă, de 
multă vreme o noutate : neasi- 
gurarea efectivelor necesare la 
locurile de muncă, utilizarea 
incompletă a timpului de lu
cru, folosirea nerațională a u- 
tilajelor din dotare, lipsa unor 
materiale și piese de schimb 
în circuitul aprovizionării, ne- 
pregătirca liniei de front la 
nivelul cerințelor planului pentru 
anii ce urmează. Desigur, o 
bună parte din aceste cauze 
derivă din una singură și anu
me aceea a lipsei de efectiv. 
Dar, că eliminarea neajunsu
rilor create de această penurie 
de cadre, precum și a altor 
neajunsuri, depinde in- primul 
rind de măsurile organizatorice 
interne, întreprinse la nivelul 
centralei și al exploatărilor mi
niere, ne-am convins incă o 
dată, cu prilejul adunării ac
tivului de partid pentru darea

DIN
La exploatarea minieră Vul

can, în abatajul frontal din 
stratul 13, blocul II, dotat cu 
echipament modern de susține
re — stîlpi hidraulici și grinzi 
metalice, în consolă — a fost 
introdusă, incepînd de sîmbătă, 
22 noiembrie, combina Eickhoff, 
de tipul E. W. 130 L.

Inițiativa cadrelor tehnice de 
la mina în cauză nu e singula
ră, și se înscrie viguros ea un 
moment hotărîtor în asaltul 
care se desfășoară, actualmen
te, pentru cucerirea unor indi
catori tehnico-economici cît 
mai înalți. Imediat după lua
rea „startului11, combina se com
portă bine, fapt care mărește 
încrederea oamenilor de aici 

„CĂLUȚUL COCOȘAT44
Cu prilejul aniversării a două decenii de existență, Tea

trul „Țăndărică" din București efectuează un mare tur
neu prin țară cu piesa Iui N. Erșov „Căluțul cocoșat", în 
regia Iui Nicolae Massim. Marionetele aparțin Ioanei Con- 
stantinescu, laureată a premiului de stat, iar decorurile 
Mioarei Buescu. Muzica este semnată de compozitorul Ni
colae Chirculescu, laureat al premiului de stat.

In Petroșani spectacolele cu această piesă vor fi pre
zentate luni, 8 decembrie, la ora 10,30 și la ora 15,30 în 
sala Casei de cultură.

Restaurantul „Coliba 
haiducilor" din Poiana 
Brașov, așezat intr-un 
cadru pitoresc fără sea
măn evocă într-un fel 
viața personajelor noas
tre din balade și dra
mele populare istorice 
de la sfirșitul sec. al 
XVIII-lea și începutul 
secolului al XIX-lea.

La Buftea, în timpul

turnării filmului

hai Viteazul".

în soluționarea
PROBLEMELOR INTERNE

de seamă, care a avut loc, re
cent, la mina Lonea.

In cele 10 luni scurse de la 
începutul anului, colectivul mi
nei Lonea și-a îndeplinit sar
cinile de plan la producția de 
cărbune in proporție de 100,06 
la sută, aceasta in condițiile 
unei reduceri substanțiale a 
planului inițial. După cum s-a 
reliefat prin darea de seamă, 
planul de producție a fost în
deplinit datorită unei mobili
zări intense a forței de mun
că in abatajele direct producti
ve, inregistrindu-se in schimb 
mari rămincri în urină la lu
crările de pregătire a liniei de 
front pentru anul următor. O- 
perativ, comitetul de direcție 
al minei s-a orientat asupra 
pîrghiilor ce ar trebui acțio
nate pentru a suplini lipsa de 
efectiv, și anume extinderea 
mecanizării procesului de pro
ducție, utilizarea raționalii a 
fondului de timp și a forței 
de muncă etc. S-au 
studii utile, a căror eficiență 
a fost insă zădărnicită de citc
va piedici ce stîrncsc ilaritate.

principal urmărit 
creșterea vitezei 
a frontului res- 

18 la 26 metri pe 
luate toate măsu- 
pentru o organi-

că obiectivul 
va fi atins : 
de avansare 
pectiv, de la 
lună. Vor fi 
rile necesare . 
zare superioară a lucrului, în 
așa fel îneît să se mențină cons
tant sporul preconizat dc 3 to
ne pe post la productivitatea 
muncii.

Deocamdată, ne aflăm încă in 
plină fază de experimentare 
iar brigada competentă, sîr- 
guincioasă, condusă de comu
nistul Catană Vespasian, cau
tă să pună la punct întregul 
proces în așa fel îneît crește
rea volumului de cărbune ex
tras mecanizat să devină o cer
titudine.

De Spitalul unificat Petro
șani aparțin toate instituțiile 
sanitare din localitate, prin a 
căror activitate str'previn îm
bolnăvirile, se redau societății 
și familiei cei suferinzi. Re
țeaua sanitară a orașului se 
dezvoltă mereu, este încadrată 
continuu cu noi cadre de spe
cialitate și dotată cu aparatură 
modernă de depistare și tra
tare a bolnavilor. Despre ceea 
ce s-a înfăptuit în acest dome
niu în ultimii ani s-a mai r 
latat. Realizările recente sînt 
însă deosebite și am găsit de 
cuviință să înserăm cîteva din 
ele în coloanele ziarului nos
tru.

Extinderea mecanizării a fost 
împiedecată de lipsa unor apa
rent banale piese de schimb (in 
locul transportului mecanizat 
al cărbunelui se reintroduc, pe 
alocuri, vagonetele și chiar roa
bele, înlrucît lipsesc lanțuri, 
sau zale de lanț, pentru a ac
ționa transportoarele); utiliza
rea deplină a forței do muncă 
a suferit, de asemenea, din 
cauza numeroaselor îmbolnăviri 
(protecția muncii are multe 
carențe, uneori minerii fac 
baie cu apă rece, fapt ce de
termină un aflux de concedii 
medicale, alteori minerilor nu 
li se asigură echipamentul de 
lucru .și de protecție adecvat). 
Dacă la toate acestea mai a- 
daugăm faptul că numeroase 
utilaje din dotare nu sînt folo
site sau, oricum, nu sînt folo
site la maximum dc capacita
te, ne facem o idee despre o 
seamă dc cauzc-frînă în activi
tatea minei, cauze ce se ascund

LONDRA 26. — Trimișii spe
ciali Agcrprcs. Nicolac Tones 
cu șl Liviu Rodescu, transmit : 
Miercuri dimineața au început 
la Downing Street nr. 10 con
vorbirile oficiale dintre preșe
dintele Consiliului dc Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Ghcorghe* Maurer, și 
primul ministru al Marii Bri
tanii. Harold Wilson.

La convorbiri s-au alăturai 
ulterior, din partea română. 
Corncliu Mănescu. ministrul 
afacerilor externe, Vasile I’tîn
gân. ambasadorul României la 
Londra, Nicolac Nicolac, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, și Ghcorghe O- 
prea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor do mâ
ini. iar din part'a britanică 

Michael Stewart, ministrul a- 
faccrilor externe și Cominon- 
woallhului. Antony W. Bonn, 
ministrul tehnologiei și ener
giei, Georges Thomson. '■'înce
Jar al Ducatului La:ncaslcr.
membru al cabinetului. lordul
Brown, ministru do slat la Mi-
nisterul Comerțului, și Denis
Laskey, ambasadorul Marii
Britanii la București.

în cadrul convorbirilor, cele
două părți au examinat pe
larg stadiul actual al dczvol-
tării relațiilor bilaterale româ-

Cînd va oferi căminul tinerilor din Lupeni condiții optime de destindere 
si recreere ?

Cunoscuta uzină constructoare de utilaj petrolier din 
Tirgoviște trece printr-un amplu proces dc modernizare și 
dezvoltare. De curînd a început construcția celui mai mare 
obiectiv — secția pentru producția armăturilor petroliere, cu 
o capacitate anuală de 15 000 tone. Concomitent se desfășoa
ră lucrările pe șantierul noilor hale pentru secția de meca
nică generală — unde vor 
gate de turnătorie, forje și

Uzinele aparținînd centralei industriale de autocamioane 
și tractoare din Brașov au introdus recent, în fabricație de 
serie, noile tipuri de tractoare de 40 CP, pentru legumicul- 
tură și viticultură, ale căror prototipuri au fost prezentate 
în cadrul expoziției „România 1969“. In același timp, se fac 
pregătiri intense pentru realizarea altor trei tipuri noi de 
tractoare și modernizarea celor aflate în fabricație. Astfel, 
puterea tractorului de 130 CP a fost sporită la 150 CP.

- ■wjey

no-britanicc. desprinzifid, tot
odată. o gamă dc noi posibili
tăți în ce privește amplifica
rea și diversificarea în conti
nuare a colaborării economice, 
științifice, tehnologice, cultura
le și in alte domenii, in in
teresul și avantajul reciproc.

Cei doi prim-rniniȚri au dis
cutat. dc asemenea, unele as
pecte ale situației internațio
nale actuale, printre care pro
blema asigurării păcii și secu
rității în Europa.

Premierul Harold Wilson a 
invitat apoi pe oaspeții români 
la un dejun dc lucru, la reșe
dința sa din Downing Street 
10, în cursul căruia au fost con
tinuat'.- schimburile dc păreri 
în problemele de interes reci
proc.

Președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Ghcorghe Maurer, 
a depus miercuri dimineața o' 
coroană de flori ia Mormîntul 
soldatului necunoscut din West
minster Abbey. Șeful guvernu
lui român a fost însoțit de 
Corncliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan, ambasadorul României la 
Londra, precum și de Denis 

Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

In cursul aceleiași dimineți, 
primul ministru Ion Ghcorghe 
Maurer, a primit, la reședința 
sa dc la hotelul „Claridges", pe 
liderul Partidului conservator, 
Edward Heath, cu care a avut 
o convorbire cordială.

După amiază, oaspeții români 
au vizitat Tate Gallery. Situat 
pe malul Tamisei. muzeul ofe
ră o imagine cuprinzătoare a 
picturii și sculpturii britanice 
din secolul al XVI-lca pină în 
perioada actuală. înalții oas
peți au fost intîmpinați de di
rectorul muzeului, Norman 
Reid, care i-a condus prin să
lile unde se află expuse ope
rele unor artiști renumiți ca 
Gainsborough. Reynolds. Tur- 

•'ner. Citcva săli sint consacrate 
artei moderne și contempora
ne. Sint expuse lucrări repre
zentative semnate de Van Gogh, 
Cezanne, Matisse, Rodin, Gia
cometti.

Micrduri scara, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Londra, Vasile Pungan. a 
oferit o recepție cu prilejul vi
zitei în Marca Britanic a pre
mierului Ton Ghcorrhe Maurer.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit dc cor
dială.

Actualitatea 
internațională

■ 
a■

Cercetări 
ale 

specialiștilor 
de la

ÎNCERC'1
Un grup de specialiști 

din cadrul Institutului 
de cercetători in cons
trucții și economia cons
trucțiilor — ÎNCERC 
— a efectuat cercetări 
privind comportarea mor
tarelor de ciment cu a- 
daos de latex de cauciuc 
in medii acide diluate.

Studiile făcute compa
rativ cu trei latexuri sta
bilizate pentru ciment 
au relevat că adaosul do 
latex in mortare măreș
te rezistența acestora la 
unele soluții acide dilua
te, precum și la solici
tări mecanice, confcrin- 
du-le o adeziune mărită 
la stratul suport și o 
permeabilitate sporită.

■■
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in perioada

Cînd m oferi căminul Studiu pentru utilizarea eficientă
tinerilor din Lupe ni condiții

optime
si
-5

La redacție a sosit o nouă 
scrisoare. Un grup de tineri, 
locatari ai căminului nr. 5 din 
Lupeni, ne reclamă „modestele 
posibilități de destindere și 
culturalizare** pe care le oferă 
casa în care locuiesc. Am por
nit pe urmele acestei scrisori. 
Evident că nu nc-am oprit nu
mai asupra celor semnalate în 
scrisoare. Am ajuns la cămin. 
Exteriorul clădirii parc să fie 
zugrăvit nu de prea multă vre
me. Culoarea însă e prea în
chisă am zice prea bâlrîncas- 
că pentru un cămin al tineri
lor. înțelegem însă rațiunea și 
argumentul celor ce-au cons

Circulația rutieră
toamnă-iarnă

a combinei de înaintare

de destindere

recreere
truit-o : rezistă mai bine la in
temperiile specifice localităților 
Văii Jiului. Blocurile din jur. 
primesc însă o îmbrăcăminte 
dc vopsea mult mai primăvă 
raleeâ și mai odihnitoare. Deci 
la mijloc e și o chestiune dc 
gust.

Chiar în fața căminului 
există o așa-zisă zonă verde. 
Aici s-ar fi putut amenaja un 
lor cu iarbă, flori, alei și bănci, 
unde tinerii să cileasră o car
te. reviste și ziare Nimeni nu 
s-a gindit insă să mobilizeze ti
nerii la mum ă patriotică spre a 
amenaja terenul respectiv î 
tr-un loc de destindere și i 
creerc. Poate or s-o facă la p 
măvară !

Dc cum intri în 
întîinpinat dc un 
bietor de mîncarc. 
în aripa stingă a 
parter. se află cantina. Nu 
firesc însă 
făcut 
tină.

esti 
îm-

cămin 
miros 

E și firesc, 
clădirii, la 

e
faptul că nu s-a 

intrare separată la can-

?
pentru 

care le
gebră. Se pregătește 
cursurile de sudor pe 
urmează.

— Cum \ă simțiți in
— Bine. Camerele destul de 

mari și curate, spălătoare, baie, 
căldură și apă caldă suficientă. 
Ar fi necesară o bibliotecă a 
căminului, un aparat de radio 
și... ceva jocuri distractive.

Constantin Matei e locatar 
al căminului doar dc trei luni, 
de cînd s-a angajat ca meca
nic de pompe și compresoare 

Lupeni. Iată ce ne-a

După |x rioada 
lui cu combina 
mina Uricam s 
priu-zisă 
cicnt de 
complexă Combina este 
lector dc la hrizontul .r 
de bază pentru 
< î.ilrria, 
900 metri 
(1 — este 
porlanță pentru 
producție po unul 1970 
combinei se 
viteze de

dc «■X|XTimentarc a lucru- 
<l< înaintare PK. 3 M la 

a trecut la aplicarea pro- 
a acestui procedeu modern • i <*f>- 
sâpare a galeriilor prin mecanizare 

plasată în axul co- 
50, lucrare minieră 

pregătirea stratului 17—18. 
proiectată cu o lungime de rina 

și dc profil dublu armat in 111 
o lucrare urgentă, dc extremă im- 

asigurarea cupacltăților de 
Prin introducerea 

scontează pc i unor
înaintare sporite la

tei lucrări miniere < an? să permită termina
rea ej |.i data programată.

In scopul obținerii randamentului scontat 
■ o combina, serviciul tehnologic a) minei 
Urbani a întocmit un studiu detaliat al or- 
ganizârii lucrului cu combina (pînă în cele 
mai mici amănunte), precum și graficul des- 
făjirârii operațiilor la front pe fiecare 
schimb Este prevăzută o plasare cu efectiv 
do i oameni pe schimb (din care unul, com- 
bainicr) și atingerea unui ritm alert de să
pare me- .mizată a galeriei, care să asigure 

avansare do ml/zi respectiv 200 metri

•cunoscut faptul că. in perioada 
toamnă — iarnă, cînd precipitațiile atmos
ferice își sporesc intensitatea, condițiile de 
circulație pe rețelele rutiere sint mult mai 
dificile dccit in restul anului. In acest inter
val de timp, ploaia și ceața, poleiul și zăpa
da sint adevărați dușmani ai conducătorilor 
auto. Acțiunea acestor factori externi poate 
fi contracarată printr-o atenție maxima a 
oamenilor de la volan și a acelora care pre
gătesc autovehiculele pentru plecarea în 
cursă. Din statisticile organelor dc miliție 
reiese că in sezonul de care vorbim sporeș
te numărul accidentelor dc circulație și 
îndeosebi al tamponărilor mașinilor. Cauze
le ? Sînt mai multe. Este vorba, in primul 
rind. de deraparea autovehiculelor pe șosele
le acoperite de apă, polci sau zăpadă. Dera
parea este accentuată dc frînarea bruscă în 
viraj, roțile autovehiculului începind să se 
deplaseze lateral sau chiar in timpul dcpla? 
sării, in linie dreaptă in urma unei frine pu
ternice. bruște. Tn asemenea stări ale arte
relor dc circulație — alunecoase — se impu
ne o atenție maximă din partea conducăto- 
torilor auto care trebuie să conducă cu 
multă prudență, calm, să folosească atit frîna 
de mină cît și pe cea de picior, să nu facă 
execs de viteză fiind puși în dificultate in 
cazul unei frînări bruște. Deraparea poate fi 
exilată dacă înainte de intrarea in curbă se 
reduce viteza în funcție de uzura anvelope
lor, de raza virajului, dc starea „îmbrăcă
mintei' drumului, de înclinarea laterală a 
părții carosabile, dc alți factori care o fa
vorizează. Pentru redresarea mașinii, atunci 
cînd derapează roțile din spate, volanul tre
buie rotit cît mai repede in sensul de dera
pare. readucindu-1 în poziție inițială numai 
după ce roțile s-au redresat.

Tot în acest sezon, accidentele dc circula
ție mai sînt facilitate de ceața deasă și de 
întunericul care se lasă mai devreme seara 
.și dispare mai tîrziu dimineața. In asemenea 
condiții de vizibilitate redusă, conducerea

autovehiculelor este deosebit de grea, de obo
sitoare. mai ales pe șoselele cu o circulație 
intensă din ambele sensuri. De aceea este 
strict necesar ca toți conducătorii auto să 
folosească becurile de semnalizare, tot sis
temul de lumini al mașinilor pe care le de
servesc. Un marc număr de șoferi nu folo
sesc semnalele de întilnire cu luminile pe 
timp de noapte sau pe ceață, expunîndu-se 
tamponărilor, favorizînd comiterea unor ac
cidente de circulație.

Ca urmare a diferenței de temperatură 
dintre atmosferă și cabina autovehiculului, 
la unii șoferi se instalează ușor o stare de 
somnolență și oboseală — cauză frecventă în 
comiterea unor accidente de circulație. S-a 
constatat că cea mai mare parte a conducă
torilor auto, după două ore de mers continuu, 
pe vreme rece, cu caloriferul mașinii in func
țiune. dădea semne vădite de oboseală, de 
somnolență. Dacă simțim asemenea stări în 
timp ce sîntem la volan e bine să... tragem 
pe dreapta, să ne odihnim puțin apoi să 
pornim din nou la drum ori să ne alungăm 
moleșeala cîntind cu voce tare. Exclus să 
mai spunem să n-avem voie să consumăm 
nici măcar o picătură de băutură alcoolică, 
care arc consecințe nefaste în toate cazurile.

Un lucru deosebit de important la care 
.9 trebuie să concure în egală măsură condu

cătorii auto și șefii de garaje este asigurarea 
unei stări tehnice corespunzătoare la orice 
oră a autovehiculelor. Orice conducător auto 
știe că o mașină care prezintă defecțiuni 
tehnice nu prezintă garanție la drum, de 
aceea nu trebuie să pornească cu ca în 
cursă. La rîndul lor. șefii de garaje să nu 
permită ieșirea autovehiculelor nerevizuițe, 
nepuse la punct cu tot ceea ce le trebuie. 
In nici o împrejurare și sub nici un motiv nu 
trebuie să riscăm atunci cînd sintem la vo
lan. Urmările nefaste ale riscurilor nu pot 
avea justificări.

Ioan DURECI 
maior de miliție

— Se va face, e în proiect
— aflăm de la soția adminis
tratorului căminului, care ne-a 
însoțit.

La cantină sc pregătea masa 
de prinz. Ciorbă do fasole cu 
slănină, ghiveci cu carne, iar 
ca desert struguri. Gustoasă 
mîncarc și destul de consisten
tă ! Bucătăria și cele două săli 
de mese, deși nu prea mari, 
erau curate și atrăgătoare.

— Sînt mulțumiți abonații 
de calitatea mincării, de modul 
In care sînt serviți ?

— După părerea noastră da. 
Dovadă că acum patru luni, 
cînd am deschis cantina aveam 
40 abonați, iar în prezent avem 
150. Cît privește calitatea mîn- 
cării o bine să-i întrebați pe 
abonați. Ei sint cei mai indi
cați să facă aprecieri — ne-a 
spus bucătăreasa Maria Popa.

Am stat de vorbă cu mai 
mulți dintre ei. Sînt mulțumiți. 
Credem că vor fi și în conti
nuare... nu numai cit c sita 
nouă la cantină.

Am trecut în cămin. Aici lo
cuiesc 150 de tineri. Căminul
— destul de curățel. Am stat 
de vorbă cu mai mulți tineri, 
într-una din camere nc-am în
treținut cu tînărul Sava Per- 
țoiu. L-am întrerupt din re- . 
zolvarea unei probleme de .al- 1• V

la E.M. 
spus :

— Mu simt luarte bine aici. 
Cantina c aproape, iar masa 
bună. Avem și televizor. Se fa
ce însă simțită lipsa bibliotecii, 
a unor jocuri de societate cum 
ar fi rummy, șah. table.

— Avem, e drept, televizor 
— a intervenit Mihai Dăianu 
dar o bună vreme a fost de
fect. Acum e reparat dar... tot 
nu funcționează cum trebuie. 
Eu sînt salariat la sectorul IV 
al E.M. Lupeni și urmez școa
la de mineri. O parte din tim
pul liber mi-1 petrec învățînd. 
Dacă ar fi în cămin o biblio
tecă și o sală dc lectură nc-ar 
fi dc un real folos. S-ar putea 
amenaja in cămin și un club 
cu jocuri dc șah, rummy, table, 
aparat dc radio.

— Toate acestea sînt în curs 
de rezolvare — am fost asi
gurați ulterior. Deja se lucrea
ză la amenajarea clubului. Vom 
aduce chiar și masă de ping- 
pong.

Intrind in sala unde se află . 
televizorul ne-a întâmpinat un 
aer închis și cîteva scaune.

— Restul scaunelor le-am 
împrumutat la cantină — ne-a 
lămurit tovarășa Grecu, soția 
administratorului. în scurtă 
vreme totul va fi pus la punct, 

într-adovăr se lucrează la 
amenajarea unui club al că
minului. Va fi deci aici biblio
tecă, jocuri de șah, tenis, rum
my. table, va merge bine și 
lcvizorul. De 
așteaptă cam 
nerăbdare. Să sperăm 
astă dată răbdarea lor va fi 
scurtă durată. Dacă însă lucră
rile se vor tărăgăna, vom re
veni.

altfel tinerii 
de mult și 

că

te
le 

cu 
de 
de

C. DUMITRU

Studenții vietnamezi 
au primit oaspeți

Elevii Școlii generale nr. 5 din Petroșani cu
nosc multe lucruri interesante despre R. D. 
Vietnam. Doreau insă să știe și mai multe des
pre această țară, aflată la mii de kilometri 
distanță, despre viteazul și harnicul ei popor și 
mai ales despre copiii vietnamezi. Setea nepoto
lită de cunoaștere i-a făcut pe pionierii școlii 
să sugereze ideea unei intilniri cu studenții 
vietnamezi care învață la Institutul de mine din 
Petroșani. Ținind seama de această propunere, 
comandamentul unității noastre de pionieri, 
tovarășa profesoară lațenco Maria, a organizat 
duminica o asemenea intilnire.

„In dimineața aceea însorită de noiembrie 
vreo 250 de pionieri ai unității noastre urcau 
voioși spre .Cetatea științei'’ ” " ' .
Odată ajunși, au fost primiți cu multă ospitali
tate de gazdele lor — cei zece studenți vietna
mezi. Discuțiile s-au înfiripat repede. Pionierii 
școlii doreau mai ales să cunoască cit mai multe 
despre elevii din R. D. Vietnam. La întrebări a 
răspuns studentul Ha Tam Tinh.

— Da, și in țara noastră copiii au o organizație 
de pionieri. In organizație sint primiți elevii 
fruntași la învățătură, intre 7 și 14 ani. Au și

din Petroșani.

ei cravate roșii ca și voi, un drapel 
unității pe care se află desenat un 
Pomișorul reprezintă virsta copilăriei. _ ......
zația pionierilor vietnamezi are și o revistă.

Din discuții, pionierii școlii- noastre au mai 
aflat despre sărbătorile dedicate in R. D. Viet
nam copiilor, despre diferite datini și obiceiuri. 
Studenții vietnamezi și-au exprimat de aseme
nea mulțumirea față de condițiile de învățătură 
de care se bucură in Republica Socialistă Ro
mânia.

Înainte de despărțire, pionierele Rodica Fe- 
cioru, Ligia Popesen, Elena Trască, Felicia Pă
dure și Maria Folea au prezentat un program 
artistic. A urmat apoi un cintec popular viet
namez interpretat de Le Manh Ha și un cintec 
popular românesc interpretat de Ho Tam Tinh. 
Drept amintire a acestei emoționante intilniri, 
zece pionieri ai unității noastre au oferit celor 
10 studenți vietnamezi cite o cravată roșie și o 
fotografie a școlii unde învață.

roșu al 
pomișor.
Organi-

Gabriela SLĂB1I, 
elevă în clasa a VIII-a A, 

Școala generală nr. 5 Petroșani

..Este posibil ca numai in 
cîteva luni .ofensiva Arden 
ne“ împotriva cancerului să 
ducă la rezultate senzaționale 
in tratamentul bolii", declară 
prof. Dean Buric, șeful depar
tamentului de chimic celulară 
al Institutului național al 
cancerului din Washington. 
El l-a vizitat in mai multe 
rinduri pc prof. Manfred von 
Ardcnnc la Institutul său de 
cercetări ..Weissor Hirsch" din 
Drcsda (R.D. Germană) și a 
urmărit astfel eforturile ilus
trului cercetător german în 
domeniul oncologiei.

Cu prilejul" simpozionului 
internațional asupra tratamen
tului tumorilor maligne, care 
a avut loc în luna octombrie 
la Torino, prof. Ardenne a 
prezentat un referat urmărit 
cu cea mai marc atenție de 
participanți. ..Este poate cea 
mai inteligentă metodă de 
combatere a cancerului pe 
care o cunosc", a declarat 
prof. Burk în cursul unui in
terviu. El a adăugat câ și 
șansele unei vindecări sint 
mult mai mari prin procede
ele colegului din Dresda.

Cum se face câ un sa\ant, 
care activează de decenii in 
domtnjul oncologiei, se pro
nunță cu atîta convingere

in favoarea unei terapii care 
nu este incă pc deplin pusă 
ia punct ?

Prof. Manfred von Ardenne 
a pornit pe căi noi in cer
cetarea cancerului, dar in 
același timp el nu a scăpat 
din vedere metodele clasice 
ca tratamentul chimic sau 
cu raze Roentgen. Cu ajuto
rul „atacului dublu" el a reu
șit să sprijine aceste mijloa
ce terapeutice și să realizeze 
in cele din urmă o eficiență 
terapeutică înzecită. Cu alte 
cuvinte: atacul dublu cu
ajutorul supraîncălzirii și su- 
praacidulării permite ca me
todele încercate ale medicinii 
să poală fi aplicate in doze 
foarte mici. In aceste împre
jurări celulele canceroase sint 
nimicite fără ca cele sănătoase 
să fie atacate.

Dar ce este un atac dublu 
cu ajutorul supraîncălzirii și 
supraacidulării ? Problema 
tuturor oncologilor constă în 
necesitatea cercetării caracte
risticilor care deosebesc celu
la canceroasă de cea sănătoa
să, caracteristici care să poală 
fi folosite din punct de ve
dere terapeutic. Prof. Ardenne 
a plecat de la două caracte
ristici : celula canceroasă
este (1) mai sensibilă la căl
dură' aecît celula normală și

(2) ea își obține energia aproa
pe exclusiv dintr-un metabo
lism de fermentație și aproa
pe deloc, ca și celelalte celu
le ale organismului, din res
pirație cu oxigen.

La metabolismul dc fermen
tație, descoperit de laureatul 
Premiului Nobel, prof. Otto 
Warburg în urmă cu peste 
40 de ani, hidralul de carbon 
— glucoza — este descompus

)>
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îngemănare
și mina

A li-
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Crearea unui nou camion 
<lc mare capacitate in Uniu 
nea .Sovietică înlesnește a 
șezarea conductelor de gaze 
naturale : pentru aceste con 
duete se folosesc țevi cu dia 
metrul de I 420 mm. Fiecari 
tronson de astfel de țevi a 
tinge o lungime de 48 metri 
iar pentru transportul lor. ii 
special in regiunile ml 
noase sau prin deșert, 
folosit transportorul 
481". Acest transportor are

intre om

P. V

capacitatea de a ridica greu
tăți pînă la 55 tone, avind 
ca bază autocamionul de tip 
„M AZ-537", produs de Uzina 
de automobile din Minsk.

Vehiculul „PV 481* poate 
străbate fără a fi alimentat 
500—600 km și motorul poa
te funcționa la o căldură de 
50 prade și la un ger de mi
nus 50 grade. Vehiculul arc 
opt roți, prevăzute cu anve
lope cu presiune variabilă. 
Distanța de la sol a automo
bilului este de 50 cm, 
timp ce un „Moskvici" 
numai 18 cm. Pe un dr 
solid, transportorul poale a- 
tinge 55 km pe oră. iar pe 
un drum accidentat — 25 km 
pe oră.

RASPIMHM CITITORILOR
0 Un grup de salariați ai 

U.U.M.P. cu domiciliul în Vul
can : Referindu-se la reclama- 
ția dv., adresată redacției, con
ducerea Centralei cărbunelui 
Petroșani ne-a comunicat Ur
mătoarele privind aplicarea 
H.C.M. nr. 709/1969, prin care 
se reglementează plata tran
sportului muncitorilor la loqul 
de muncă :

„Prin hotărîrea Colegiului 
Ministerului Minelor și a Bi
roului executiv al C.C.P. s-a 
stabilit că diferența de abona
mente ce depășește suma de 30 
lei va fi suportată de întreprin
dere, pînă cînd unitatea oferă 
locuință salariatului în locali^- 
tatc. Ca atare, conducerea 
U.U.MP. a oferit salariaților săi 
din Vulcan posibilitatea de ■ a 
se muta în localitatea Petro
șani, lucru ce a fost refuzat și 
astfel, începind cu 1 octombrie 
1969, s-a sistat plata acestor’su
me."

0 Ion Pătruț, Cimpu lui 
Neag: Intrucît întreprinderea 
unde ați fost angajat și-a res- 
trins activitatea, era în drept 
să vă desfacă contractul de 
muncă, corespunzător cu pre
vederile articolului 20 litera b, 
din .,Codul Muncii".

Pentru a vă păstra toate 
drepturile ce decurg din vechi
mea neîntreruptă în muncă este 
necesar să vă angajați din nou 
în termen de 90 zile de la des
faci rea contractului.

0 Nicolae Nicorici, Petro
șani : Răspunzind scrisorii dv. 
dată publicității în ziarul nos
tru din 12 noiembrie a. c. sub

titlul „Telecronică duminicală", 
Oficiul de poștă și telecomu
nicații Petroșani ne comunică : 

„Tn ziua de 9 noiembrie -4969, 
translatorul T.V. Petroșani nu a 
funcționat din cauza lipsei de 
energie electrică.

întreruperea a fost făcută de 
către Secția de distribuire^ e- 
nergiei electrice Petroșani, în 
scopul efectuării unor lucrări 
de întreținere și reparații strict 
necesare" (1 !)

Pasiunea pentru minerit. 
Aurel Brtn. iu a. moștenit-o 
de la latul sau. încă din co
pilărie ti plăcea ,‘<t se joace 
de-a minerii.

— Sa nu le faci miner cit 
ii trăi, auzi copile ? — îi spu
nea adeseori plin de obidă 
tatăl venind trudii „de la 
baia domnilor". Deși i plăcea 
mineritul, n-ar fi vrut nici, 
în ruptul capului să-și vadă 
feciorul muncind din (tren 
penii u huzurul celor bogati. 

rea câ nici nu va mai 
oie să-l lămurească de- 
■ cînd s-a inchis mina 

Vulcan. 1 urci Brinzău era 
doar un copil de cițira ani
șori.

In anul 11)49 au început lu
crările de redeschidere a mi
nei. Pe atunci Aurel Brinzău 
avea 24 de ani. Ardea de do
rința de a participa la redes
chiderea minei unde a lucrat 
tatăl său. Și iată-l numărin- 
du-se printre primii angajați 
ai minei la început a mun
cit ca vagonetar. în brigada 
lui loja Pîrvulescu. căreia i 
s-a încredințat misiunea de 
a redeschide stratul 18. Apoi, 
după scoaterea apei din mi
nă, a trecut în brigada lui 
loan Legrand care efectua 
lucrările de redeschidere de 
la orizontul 480.

Despre Aurel Brinzău se 
poale spune deci cu toată 
certitudinea că a crescut o 
dată cu mina. Este adevărat 
că ' Brinzău are acum 44 de 
ani. iar mina doar 20. dar ul
tima cifră coincide cu et-eni- 
mentu.1 cînd a avut loc înge
mănarea dintre om și mină.

Aurel Brinzău și-a început 
activitatea ca vagonetar. Du
pă șase luni a devenit ajutor 
miner iar la un an era deja 
miner. Ascensiunea om — mi
nă a continuat in ritm rapid. 
De la primul vagon et de căr
bune extras în 1951 s-a a- 
juns acum la impresionanta 
cifră de 11 milioane tone. 
Vagonetarul din ’49 este a- 
cum prim-maistru miner în 
sectorul VIII, care efectuează

lucruri de deschideri și pre 
gulii i de care depinde dezi ul- 
tarca de viilor a minei. Pi
uă a ajuns insă aici a par
curs întreaga filieră a pro
movării. Prim-maistrul 
rel Brinzău are satisfacția 
de a fi lucrat cei douăzeci 
de ani numai in sectorul de 
investiții. Cîți kilometri de 
galerii și suitori s-au bălul 
in acest răstimp/ Pe lingă 
acestea a mai parlicijtat la 
săparea și betonorea a șase 
puțuri de extracție, a căror 
adinei me însumează 1 (>f/0 de 
metri, la circuite, case de ma 
șini de extracție, pompe, mm 
presoare bazine de decan
tare a apei și multe alte lu
crări tinde sint necesare vas
te cunoștințe profesionale. In 
prezent conduce, printre al 
lele, și lucrările de săpare 
și betonare a pulului cu 
schip, care in final va avea 
peste 220 metri adineiine. Pe 
aici ia ieși la ziuă întreaga 
producție a minei Vulcan. 
Prn'ru activitatea laborioasă 
desfășurat'- a fost distins cu 
Ordinul Muncii clasa a IIl-a 
și cu Medalia Muncii

In calitate de comunist in 
deplinește funcția de secretar 
al comitetului de partid pe 
sector In această calitate des 
fășoară o muncă neobosită 
pentru educarea tineretului, 
întărirea disciplinei, nniv-:. 
buie In dezbaterea și rezol
varea problemelor celor moi 
importante din toate domeni
ile. de activitate.

In ziua cînd fotbaliștii noș
tri susțineau întilnirea deci
sivă cu grecii, care le-a des
chis drumul spre Mexic, Au
rel Brinzău a fost invitat la 
clu'-ul din Vulcan. Minerii, 
tehnicienii și ințrinerii ceefo- 
rului i au pregătit o surpri
ză. l-au sărbătorii în cnl^-liv 
aniversarea a două d> renii 
de muncă in subteran /?>■•’ 
țină paharele, orlacii i au u- 
rat să lucreze mereu im 
preună pînă la ieșirea la pen 
sie.

ții de viață foarte nefavora
bile.

In plus, in această situație 
intră in acțiune un mecanism, 
descoperit anul trecut de prof. 
Ardenne: „Reacția în lanț a 
distrugerii celulelor cance
roase". Prin distrugerea pri
melor celule canceroase se 
eliberează așa-numitclc cnzi- 
me digestive, substanțe care 
promovează autodigestia ce

vin, dar și a celulelor din ve
cinătate, ceea ce duce iar la 
eliberarea altor enzime diges
tive .și atacarea altor celule 
și reacția în lanț a autodistru
gerii a intrat în acțiune.

Acest proces poate fi deci 
declanșat prinlr-un singur a- 
tac, supraacidularca țesutului 
tumoral. Dar cti acest singur 
atac țelul nu poate fi atins. 
De aceea prof. Ardenne a corn.

stropit în anumite locuri cu 
lichid rece, pentru a menți
ne in funcțiune mecanismele 
de reglaj.

Combinația „supraacidula- 
re — supraîncălzire", dublul 
atac conceput de prof. Ar
denne, pune la grea încercare 
tumorile canceroase. Atit de 
mult îneît orice altă metodă 
suplimentară aplicată — ca 
razele Roentgen, tratamentul

OFENSIVA AHIIIANE ÎMPOTRIVA CANCERUL III
in acid lactic. Dacă or
ganismul este alimentat cu 
cantități tot mai mari de 
glucoza, atunci, la început, 
tumoarea crește mai repede. 
Dar intrucît cantități.'e sînt 
exagerat de mari, prin me
tabolism se descompune o 
cantitate atit dc mare de 
acid lactic, incit în mediul 
supraacidulat celulele cance
roase nu găsesc dccit condi-

lulei. Acest mecanism există 
și ia celule sănătoasă: dacă 
celula atinge o vîrstă înaintată, 
membranele care zăvorăsc a- 

■■ -este substanțe in celulă se 
descompun și se inițiază 
moartea celulei.

De îndată ce enzimcle di
gestive au fost puse in liber
tate, ele devin neobișnuit de 
active în țesutul supraacidu
lat. Ele provoacă nu numai 
moartea celulei din care pro-

binat „supraacidularca** cu 
„supraîncălzirea”.

„Supraîncălzirea" are loc 
înlr-o baie de apă fierbinte. 
Savanții din Dresda au con
struit o cadă cu comparti
mente, corpul pacientului 
aflindu-se pînă la git in apă 
caldă cu temperatura de 40°. 
Compartimentul in care se 
află capul, are o temperatu
ră mai joasă, pentru a cruța 
creierul sensibil la căldură ; 
pe lingă aceasta, capul este

medicamentos — ating o efi
ciență înzecită. Mai precis: 
o vătămare de 10 la sută a 
celulelor canceroase atinge o 
eficiență de 100 la sută de 
îndată ce chimioterapia este 
susținută de atacul dublu, fă
ră ca celulele normale sa fie 
și ele lezate. în modul acesta, 
un element esențial in lupta 
împotriva cancerului, reacția 
organismului, râminc intactă.

Mai mult încă, dintr o lovi
tură prof. Ardenne obține

două efecte favorabile. Prin 
„supraîncălzire" el realizează 
nu numai o lezare a celule
lor tumorale, dar activează 
în același timp și reacția de 
apărare a organismului. Me
tastaze minusclc, difuzate de 
tumoare in organism și care 
pot fi doar greu supraacidu- 
late, pot fi astfel distruse 
prin reacția organismului.

Acest sprijin dat acțiunii 
medicamentoase și activiza
rea apărării prin atacul 
dublu au fost experimentate 
de echipa din Dresda asupra 
a 1 000 de animale de expe
riență. Rezultatele au fost 
uluitoare. La o doză de raze 
Roentgen atit de slabă îneît 
cota de vindecare era de 0 
la sută, cu sprijinul atacului 
dublu, cota a atins 53 la su
tă.

Un alt exemplu : o doză 
slabă dc ciclofosfamidă eu 
vitamina A a realizat o scurtă 
intirziere a creșterii celulelor 
canceroase, cota dc vindecare 
rămînind totuși 0. După ata
cul dublu : 35 la sută !

Folosind doze mai mari sau 
medicamente și mai eficien
te se pot obține rezultate op 
lime. Cota mortală ridicată 
la animalele de experiență, 
după o perioadă îndelungată 
de „supraîncălzire", trebuie

atribuită faptului că șoarecii 
și șobolanii sint mult mai 
sensibili la căldură decît o- 
mul. La experiențele făcute 
pe om. printre care medici 
care s au pus la dispoziție 
voluntar, s-a constatat o bună 
toleranță la atacul dublu. 
Majoritatea pacienților și-au 
putut relua lucrul după cile 
va orc.

Cînd va putea Ci folosită 
clinic noua terapie ? „La une
le spitale desigur incă în 
cursul anului următor”. a- 
sigură prof. Buck, ,.1-a altele 
va mai dura cîțiva ani. Este 
doar vorba de o instalație 
destul de complicată. U’zile 
de baie singure nu sint sufi
ciente. Mai trebuie cunoștințe 
ȘÎ experiență. Terapia a fost 
pregătită. Medicii incă nu", 
încheie doctorul american.

După comunicarea făcută 
la Torino, prof. Ardenne u 
fost întrebat : „Acum doi ani 
ați promis că nu veți pierde 
timpul și veți făuri arma 
dv. împotriva cancerului. In 
ce măsură ați putut realiza 
coca ce v-ați propus?" Răs
punsul prof. Ardenne : „Cred 
că, fără a exagera, putem 
spune de pe acum : arma a 
fost făurită".
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— In cc măsură csle urmărită de către organele admi
nistrației locale de slal aprovizionarea populației, ce sar
cini revin pe această linie unităților comerciale, depntați- 
lor ?

— Stadiul aprovizionării de iarnă este urmărit perma
nent 11c către biroul Comitetului municipal de partid, de 
Comitetul executiv al Consiliului popular municipal, de 
către celelalte comitete executive din municipiu. Unitățile 
comerciale sint controlate îndeaproape asupra modului cum 
este gospodărit fondul de marfă. In aprovizionarea popu
lației am primit sprijinul unor doputați precum și al altor 
c< tâțeni care nc-au sesizat la timp unele nereguli.

Sarcina consiliilor populare, a tuturor deputation pre
cum și a organizațiilor comerciale este aceea de a gospodări 
și păstra și în continuare cu cea mai marc grijă fondul do 
marfă ce ne este repartizat să contribuie la asigurarea or- 
dinci și a unei deserviri optime cu toate produsele, in în
treaga rețea comercială.

•ou

Noi realizări 
în domeniul 

sanitar

l’c strada Republicii 
ființă un nou dispensar 
diatric. Noul centru de 
trie, avînd și un izolat 
cază premisele unei asistențe
medicale de ealitolc copiilor.

O
Înainte vreme, cazurile de 

neurologic, ce necesitau spita
lizarea hoinarilor, erau trimise 
spre clinicilc de specialitate 
din alte orașe ale țării. în pre
zent există o secție de neuro
logie în măsură să rezolve ca
zurile la nivel municipal.

O
In vederea îmbunătățirii a- 

sislențci medicale in cadrul po
liclinicii din Petroșani și eta
jul 11! al clădirii sa fi afectat 
acestui scop. Aici vor lua fiin
ță noi cabinete și servicii me
dicale.

Printr-o rcamplasarc mai ju
dicioasă a secțiilor de boli in
terne și dermatologic s-a creai 
spațiu pentru extinderea labo
ratorului clinic al spitalului. 
Laboratorul a fost încadrai cu 
încă două cadre cu pregătire 
superioară (un medic specialist 
de laborator și un chimist). 
Prin această încadrare s-au 
creat posibilități de introduce
re a noi metode tehnice de la
borator care vor duce la creș
terea numărului de investiga
ții necesare diagnosticării pre
cise a bolilor.

Chemarea locului natal
Q Urmare dm "pay. 1.

că aici vor putea să înapo
ieze cel mai bine societății 
capitalul de încredere și cu
noștințe investit in ei.

Acest frumos exemplu de 
dragoste față de locurile na
tale l-am intilnit la Școala 
generală nr. 1 din Lupeni, 
unde muncește un tinur co
lectiv închegat din cadre di-

dactice, majoritatea fii sau 
fiice de mineri. Director este 
profesorul Vasile Munteanu 
fiul unui muncitor din sec
torul transporturi al minei 
Lupeni. Absolvent al Facul
tății de fizica și matematici 
din Cluj, in urma rezultate
lor bune obținute la învăță
tura, ar fi avut posibilitatea 
să rămină asistent in invăță- 
mîntul superior, la același

Eforturi susținute
pentru creșterea răspunderii în 
solutionarea problemelor interne

i;h pay. I.

in spatele alit de invocatei lip
se de efectiv.

Înspre aceste frine ale acti
vității colectivului s-au orien
tat. cu multă acuitate, dezba
terile adunării activului de par
tid.

— Din cele 10 abataje des
chise la zona II-a, raionul II. a 
.-ratat maistrul electromecanic 
Gheorghe Kobică. nu vom pu
tea avansa deeît cu cîteva, din 
lipsa pieselor de schimb cu 
care să asigurăm un aeraj co
respunzător. Nu avem coluri 
pentru tuburi de aeraj, de di
mensiunile cerute, iar unele 
din aceste coluri sint slab su
date. De asemenea, ne lipsesc 
piese de schimb pentru loco
motivele cu acumulatori.

— Un compresor de aer com
primat de la mina I a fost de
montat încă din primăvara a- 
■cestui an. dar nu a fost repa
rat pină acum, a spus in cu
vin tul său Ștefan Apetrichioaie. 
Din această cauză in 6 din cele 
fi ore de lucru, nu avem asi
gurat aerul comprimat nece
sar deeît in proporție de 30 la 
sută.

— Ne lipsesc cele mr.i ele
mentare piese de schimb : șu
ruburi, garnituri etc., a arătat 
ți maistrul minor Nicolae Tca- 
ciuc.

Deducem deci că stagnările 
in procesul de producție.- râ- 
mînerile în urmă se datoresc. 
în afara lipsei de efectiv. și 
altor cauze în exclusivitate de 
competența exploatării miniere 
ți a forului imediat superior •

Centrala cărbunelui Petroșani. 
O seamă de alte neajunsuri 
provin din lipsa unei griji sus
ținute pentru asigurarea condi
țiilor optime de lucru în aba
taj.

Numeroși participant la dez
bateri, intre care Dumitru Ol- 
teanu. Francisc Mistrik, Ion 
Miclâușoîu, Ion Lăzărescu, Pe
tru Stupu, Gheorghe Gavriles- 
cu și alții, au arătat, de aseme
nea, că există multe pîrghii ce 
mai pot fi acționate pentru 
permanentizarea cadrelor^ în
tărirea disciplinei, creșterea 
gradului de conștiință al unor 
muncitori.

Dezbaterile care au .avut loc 
in adunarea activului de partid 
al minei Lonea. au scos la i- 
veală multe din neajunsurile 
cc s-au manifestat în munca 
comuniștilor, a comitetului de 
direcție precum și a organi
zațiilor L'.T.C. și sindicat. Tn 
fața acestor deficiențe este ne
cesar ca organizația de partid 
a minei împreună cu activul 
său. avind în frunte comitetul 
de partid, să depună eforturi 
susținute pentru mobilizarea 
colectivului, pentru creșterea 
răspunderii comuniștilor . pen
tru soluționarea problemelor 
majore alo producției : întări
rea dîscinlinej Ia toate locurile 
de muncă, respectarea cu stric
tețe a normelor de tehnica se
curității muncii, asigurarea con
dițiilor optime de lucru mine
rilor prin aprovizionarea co
respunzătoare a brigăzilor cu 
cele necesare, toate acestea a- 
sieurind. în final realizarea rit
mică a sarcinilor de plan.

institui. Dar nici avantajul 
postului ce i s-a propus, nici 
mirajul orașului marc, în ca
re ar fi putut să trăiască. nu 
l-au al ras.

— Vreau să mă întorc a- 
casă, acolo unde sint părin
ții și frații mei... Din cele 
învățate vreau să impărtă- 
șesc copiilor de mineri, fi
ilor și fiicelor foștilor mei 
colegi, ai prietenilor alături 
de care am copilărit...

E doar un exemplu dintre 
atitea altele intilnite și la 
școli din Petroșani, Petrila, 
Aninoasa, Vulcan... Un exem
plu și un îndemn pentru a- 
tiția fii ai Văii Jiului, care în 
acești ani învață in institute 
și facultăți, pregătindu-se să 
devină specialiști in diferite 
sectoare ale vieții. E o che
mare și un îndemn al locu
rilor natale și către acei pu
țini specialiști care în aceste 
zile mai pregetă să părăseas
că fotoliile călduțe din bi
rouri, pentru efervescența 
muncii practice, creatoare, 
din abataje, laboratoare sau 
de pe șantiere, unde se simte 
acut lipsa lor...

Aceste elemente auxiliare — 
In die căror dosare personale 
nu sint specificate certificate 
de specialitate sau vreo califi
care in domeniul construcției 
de avioane — funcționau ca 
personal de conducere in șan
tierele Starfighter : unul din ei 
<în dosarul personal — de pro- 
tfesie marinar) a devenit șeful 
secției principale Lui i s-a în
credințat munca cea mai im
portantă — pregătirea și orga
nizarea procesului de produc
ție. Adjunctul său mai încer
case două profesiuni : brutar 
și mecanic de unelte și, potri
vit dosarului personal, nu și-a 
ob'-nut calificarea nici in una, 
Ti- ' in cealaltă.

’ai departe. „Specialiștii" și 
V’:i de grupă responsabili de 
diferitele faze de lucru în pro
ducția avioanelor au fost de 
profesie : un droghist. un ab
solvent a 3 clase de liceu, un 
dulgher, un conducător de bul
dozer. Cind mecanicii veneau 
la acești șefi cu o problemă 
sau alta, erau repeziți: -Gura ! 
Vczi-ți de treabă la mașina 
ta și altele, a căror repro
ducere nu o permite docența. 
3n aceste condiții, mecanicii de 
Starfighter, care în cea mai 
mare parte proveneau din in
dustria automobilului, Irebuiau 
să se di-s -urce singuri. In lip
sa unor indicații din partea 
șefilor lor, mecanicii pierdeau

dar e frumos!
— Sc v ede că nii-i obișnuit 

șoferul celălalt „sâ urce” pan- 
la asta. l itați-\ă: n-a cuplai 
ambele diferențiale și s-a îm
potmolit pentru moment In 
poalele pantei ! — zicea cineva 
din mașina in care mă aflam, 
privind prin geamul ci din spa
te cc se intiinplă cu T.MS.-ul 
care ne urma.

înlr-adevăr, drumul care 
ne-a purtat pe Valea Arsului 
în sus — desprins din șoseaua 
Vulcanului — la un moment 
dat a cotit brusc la dreapta, 
ahtrcnîndu-se pe o pantă greu 
de urcat, care se termina exact 
undo ne era și scopul nostru : 
puțul nr. 11 Vulcan Cind ain 
ajuns sus maistrul constructor 
Nicolae Dragoș. de la T.C.M M 
Petroșani ne-a informat

— Dacă doar puțin se ume
zește argila drumului. mași
nile nu mai răzbat pînă sus. 
Alunei, (lonr cu acest ..Kirov" 
pe senile ne putem rezolva 
problemele <le transport ! și-și 
însoți cuvintele cu un gest spre 
buldozerul puternic din apro
piere caro se pregătea să ni
veleze terenul din jurul celor 
două mari bazine R.H. do citi 
1 000 m.c. fiecare.

...Acolo sus de 
flam, la vreo 150 
pra 
în ciuda fulgilor de zăpadă, 
care se învălmășeau în calea 
privirii, purtați de un vînt re
ce, tăios cu șfichiul neiertător 
— turnurile puțurilor Aninoa- 
sei nord și sud. al celui do la 
Dilja 3 ca si moara do ram
bleu de la Priboi. Văile adinei 
ale Priboiului și-a Arsului își 
desfășurau abruptul malurilor 
undeva, sub nivelul la care ne 
aflam...

Vîntul puternic trinti în a- 
propierea barăcilor — magazii 
un stilp de telegraf și crengi 
mari rupte peste firele liniei 
telefonice. Vâzînd că nu a reu
șit să le rupă, ca și cind ni
mic nu s-ar fi întimplat, mais
trul Nicolae Dragoș continua 
să ne dea explicațiile cerute :

— Bazinele R.II. pe care le 
construim aici, în apropierea

Unde ne a- 
motri dcasu- 

Jiului se distingeau bine — 
fulgilor de 

învălmășeau

pulului nr. 11 Vulcan, \ 
magazina in ele 2 000 
cnbi do apă care va fi ameste
cată apoi intr-un anumit ra
port eu sterilul măcinat in ins
talații speciale. Amestecul <le 
apă și piatră va fi condus, prin 
conducte, in mină, pentru exe
cutarea rambleului hidraulic. 
Momentan, cele două ba 
K..II. din beton armat, tene 
și sclivisite in mod special 
interiorul tor. sint in fază 
terminare.

La data vizitei noastre 
șantier, constructorii — di 
caro se evidențiază losif Bor- 
șodi, Gheorghe Drulă. Emanoil # 
Ciorci. Dumitru Soldoa ș. a. — 
terminaseră intr-adevăr coin- 
pl< l execuția primului bazin 
R.1L de 1 000 mc. și lucrau la 
al doilea, i>r ultimii metri pa- 
trați ai celui de-al IV-lea po
rci • al .acestuia. fie mon tind 
oțelul beton ori eofrajul ..pă- 
șitor", fie turnînd betonul ar
mat preparat în apropiere.

— Ce cantitate de materiale 
vor conține in final pereții a- 
cestor bazine?, adresăm o în
trebare maistrului N. Dragoș, 
la care răspunsul sosește 
prompt, fără ezitare:

— 260 mc beton armat. 70 
mc beton do egalizare și 24 000 
kg oțel beton...

Cantitățile nu ne miră. In 
fața noastră, siluetele masive 
ale color două bazine (cc mă
soară în olan 19X19 metri a- 
vînd o adînoimo do 4.6 metri) 
sini convingătoare!

...Privind munca harnicilor 
constructori ce se străduiau a- 
colo sus. lingă puțul 11. adă- 
oostiți doar de cerul liber să-și 
materializeze eforturile și pri
ceperea. îți venea să exclami : 
„e grea munca de constructor !" 
Ușoară intr-adevăr nu este. 
Natura cu ale ci capricii îi 
încearcă adesea. Dar frumuse
țea acestei meserii de «meșteri 
Manole” izvorăște tocmai din 
biruința asupra acestor greutăți 
ce se ivesc. De aceea poate se 
spune nu o dală între construc
tori ! „e greu dar c frumos !“.

Ion MAKGINEANU

Hărnicie și dăruire
Măsura dărniciei și a dăruirii în muncă o constituie în

totdeauna faptele. Acestea vorbesc de la sine și în cazul 
constructorilor ce înalță căminul de nefamiliști cu 300 de 
locuri de la Vulcan.

Ieri, zidarii din echipa lui Marin Vulpe au așezat ul
timele blocuri de zidărie la cea mai înaltă cotă a zidului 
din această construcție: 4- 14,00 in. Alături de ei, munci
torii destoinici din echipele conduse de Iuliu Varga, Că
lin Aristică, Gheorghe Codrcn; Nicolae Căplescu, Paraschiv 
Frîncu și Mihai Dudaș, coordonați cu pricepere de maiștrii 
Dumitru Ciobcscu și Nicolae Ncgoiță, s-au angajat ca la 
25 decembrie a. c. să predea în folosința locatarilor mineri 
acest cămin.

Lupeni (vedere

SPORT
Ultimele știri

FOTBAL
inchi- 
ai e- 
Plata 

ez), a- 
ar-

17.Deschiderea emisiunii. 
Emisiune fu limba ma
ghiară.

18,0(1 Mira de reglaj.
18,05 Aventură in munți (1) 

— serial produs de te
leviziunea R. I). (ier- 
maniî.

18.35 Mult e dulce și fru
moasă — emisiune de 
limbă românii

19.00 Tcleinrualul de seară.
19.20 Intermezzo muzical.
l'i. ,ii Prim plan. Academi

cianul Șerban Țițcica — 
prof, unic- și vicepreșe
dinte al Academiei 
U.S. II.

20.00 Seară de teatru : ^Oa
menii cavernelor" de 
William Saroyan.

21.b Reflector telefoileton 
cotidian.

21,50 Ai anpremiera.
22,10 Cronica ideilor. Intilni- 

rile internaționale de la 
Geneva. Opinii despre 
opiniile exprimate. Pur- 
ticipă : George l' așcu, 
X. Tertulian, C 1. Ro
tez.

2271U Prin mărginirnea Sibiu
lui.

23.UU I c-tejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.
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Au fost eliberați din 
soare cei trei jucători 
chipei Estudiantcs la 
(Maneta, Poletli și Suar 
restați in virtutea legilor 
gentiniene privitoare la mani
festările huliganice pe terenu
rile de spoil in urma inciden
telor petrecute la meciul pentru 
„Cupa Intercontinentală" cu 
A. C. Milano. Poletti îamine 
însă suspendat pe viață din ac
tivitatea sportivă, iar ceilalți 
nu vor putea lua parte la me
ciuri internaționale.

fășurată la Graefenroda, spor
tivul sovietic G. Ivancenko a 
stabilit un nou lecord mondial 
la categoria mijlocie, ridicând 
la totalul celor trei stiluri 
492.500 kg (\echiul record mon
dial era de 490 kg) și aparți
neți compatriotului său Golu
bovich

TENIS DE CÎMP

HOCHEI PE GHEAȚĂ
La Leksand s-a disputat re

turul meciului dintre formațiile 
H. K. Leksand și Dynamo 
Weisswasscr (R. D. Germană), 
contind pentru „Cupa campio
nilor europeni" la hochei pe 
gheață. Hochei.știi suedezi au 
terminat învingători cu scorul 
de 5—4 (3—o, i_i, 1—3) și 
s-au calificat in turul următor 
al competiției.

O
Disputat la Bratislava al trei

lea meci dintre echipele de ho
chei- pe gheață ale Canadei și 
Cehoslovaciei s-a încheiat cu 
scorul de G—4 (1—1, 2—2, 3—1) 
în favoarea gazdelor.

HALTERE
Cu prilejul intîlniriî de hal

tere dintre selecționatele R. D. 
Germane și R.S.S. Letone des-

Tenismanul român Ilie Năs- 
tase și-a făcut un debut re
marcabil în turneul internațio
nal „Open" de la Stockholm. 
Nâstase l-a învins în două se
turi cu G—4, 6—2 pe cunoscu
tul jucător australian Tony 
Roche A fost marea surpriză 
a scrii, transmite coresponden
tul agenției Reuter. Românul a 
jucat excelent, confirmînd pro
gresul arătat în turneele des
fășurate anul acesta.

Alte rezultate : R i c s s e n 
(S.U.A.) — J. Ulrich (Danemar- 
ca) g—3 6—2; Stollc (Austra
lia) 
6—3,
— Taylor (Anglia) 6—3, 
Pala (Cehoslovacia) — 
(Franța) 3-6. 6-3. 6-1.

Kukal (Cehoslovacia) 
G—3; Pilici (Iugoslavia) 

6—2;
Beust

ȘAH
C ostaBrazilianul Henrique 

Mecking, noul copil minune al 
șahului mondial, conduce în 
turneul de la Palma de Mal
lorca. cu 3 puncte, urmat de 
P.oboțov (Bulgaria) și Petrosian 
(U.R.S.S.) cu cîte 2,5 puncte. 
.Actualul campion mondial 
Spasski ocupă locul 5 cu 2 
puncte și o partidă întreruptă*

PRONOSTICUL NOSTRU
la concursul Pronosport 
nr. 48 din 30 XI 1969

PROGRAMUL J :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 11,30 Memoria pâmintu- 
lui românesc; 10,05 Muzică 
populară; IU,30 Melodii cu 
dedicație; 11,14 Să înțelegem 
muzica; 12,00 Din muzica po
poarelor; 12.15 Nume dragi 
— muzică ușoară; 12,25 Ști
ința la zi; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal, 13.10 Avanpremieră co
tidiană: 13,22 Mic magazin 
muzical; 14,10 Caleidoscop 
muzical; 14.40 Radio publici
tate; 15,40 Jocui i populare; 
1U,OU Roza vinluiilor; 15,25 
Compozitorul săptăminii; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Melodii 
populare; 16,30 Tribuna ra
dio: 16,45 Cîntece pentru Re
publică; 17,05 Pentru patrie; 
1<,35 Soliști și formații artis
tice de amatori; 18,16 x-tevista 
economică; 18,30 U melodie 
pe aureau ctv.; 19,u0 Gazeta 
radio; 19,30 baptâmniu unui 
meloman; 20,Uâ Tableta de 
scară; -0,10 „Ciocirliu" și in- 
terpreții ei; 20,30 Panoramic 
cultural-artistic. Emisiune du
plex . București — Budapesta; 
22,OU Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 22,20 Sport; 
22,30 Muzică de jazz; 23,00 
Concert de muzică ușoară; 
0,03—3,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Program muzical de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață — continuare; 8,10 
Tot înainte; 9,10 Curs de lim
ba spaniolă; 9,45 Pagini din 
opere; 10,00 Teatru radiofo
nii. . „Revizorul”, comedie de 
N. V. Gogol; 11,53 Muzică u- 
șoară; 12,03 Avanpremiera 
cotidiană; 12,15 Concert de 
prinzi 13.30 Cartea științilică; 
13,40 Selccțiuni din opereta 
„Lâsați-mă să cînt" de Ghe- 
r.ise Dcnuriuo; 14,03 Muzică 
populară; 14,55 Știința la zi; 
15,00 Opera pentru toți; 15,30 
Scrisori de dragoste pe por
tativ — muzică ușoară; 15,40 
Radio publicitate; 16,00 Ra
diojurnal; 16,20 Antologie co
rală; 16,40 Muzică ușoară; 
17,00 Cîntece care străbat lu
mea; 17,35 Lecturi paralele; 
18,00 Varietăți muzicale; 19,30 
Acasă la Mircea Ștefănescu; 
19,50 Noapte bună,copii; 20.35 
Recitalul scrii : Constantin 
Drăghici;'21,05 Piese mici — 
iniei preți mari — muzică in
strumentală; 21,25 Zece melo
dii preferate; 22,40 Recital 
de opeiă Nicolae Secăreanu; 
23,35 Din înregistrările pianis
tei Silvia Șerbănesi u.

1. Politehnica Iași — Dinamo București
2. A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj
3. F. C. Argeș — Petrolul
4. C.F.R. Cluj — „U" Craiova
5. Jiul — Crișul
6. Steagul roșu — U. T. Arad
7. Bologna — Lanerossi
8. Internazionale — Lazio
9. Juventus — Fiorentina

10. Napoli — Brescia
11. Roma — Torino
12. Sampdoria — Milan
13. Verona — Cagliari

Starfighter sicriele zburătoare (|ț) Foto : N. GRENA

a

spre preparafie)

ore întregi consultind „TO“ 
(Technical Ordes — Ghid Teh
nic), pentru a descoperi even
tual in acest fel, cum trebuie 
montat cutare șurub. Manualele 
„TO“ pentru Starfighter cintă- 
resc in total 125 kg — iar ore
le de producție pierdute, cifra
te zilnic la peste 1 000, au fost 
ir: cute in contul stalului.

In martie 1963. cind haosul 
'de la uzinele Starfightcr
atins punctul culminant, Direc
ția administrativă Messersch
mitt din Augsburg îl trimisese 
pe Wilhelm Kirchhammer, ca 
specialist, la șantierele Man
ching. El trebuia să salveze ce 
se mai putea salva. Kirchham
mer a fost, încă înainte de 
război, principala forță teh
nică. specializat fiind în cons
trucția de avioane. în ultimii 
ani ai războiului, el răspun
dea de finisarea și montarea 
construcției portante a primu
lui avion german cu reacție, 
„Me-2G2“.

In căutarea 
țapilor ispășitori

La Manching, ochiul expe
rimentat al Iui Kirchhammer a 
descoperit repede sursa greșe
lilor. „Deoarece nu se stabi
lise nici un cost fix, arată el,

etaloanele timp erau calculate 
și recalculate și ticluite”. De 
exemplu : pentru aparatul Slar- 
fighter F-104 G, seria 7 001 a 
fost nevoie de 6 812 ore de 
muncă. Totuși au fost înregis
trate 12 4G6 ore. Cost suplimen
tar — 223 000 mărci. Pc planul 
de montaj au fost trecuți de
seori oameni — piloți, șefi de 
secții ș^i. — care nu aveau ce 
să caute pe listele de calcul. 
Asemenea liste stau la dispo
ziție spre consultare.

Messerschmitt a vrut să-l îm
piedice pe Kirchhammer să 
vorbească, cu ajutorul unui 
tribuna] din Augsburg. După 
18 luni, la 13 iunie 19G9. cînd, 
Ia insistențele sale. Kirchham
mer urma in sfirșit să prezinte 
actele probatorii in sprijinul 
afirmațiilor sale, Messerschmitt 
și-a retras acțiunea intentată 
îmootriva acestuia.

între timp s-a prăbușit cel 
d< ui 95-lea Starfighter.

Cind, in cele din urmă, a 
putut fi cunoscută și părerea 
uneia din persoanele de răs
pundere ale firmei Messersch
mitt. jurist-consultul Baade, își 
găsea sfîrșitul pe un ogor al 
99-lea Starfightcr. Baade nu 
contestă, intr-adevăr, că la șan
tierele Starfighter de la Man
ching s-a lucrat în parte cît 
se poate de nerațional. Dar, a- 
cea5tă stare de lucruri trebuie

atribuită, pe lingă lipsa expe
rienței necesare, altor factori, 
ca de pildă n h■■ iile din ca
drul Oficiului de stat al apro
vizionării în ce privește plani
ficarea și depozitarea. Desigur 
că Baade nu avea nimic de 
spus in legătură cu neregulile 
de ordin tehnic și de evidență. 
El nu cunoaște deeît un singur 
\ inovat: „Ministerul Apărării 
și Oficiul său de aprovizionare 
nu au avut, pînă în ultimii ani, 
în materie de Starfighter, nici 
o concepție organizatorică, în 
schimb au făcut din industria 
constructoare de avioane țapul 
ispășitor".

Nici alte autorități nu au fă
cut marc lucru. Tn cadrul an
chetelor deschise de procura
turile din Ingolstadt și Miin- 
chen împotriva firmei Messer
schmitt, fiecare acoperea pe 
celălalt.

Nu s-a dat curs nici memo
riilor lui Kirchhammer.

Iar luni, 13 octombrie 1969, 
ora 11,50, s-a prăbușit cel 
de-al 100-lea Starfightcr.
N.R. Tristul jubileu a fost de

pășit. Miercuri 24 octom
brie, la baza de antrena
ment Luke din Arizona, s-a 
prăbușit a) 101-lea Star- 
fighter al Bundeswehrului, 
iar miercuri, 1 noiembrie, 
în apropiere de Schleswig- 
Holstein, al 102-lea.

SF1RS1T

Ieri, temperatura aerului a 
înregistrat valori cuprinse în
tre plus 14 grade la Petro
șani .și plus 6 grade la Pa
ring. Minima a oscilat în
tre jjIus 4 și, respectiv, plus 
3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă, 
cu cerul mai mult acoperit. 
Precipitații sub formă de 
ploaie. Vint slab din secto
rul sudic. Temperatura in u- 
șoarâ scădei c.

Pronoexores
La concursul Pronocxpres 

nr. 48 au fost extrase' din ur
nă următoarele numero :

Extragerea l-a : 1 39 15 23 
43 11.

Fond de premii : 364 402 
lei

Extragerea a 11-a : •“> 4 43 17 
2 12 22

Fond de premii : 312 258 
iei.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Majoritatea BELGRAD

s a pronunțat
Criza politică din cadrul par

tidului de guvcrnfinrunt al In
ch. i — Congresul National In
dian — marcat de controversa 
dintre cele două orientări — 
progresistă și conservatoare — 
caro a cunoscut forme latente 
pinâ acum citeva luni, a izbuc
nit atunci cînd s-a pus proble
ma naționalizării principalelor 
bănci și apoi cu ocazia desem
nării candidatului în alegerile 
prezidențiale, punctul ei culmi
nant fiind hotărirea Comitetu
lui Executiv do a „exclude" pe 
Indira Gandhi din partid. Ceea 
ce in perspectiva evoluției po
litice pare evident acum este 
faptul că. încă de la început, 
înfruntarea deschisă dintre ce
le două orientări începea sub 
somnul înfringerii forțelor con
servatoare. Această tendință s-a 
concretizat mai ales în iulie, 
în cadrul Congresului C.N.I. de 
ia Bangalore, cînd aripa de 
dreapta s-a văzut pusă în mi
noritate. în legătură cu adopta
rea proiectului de lege privind

Comentariul zilei

naționalizarea celor mai mari 
bănci din țara.

Cînd, la 12 noiembrie, Comi
tetul Executiv al Partidului 
National Indian, o „excludea44 
cu o majoritate numai de un 
vot. pe Indira Gandhi din rîn- 
durile partidului, vestea a sur
prins mai ales prin ineditul ei. 
Chiar dacă constituia epilogul 
aproape așteptat al conflictu
lui deschis dintre cele două 
aripi ale partidului, observato
rii politici puneau. încă de a- 
tunci. sub semnul întrebării, 
șansele de viabilitate ale unei 
asemenea manevre a forțelor 
de dreapta.

Invalidată imediat ca „ilega
lă1- de Reuniunea deputaților 
partidului din cele două ca
mere ale Parlamentului și a- 
poi de Comitetul pe întreaga 
Indic al C.N.I.. această hotărire 
iși păstrează semnificația doar 
ca ultim act al unei conduceri 
compromise, depășită de evo
luția politică atît din cadrul 
propriului partid, cît și pe pian 
național.

In această situație. Partidul 
Congresul Național Indian se 
vedea pus in fața unei sarcini 
majore: validarea liniei politi
ce promovate de primul mi
nistru. Convocat la Delhi în 
zilele de 22 și 23 noiembrie, 
Comitetul pe întreaga Indie al 
C.N.I. avea tocmai această mi
siune. Lucrările sale, deschise 
în condițiile absentării de la 
dezbateri a președintelui parti
dului Ni jalingappa și ai adepților 
acestuia, au fost canalizate în
să. la început, mai ales spre 
probleme de procedură. Dele
gații prezenți (440 din totalul 
de 705 membri ai Comitetului) 
au votat in unanimitate revo
carea lui Ni jalingappa din 
funcția de președinte al C.N.I. 
și îndepărtarea din Comitetul 
Executiv a adepților săi (care 
votaseră „excluderea44 primului 
ministru din partid, confir- 
mînd. totodată, pe Indira Gan
dhi in calitatea sa de preșe
dinte al grupului parlamentar 
al C.N.I. Mai puțin importantă 
din punct de vedere al viitoarei 
activități a partidului și a sta
bilității guvernamentale și 
politice in general este desigur 
alegerea noului Comitet Exe
cutiv din care fac parte, prin
tre alții, președintele ad-interim 
C. Subramanian, Indira Gan
dhi și Sanjiva Reddy. Merită 
semnalată, totuși, prezența in 
acest oițanism a fostului can
didat „oficial44 al C.N.I. la ale
gerile prezidențiale din august, 
sprijinit fără rezerve de fostul 
președinte Nijalingappa și de 
adopții săi. ca și de celelalte 
partide și grupări politice de 
dreapta. întrebarea care se pu
ne în mod firesc este dacă a- 
cesta va reuși să constituie în 
partid „calul troian4- al fostei 
opoziții conservatoare. E puțin 
probabil, totuși, în actuala com
ponență a organelor de condu
cere ale C.N.I. și mai ales după 
„lecția44 administrată forțelor 
de dreapta. în ce privește crea
rea. cu citeva zile în urmă, de 
către Nijalingappa a unei for
mațiuni politice proprii, bote
zată demonstrativ „Partidul 
Congresului44 și sprijinită de a- 
proximativ 65 de deputați ai 
C.N.T., aceasta marca, de fapt, 
epilogul unui duel politie, pier
dut in mod irevocabil și de 
forțele conservatoare.

Tn ceea ce privește consecin
ței' actului sciziunii, observa
torii politici atrag atenția că 
pierderea de către C.N.I. a ma
jorității absolute în Parlament 
este de natură să creeze incer
titudini Tn orice caz. așa cum 
e debutat, sesiunea parlamen
tară inaugurată la 17 noiembrie 
arată că guvernul prezidat de 
Indira Gandhi poate conta, pen
tru obținerea unei majorități 
efective „de lucru4- in forul su
prem al țării, pe sprijinul for
țelor progresiste și în primul 
rînd al deputaților comuniști 
și socialiști. Acest sprijin se va 
concretiza, desigur, cu prilejul 
■inițiativelor puse in slujba pro
gresului țării

Paul FINANȚU

BELGRAD. — Corespondentul Agerpres. N. Plopcanu, 
transmite : Luînd cuvîntul in cadrul ședinței comune a Vecei 
Popoarelor și a Vecei social-politico. Mirko Tepavaț. secre
tarul do stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, a 

făcut o expunere asupra 
cx'terne. iugoslave.

problemelor actuale ale politicii

%

* i e 1

Lucrările Congresului
P. C. din Chile

26

„Noi concepem conferința 
privind colaborarea și securita
tea europeană ca un proces 
continuu, care trebuie să capo
te Un conținut cit mai larg", a 
declarat Mirko Tepavaț. După 
părerea majorității statelor — 
a subliniat el — conferința pri
vând colaborarea și securitatea 
europeană trebuie să fie mar
cată prin participarea activă și 
egală în drepturi a tuturor ță
rilor europene, prin posibilita
tea de a-și determina în mod 
liber și independent poziția lor 
față de problemele care trebuie 
rezolvate. Calea cea mai bună 
și mai sigură pentru crearea 
unor condiții sănătoase în vede
rea securității europene o con
stituie cooperarea generală și 
depășirea treptată a actualei 
diviziuni în blocuri.

Vorbitorul a subliniat inte
resul țării sale spre o politică 
de colaborare și securitate în 
Europa pe care a definit-o drept 
„o politică a relațiilor de bu- 
năvecinătate între țările Euro
pei. indiferent de sistemul lor 
social-politic, de divergențele i- 
deologice existente între ele, in
diferent de apartenența sau ne- 
apartenența la blocurile mili- 
tar-politice".

Considerăm, a spus Mirko Te- 
pavaț, că viitoarea conferință 
europeană ar trebui să discute, 
printre altele, principiile de 
bază pe care s-ar întemeia co
laborarea trainică și securita
tea țărilor din Europa, precum 
și posibilitatea ca acestea să 
fie definite intr-un document 
acceptat de toți. In acest sens, 
el a citat, în primul rînd. 
„principiile respectării suverani
tății, egalității în drepturi, in
dependenței și integrității teri
toriale, abținerea de la orice 
fel do amenințare cu forța sau 
de folosire a forței, neameste
cului în treburile interne alo 
altor state, colaborare economi
că, culturală și telmico-științi- 
fică. Atunci cînd este vorba do 
securitatea europeană, a spus 
în continuare Mirko Tepavaț, 
ar fi util să se găsească posi
bilități de a se înregistra un 
progres și în problemele care 
temporar creează surse de ne
liniști și nesiguranță, cum ăr fi 
manevrele militare pe teritoriile 
altor state, existența bazelor 
militare pe teritoriile altor țări.
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S.U.A
A

Interzicerea
declarațiilor

publice
cu privire 

la masacrul
de la Song My

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Judecătorul de instrucție de la 
Tribunalul militar din Fort 
Banning. locotenent-colonelul 
Reid Kennedy, a luat hotărî- 
rea de a se interzice declara
țiile publice ale posibililor mar
tori ai masacrului săvârșit de 
militari americani la 16 martie 
1968 în satul sud-vietnamez 
Song-My din provincia Quang 
Ngai. El a însărcinat pe căpi
tanul Aubrey Daniel, care va 
conduce procesul intentat loco-' 
tenentului William Calley, să a- 
ducă- la cunoștință hotărirea ca 
viitorii martori să se abțină 
de la orice declarație care ar 
putea constitui depoziții la pro
ces. El a motivat măsura luată 
de necesitatea asigurării clima
tului care să permită desfășu
rarea normală 
vederea unei 
țiale.

Pe de altă 
apărării al S.U.Â.. Melvin Laird, 
a declarat, într-o scrisoare a- 
dresată președintelui Comisiei 
senatoriale pentru problemele 
externe, William Fulbright, că 
guvernul american „este hotă- 
rît să asigure respectul absolut 
al legilor de război și a or
dinelor date forțelor americane 
combatante din Vietnam44.

a procesului, în 
judecăți impar-

parte, ministrul

SANTIAGO DE CHILE _ 
(Agerpres). — In cadrul lucră
rilor celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Chile, care arc loc la San
tiago de Chile, au continuat 
dezbaterile în legătură cu pro
blemele cuprinse in raportul 
prezentat de tovarășul Luis 
Corvalan, secretarul general al 
C.C. al P.C. din Chile.

Congresul, la care participă 
peste 900 de delegați din toate 
regiunile țării, a fost salutat 
de numeroși invitați de peste

hotare, delegați ai partidelor co* 
muniste și muncitorești, fră
țești.

în cadrul unei ședințe ple
nare a Congresului, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, șeful 
delegației C.C. al P.C.R.. 
dresat participanțllor 
rile Congresului P.C. 
le un călduros salut 
tea C.C. al P.C.R,

a a- 
la lucră- 
din Chf- 
din par-

întrevedere Janos Kadar 
Kurt Bachmann

R. P. BULGARIA se situează printre cei mai mari producători de electrocare din 
Europa.

IN FOTO: In curtea uzinei de electrocare din orașul Lom (nord-vestul Bulgariei), 
electrocare pregătite pentru export.

BUDAPESTA 26 (Agerpres). 
— Janos Radar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a primit 
delegația P. C. German, con
dusă de președintele partidului 
Kurt Bachmann, caro face o 
vizită in R.P. Ungară. în cursul 
convorbirii, a avut loc un

schimb de păreri în legătură 
cu probleme ale situației inter
naționale și cu probleme de in
teres reciproc pentru cele două 
partide, anunță agenția MTI.

★----

Conferința
bianuală

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. anunță că Jo- 
zef Winiewicz, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe 
al R.P. Polone, l-a primit pe 
ambasadorul Becks, șeful repre
zentanței comerciale a R.F. a 
Germaniei în Polonia, care a 
înmînat o notă a guvernului 
R.F. a Germaniei, prin care se 
propune începerea unor trata
tive politice între cele două 
țări. Nota R.F. a Germaniei va 
fi studiată cu atenție de partea 
poloneză.

PARIS 26 (Agerpres). —- 
Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D. Vietnam la Conferința de 
la Paris asupra Vietnamului, 
a declarat marți, în cursul li
nei conferințe de presă, că ar 
fi dispus să întîlnească din 
nou, în particular, pe șeful de
legației americane, dacă acesta 
ar avea ceva nou de anunțat. 
El a precizat, totodată, că a- 
cesto convorbiri particulare ar 
trebui să se poarte asupra ce
lor zece puncte ale soluției glo
bale propuse de F.N.E. și Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud și, in special, asupra re
tragerii trupelor americane și 
a formării unui guvern provi
zoriu de coaliție în Vietnamul 
de sud.

Referindu-se la demisia lui 
Henry Cabot Lodge și n . ad-r 
junctului său de la conducerea 
delegației americane, Xuan 
Thuy a subliniat că, dacă de
misia și înlocuirea celor două 
personalități prin Philip Habib 
traduc intenția Administrației

VIETNAMUL DE SUD

Nixon „de a reduce influența 
Conferinței de la Paris pentru 
a concentra toate eforturile a- 
supra problemelor militare, a- 
tunci administrația americană 
va trebui să-și asume întreaga 
responsabilitate a consecințelor 
care vor rezulta din aceasta14.

Șeful delegației R.D. Viet
nam a subliniat că țara sa res
pectă independența, neutralita
tea și integritatea teritorială a 
vecinilor săi, pe baza principii
lor coexistenței pașnice. El a 
adăugat că, o dată restabilită 
pacea și efectuată retragerea 
trupelor, „vor fi întrunite con
dițiile pentru stabilirea de bu
ne relații cu Statele Unite, po
trivit principiilor coexistenței 
pașnice44.

întrebat, în sfîrșit. ' asupra 
hotărîrii administrației ameri
cane de a aduce în fața Curții 
Marțiale pe unul dintre respon
sabilii masacrului de la Song 
My, Xuan Thuy, a răspunst 
„Noi credem că principalul res
ponsabil este politica de agre
siune și neocolonialism a Sta
telor Unite în Vietnamul 
sud14.

PARIS 26 (Agerpres). — 
Săplămîna aceasta . va fi mar
cată în Franța, de o vie acti
vitate politică. Pentru prima 
oară de la formarea noului gu
vern Consiliul Național al U- 
niunii pentru apărarea repu
blicii (U.D.R.) urmează să se 
întrunească la sfirșitul săptă- 
mînii. în prezența a peste 600 
de participanți — deputați, se
natori, secretari federali și mi- 
litanți ai U.D.R. Obiectul prin
cipal al acestui Consiliu na
țional îl va constitui definirea 
orientării partidului, precizea
ză agenția France Presse.

Efortul do reflecție la 
responsabilii U.D.R. sînt 
vocați este „capital41 și
necesar decît oricînd de la ple
carea generalului de Gaulle44, a 
declarat primul ministru în fa

care 
con- 
„mai

ța Comitetului Central al par
tidului.

In vederea pregătirii viitoa
relor hotărîri, marți seara, Co
mitetul de legătură al majori
tății guvernamentale a ținut 
la hotelul Matignon, în prezen
ța premierului Chaban Delmas, 
o reuniune consacrată exami
nării programului de lucru al 
parlamentului. Parlicipanții au 
abordat cu acest prilej nume
roase subiecte, insistînd în spe
cial asupra consecințelor poli
ticii de limitare a creditelor. 
Acest fapt se explică prin a- 
ceea că unii deputați au ară
tat că restricțiile impuse la a- 
cordarea creditelor au fost u- 
neori greșit aplicate, afectînd 
îndeosebi pe micii întreprin
zători și provocînd serioase ne
mulțumiri în țară.

a F.A.O

de

Planul Nordek“
din nou în actualitate

(Agerpres). — în 
reuniunii începute

Lupte violente la nord-est
SAIGON 26 (Agerpres). — în 

zona taberelor forțelor speciale 
americane de la Bu Prang, Duc 
Lap și Bu Dop, în sectoarele 
de est, nord, nord-est și în re
giunea saigoneză au fost re
luate luptele între unități ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de sud și trupe ameri- 
cano-saigoncze, a declarat mier
curi la Saigon un purtător de 
cuvînt al corpului expediționar 
american. în cursul acestor an
gajamente s-au înregistrat pier
deri de ambele părți. Cele mai 
violente lupte au avut loc la 
nord-est de Tay Ninh între pa
trioții sud-vietnamezi și ele
mente ale infanteriei marine

americane. Potrivit purtătoru
lui de cuvînt, a fost necesară 
intervenția elicopterelor, tancu
rilor și artileriei americane pen
tru a face față presiunilor exer
citate de forțele patriotice.

Agenția France Presses rela
tează că în noaptea de- marți? 
spre miercuri, patrioții au bom
bardat alte obiective și Instala-, 
ții militare americano-saigone- 
ze.

Din Saigon se anunță, pe de 
altă parte, că superfortărețele 
americane „B-52“ au continuat 
raidurile de bombardament a- 
supra regiunilor unde se con
sideră că ar exista concentrări 
de trupe ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu.

---- ★-----

Elveția solicitată 
să medieze 

în conflictul 
din Nigeria

BERNA 26 (Agerpres).----în-
tr7un interviu televizat, depu
tatul Enrico Franzoni a anun
țat că Elveția a fost solicitată 
să medieze eventuale convor
biri de pace între reprezentan
ții Biafrei și guvernului fede
ral nigerian. Confirmînd exis
tența unei astfel de propuneri, 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al Elve
ției a precizat că ea este cu
prinsă într-o scrisoare sosită la 
Berna din partea liderului bia- 
frez, generalul Odumegwu O- 
jugwu. 
Biafrei 
puneri 
neutre.

In scrisoare, liderul 
adăuga că a făcut pro- 
similare și altor state

OSLO 26 
prima zi a 
marți la Oslo, primii miniștri 
ai țărilor scandinave au luat 
in discuție problemele pe care 
le ridică crearea preconizatei 
Uniuni vamale nordice, precum 
și politica agrară a acestor 
țări în eventualitatea realiză
rii ..planului Nordek41.

Agenția United Press Inter
national precizează că, după o 
zi de dezbateri, nu s-a ajuns 
la nici o hotărire în probleme
le abordate.

într-o conferință de presă, 
premierul norvegian, Per Bor- 
ten. a declarat că cele patru 
delegații și-au expus punctele 
de vedere în problemele ordi
nii de zi, dar că în pozițiile 
lor. deja cunoscute, n-a inter
venit nici o schimbare.

Se știe că aceste- poziții di
feră sensibil în ce privește rea
lizarea „planului Nordek44. Ast
fel. Danemarca nu este dispusă 
să renunțe la politica vamală 
de protejare a agriculturii sa
le, iar Norvegia nu este de a- 
cord cu înlăturarea Taxelor va
male la o serie de materii pri
me, în timp ce acestea sînt 
menținute în Suedia. La rin-

dul ei, Finlanda este îngrijo
rată de faptul că preconizata 
Uniune vamală nordică ar pu
tea stînjeni relațiile sale eco
nomice cu țările terțe.

ROMA
„Campania 
va foametei1 
gită pînă la sfirșitul anului 
1980, astfel îneît să coinci
dă cu „cel de-al doilea dece
niu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare" — a recomandat 
conferința bianuală a Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și agricultură 
(F.A.O.). Parlicipanții la confe
rință au recomandat, de ase
menea, ca această campanie să 
se desfășoare în continuare sub 
egida F.A.O., ce va acționa în 
colaborare cu alte organizații 
internaționale și cu organisme 
particulare. îndeosebi cu gru
pările de tineret.

Dr. Marcel Autret, directorul 
comitetului pentru nutriție al 
F.A.O.. a relevat importanța a- 
jutorului extern acordat țărilor 
în care se pune problema sub
nutriției .și care .este hotărîtor 
pentru realizarea proiectelor na
ționale în statele respective. O 
serie de țări dispun în momen
tul de fată de un program de 
acțiune în privința alimentației 
populației, iar altele au început 
să studieze modalitățile de rea
lizare a unor proiecte în a- 
cest 'domeniu.

26 (Agerpres). — 
mondială împotri* 

i" va trebui prelun- 
la sfirșitul 

îneît să
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ț„Camerăde ecou“pe Lună?}

I
 HOUSTON 26 (Agerpres). 

— Reverberațiile care au ur
mat, timp de 55 de minute, 
prăbușirii modulului de de
barcare al echipajului „A- 
polio-12“. pe suprafața Lunii 
se explică, potrivit părerii 
unor savanți, prin existența 
unei „camere de ecou" in 
scoarța selenară. Această 
„cameră de ecou" ar fi o al
ternanță de straturi de rocă 
sfărîmată alternînd cu stra
turi compacte. In urma cioc
nirii modulului de suprafața

Selenei a avut loc, presupun 
savanții, o „rearanjare locală" 
a acestor straturi de roci. 
Acest fenomen nu ar putea

avea loc și pe Pămint dato
rită faptului că scoarța teres
tră are o structură ce duce 
la arrtortizarea unui astfel de 
front de unde. ..Avem impre
sia că va trebui să ne recon
siderăm teoriile privitoare la 
amortizarea undelor, a decla
rat un cercetător de la Hous- â; 
ton, și aceasta va trebui să 
fie făcută ținînd seama de £ 
faptul că pe Luna atmosfera 
este practic absentă". Tot- £ 
odată, el a reafirmat că toc- £ 
mai această absență a unei 5» 
atmosfere trebuie 
considerație atunci 
va studia ipoteza 
de ecou" selenare.

luata in 
cînd se 

„camerei

Ziarul ..Literaturnaia Gazeta" 
a publicat UN INTERVIU AL 
COSMONAUȚILOR SOVIETICI 
Gheorglii Beregovoi și Konstan
tin Feoktistov, reîntorși din vi
zita făcută în S.U.A. „Consider 
că întîlnirea de două săptă- 
mini cu specialiștii cosmici a- 
mericani a fost utilă pentru 
ambele părți, a declarat Feok
tistov. Noi am fost bucuroși să 
auzim de la oamenii de știință 
și cosmonauții americani că ei 
vor să-și consacre cunoștințele 
și experiența cauzei progresu
lui tehnic". El a relevat, de ase
menea, marile posibilități ale 
colaborării internaționale în ex
plorarea spațiului cosmic și 
și-a exprimat încrederea că în 
viitor omenirea va ajunge la 
realizarea unui program cos
mic unic.

SAS
Dr. Friedwardt Winterberg, 

profesor de fizică la Universi
tatea din Las Vegas (statul Ne
vada), a elaborat o teorie care 
va permite oamenilor de știin
ță să folosească „BOMBA CU 
HIDROGEN" ÎN SCOPURI 
PAȘNICE, anunță agenția 
U.P.L

Utilizarea energiei termonu
cleare in scopuri pașnice va 
putea asigura. printre altele, 
iluminatul orașelor din întrea
ga lume fără să mai fie ne
voie de costisitorul sistem de 
transportare a energiei elec
trice.

Un comunicat oficial publicat 
la Atena anunță că O COMI
SIE MIXTA GRECO-TURCA 
este întrunită de mai multe zile 
în capitala Greciei cu scopul 
de a stabili modalitățile prac
tice de delimitare a frontierei 
dintre cele două țări în regiu
nea Tracici. Convorbirile — 
precizează comunicatul — se 
desfășoară „într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reci
procă".

Forțele navale alo S.U.A. au 
anunțat că un avion dc tip 
„A-7" A SCAP AT O BOMBA 
DESAMORSATA DEASUPRA 
UNEI ZONE LOCUITE din a- 
propierea bazei aeriene de la 
Patuxent (Maryland). .Potrivit 
comunicatului dat de autorită
țile militare, avionul era în 
momentul accidentului, într-un 
zbor „de inspecție și suprave
ghere a țărmului". Nu au fost 
înregistrate victime.

Un agent al poliției italie
ne a descoperit în cursul 
nopții de marți spre miercuri, 
sub imul din podurile de pes
te Tibru, șapte cartușe de di
namită. ascunse într-o cutie 
de carton care era legată, 
printr-un fitil, de un sistem 
de detonare. Totul era pre
gătit pentru explozie. S-a 
constatat că în urma explo
ziei ar fi 'fost distrus nu nu

mai podul, ci ar fi avut de 
suferit și numeroase clădiri 
aflate pe o rază de mai mulți 
kilometri. Această descoperi
re, făcută la puțin timp după 
seria de atentate cu bombe 
care au avut loc in ultimul 
timp în mai multe regiuni 
ale Italiei, a produs o vie ne
liniște în rîndurile autorită
ților guvernamentale.

Luînd cuvîntul marți în 
Camera Comunelor, PRIMUL 
MINISTRU. HARLOD WILSON, 
a respins o propunere a opo
ziției conservatoare privind or
ganizarea unui referendum na
țional în problema eventualei 
aderări a Marii Britanii Ia 
Piața comună. în răspunsul 
său, primul ministru a preci
zat că o asemenea practică es
te contrară tradițiilor engleze.

»aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PE SCURT.PE SCURT.PE SCURT

EXPEDIȚIA „APOLLO-12" a 
costat pe contribuabilii ameri
cani suma de 350 milioane do
lari. au anunțat oficialități ale 
N.A.S.A. Astfel, racheta „Sa- 
turn-5“ caro i-a plasat pe as- 
tronauții Conrad, Gordon și 
Bean pe traseul spre Lună, a 
reclamat cheltuirea a 185 mili
oane dolari, cabina de coman
dă „Yankee Clipper" a costat
55 milioane dolari, iar modu
lul lunar „Intrepid" — 40 mi
lioane dolari. Restul sumei re
prezintă cheltuielile necesitate 
de vasta rețea de centre de ur
mărire a zborului de la sol, 
precum și de operațiile de lan
sare de la Cape Kennedy și 
cele de recuperare a astronau- 
ților.

LONDRA 26 (Agerpres). — 
„Va veni o zi cînd se va pu
tea lupta preventiv împotri
va anumitor boli ereditare, 
in special împotriva hemo- 
filiei4-, a declarat la Londra 
savantul britanic Cedic Car
ter. El a precizat că cel 
puțin două din maladiile e- 
reditare vor putea fi combă
tute în momentul cînd se va 
putea determina cu precizie 
sexul copilului înainte de 
naștere. Acest fapt va per
mite întreruperea sarcinii în 
funcție de riscurile pe care 
le comportă transmiterea a- 
cestor boli. In primul caz, 
a menționat dr. Carter, este 
vorba de maladiile transmi
se exclusiv de femei, prin

intermediul cromozomului 
„X--. Aceste maladii conge
nitale, printre care se află 
pe primul plan hemofilia, nu 
afectează, în general, dacii 
pe bărbați. Copii de sex 
masculin născuți dintr-o că
sătorie între un bărbat bol
nav și o femeie sănătoasă 
nu vor moșteni niciodată 
boala dc care .-.uferă tatăl, 
dar toții copiii dc sex femi
nin vor fi purtătorii micro
bului acestei maladii. Cel 
de-al doilea caz se referă, 
după părerea savantului bri
tanic, la fibroza cistică, care 
poate fi transmisă , dc acei 
părinți care au cromozomi 
identici.

CASCADA NIAGARA ȘI-A 
RELUAT MARȚI VUIETUL A- 
SURZITOR după peste cinci 
luni de tăcere. Uriașa cădere 
de apă, una dintre cele mai 
mari atracții turistice din 
S.U.A., fusese oprită printr-un 
baraj provizoriu pentru a per
mite specialiștilor să cerceteze 
cauzele fenomenelor rapide de 
eroziune și să găsească reme
diile potrivite. Aproximativ 
500 000 tone de apă se prăvă
lesc în fiecare minut peste stîn- 
cile cascadei și oamenii de ști
ință se tem că s-ar putea pro
duce mari surpări dacă nu vor 
fi efectuate lucrări de conso
lidare.

Peste 2 600 turiști au asistat 
la trecerea primelor șuvoaie de 
apă.

LA PARIS A CĂZUT MARȚI 
PRIMA NINSOARE. Fulgii de 
nea s-au topit însă repede. Me
teorologii francezi prevăd pen
tru anul acesta o iarnă grea.

Unitățile militare ale guver
nului federal nigerian fac în 
prezent INTENSE PREGĂTIRI 
IN VEDEREA LANSĂRII U- 
NIT „ATAC DE AMPLOARE" 
asupra pozițiilor biafreze, rela
tează agențiile de presă, citind 
surse provenite la Lagos din 
regiunea ostilităților militare. 
După opinia observatorilor, o- 
fensiva federală va fi concen
trată asupra aeroportului Uli- 
Ihiala, obiectiv de importanță 
strategică pentru autoritățile 
biafreze.

La Rio de Janeiro s-a anunțat 
că A FOST PIERDUTA LEGĂ
TURA CU ECHIPELE DE SPE
CIALIȘTI CARE LUCRAU IN 
JUNGLA la demarcarea fron
tierei dintre Brazilia și Vene
zuela. Se crede că cei 120 bra
zilieni și venezueleni care com
pun echipele sînt lipsiți de 
hrană de vreo două săptămîni. 
Autoritățile intenționează să i- 
nițieze o operațiune de salvare.

SSVSS
CU PRILEJUL vizitei ofi

ciale în Olanda a președinte
lui Republicii Federale a Ger
maniei, Gustav Heinemann, in
tre miniștrii de externe ai ce
lor două țări au avut loc con
vorbiri asupra unor probleme 
de interes comun.
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O I’ITEKMC A ex. 
PLOZIE s-a produs la 
fabrica de muniții din 
apropierea orașului 
Charlestown (stalul In
diana) in urma căreia 
doi lucrători au fost o- 
morîți, iar alți 26 au 
fost grav răniți. Explo
zia a fost provocată in 
secția unde se montea
ză focoasele. Autorități
le au deschis o anchetă 
pentru a determina cau
zele acesteia, a doua ex- 
plozie intr-un interval 
de numai o săptămînă. 
Fabrica de muniții din 
Charlestown lucrează, in 
cea mai mare parte, 
pentru aprovizionarea 
trupeloj- americane dis
locate in Vietnamul de 
sud.
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