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încheierea anului 
de învăfămînt de partid 

PRILEJ DE DEZBATERI APROFUNDATE, 
DE SISTEMATIZARE A CUNOȘTINȚELOR 

POLITICO-IDEOLOGICE
IONEL CAZAN

secretar al Comitetului municipal de partid

Invățămintul de partid din 
curbul anului 1969—70, ca de 
aluel întregul studiu ideologic, 
s-a desfășurat pe fundalul unor 
insemnaie evenimente. Asiiel, 
pe parcursul acestui an de in- 
vâțuiuint, activitatea cursurilor, 
cercurilor, invățâmintului ideo
logic al cadrelor didactice, uni
versității serale de marxism
leninism a fost axată pe dez- 
baterea și însușirea temeinică 
a documentelor elaborate de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, a plenarelor C.C. al P.C.R. 
precum și a celor elaborate de 
Sesiunea Marii Adunări Națio
nale

Aria vastă a conținutului do
cumentelor amintite a consti
tuit pentru cursanții și studen
ții din întregul sistem al învă
țământului de partid un suflu 
înnoitor în efortul depus pen
tru cunoașterea profundă, a sar
cinilor pe care partidul și sta
tul nostru le-au pus in fața 
întregului popor in vederea fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Integrînd operativ problema
tica conținută in documentele 
de partid și de stat in temati- 
cile tuturor formelor de învă- 
țămint. organele și organizați
ile de partid din municipiu au 
organizat și condus invățămin- 
tul de partid orientindu-1 spre 
creșterea capacității de înrîuri- 
re a activității comuniștilor 
consacrată înfăptuirii politicii 
partidului.

In prezent, organele și orga
nizațiile de partid sint preocu
pate de a asigura toate condi
țiile pentru includerea anului 
de invățămint care va avea loc 
între 20 m2i — 15 iunie a. c. 
In cadrul acestor preocupări, o

importanță deosebită s-a acor
dat pregătirii propagandiștilor. 
Pentru a fi asigurată o cit mai 
temeinică pregătire a acestora 
cu problemele ce vor constitui 
obiectul dezbaterilor organizate 
cu prilejul închiderii anului de 
invățămint, Comitetul municipal 
de partid a întocmit un pro
gram de instruire la a cărui 
desfășurare au fost repartizați 
să participe secretari și mem
bri ai biroului său.

Atenția deosebită ce a fost 
acordată acestei importante ac
tivități propagandistice de că
tre organele și organizațiile de 
partid a fost materializată, în 
primul rind, în mobilizarea 
propagandiștilor la pregătirile 
ce au avut loc in cele patru 
centre — Petroșani, Petrila, 
Vulcan și Lupeni. Procentul de 
peste 90 la sută al prezenței 
scoate in evidență acest lucru.

O dată încheiată această ac
tivitate. va trebui să se treacă 
la planificarea, pe bază de gra
fic. a acțiunilor ce se organi
zează. la asigurarea tuturor 
condițiilor ca toți cursanții să 
participe la dezbaterile inițiate 
in acest scop.

In toate formele de învăță- 
mînt de partid se vor organiza 
cite două convorbiri finale. In 
prima vor fi dezbătute ideile 
care privesc activitatea consa
crată problemelor interne ac
tuale ale construcției socialiste 
în concordanță cu preocupările 
și specificul activității cursan- 
ților. cu sarcinile asumate de 
fiecare colectiv de muncă, iar 
cea de-a doua va prilejui dez
bateri cu privire la politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru.

Avînd în vedere o legătură 
cit mai strînsă cu cerințele con
crete, organele și organizațiile 
de partid au latitudinea să sta
bilească temele pentru convor
birile finale. Se impune o gri
jă deosebită ca alegerea și dez
baterea acestor teme să ducă 
la o mai profundă cunoaștere 
a laturilor esențiale ale poli
ticii partidului de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a problemelor eco
nomice specifice unităților și 
instituțiilor in care își desfă
șoară activitatea cursanții, a 
măsurilor stabilite în ultimele 
documente de partid cu privire 
la perfecționarea continuă a 
întregii vieți sociale. Aceasta 
va spori eficiența învățămîntu- 
lui, forța lui de înriurire asu
pra comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii, mobilizîndu-i 
să participe activ și conștient 
la înfăptuirea politicii partidu
lui, la îndeplinirea sarcinilor ce 
se pun în prezent.

Acum, cind ne referim la în
chiderea invățâmintului de par
tid în toate formele, accentul 
principal în expuneri, consul
tații. răspunsuri la întrebări, ca 
și in convorbirile propriu-zise, 
să se pună pe o adîncire a cu
noașterii măsurilor Ce Se cer 
înfăptuite în direcția realizării 
programului partidului. Organe
le și organizațiile de partid, 
propagandiștii, trebuie să folo
sească dezbaterile ce au loc o 
dată cu închiderea învățămîn- 
tului de partid în sensul de 
a-și aduce un plus de contri
buție la formarea profilului 
politico-moral al comuniștilor, 
să-i determine să muncească și

(Continuare în pag. a 3-a)

Verticale urbanistice în Lupeni

MIEREA
DINTRE DELEGAȚIA PER.

Și BH.WÎIA P.C.U.S.
In conformitate cu acordul 

intervenit anterior, in zilele de 
18 și 19 mai a. c. a avut loc 
la Moscova întilnirea dintre 
delegațiile P.C.K. și P.C.U.S.

La convorbirile care au avut 
loc au participat :

Din partea română, tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent a| C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.K., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului economic, 
Mihai Cere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.K,, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova.

Din partea sovietică, tovară
șii : L. I. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., N. V. 
Podgornîi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., M. A. Sus
lov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, mem
bru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S., șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., A. V.

Basov, membru al C.C, al 
P.C.U.S., ambasadorul l'.PSS. 
la București.

In cursul convorbirilor, caro 
au decurs într-o atmosferă sin
ceră. tovărășească, a avut loo 
un schimb de păreri asupra 
problemelor care interesezi 
ambele părți, cu privire la 
tuația internațională actual* d 
mișcarea comunistă »l mune’fo- 
rească mondială. Delega(ii)» 
P.C.R. și P.C.U.S, s-au informai 
reciproc asupra mersului con
strucției socialismului *» comu
nismului în țările lor. au exa
minat problemele relațiilor bi
laterale intre P.C.R. și P.C.l'S., 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și au rea
firmat dorința lor de a întări 
și dezvolta relațiile prietenești 
româno-sovietice, relațiile dintre 
P.C.K. și P.C.U.S.

CENTRE DE COLECTARE j 
A ÎMBRĂCĂMINTEI j

PENTRU SINISTRAT! |
In vederea ajutorării populației sinistrate, din zonele 1 

afectate de inundații, în întreaga țară au luat ființă centre ( 
de colectare a îmbrăcămintei și a altor obiecte de folosință, i 
Cetățenii care, din spirit de solidaritate cu victimele dezas- 1 
trului, doresc să vină in sprijinul celor aflați in suferință, ț 
vor preda, direct, obiectele pe care le donează la centrele 1 
din cartierele sau localitățile respective. ’

()biectele nu se colectează la domiciliu. Cetățenii sînt ) 
invitați să se prezinte la aceste centre care preiau oficial l 
donațiile. (Agerpres) ?

Delegația
Partidului Comunist Român, condusă 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a înapoiat de la Moscova

IMPRESIONANTA SOLIDARITATE UMANĂ

Marți seara $-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Mos
cova, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca
re a purtat convorbiri cu o 
delegație a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv; al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ma
nea Măncscu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ion Gheor

ghe iMaurer,- Gheorghe. Pană, 
Gheorghe Radulescu. Il.ie Ver- 
deț. Maxim Berghianu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Ion Stănescu, de vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului. ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești.

Erau prezenți I. S. Ilin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Deși era seara tîrziu, mii și 
mii de bucureșteni au venit la 
aeroport și au întîmpinât pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
multă căldură, ovaționînd pu

ternic, entuziast, pentru Parti
dul Comunist Român și Comi
tetul său Central.

★

La plecarea din Moscova, de< 
legația a fost salutată de L. fî 
Brejnev. secretar general af 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Suslovt 
membru al Biroului Politic, se-' 
cretar al C.C. al P.C.U.S., Con
stantin Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Constantin 
Rusakov, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.U.S., A. V, 
Basov, 'ambasadorul U.R.S.S. ia 
România și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică si membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Populafia Văii Jiului sprijmă cu însuflețire ampla acțiune, ca
re a cuprins întreaga (ară, de reducere a urmăriiot* inunda* 

(iilor, de ajutorare a zonelor calamitate și a sinistrat iior

Dimensiunile reale ale pierderilor 
în județele calamitate

Un singur glas
La redacție continuă să so

sească vești despre colectivele 
de muncă din cele mai diverse 
pomenii de activitate care, 
profund integrate în actul de 
solidaritate al întregii țări își 
exprimă dorința de a veni in 
sprijinul regiunilor și cetățeni
lor loviți de calamități. Ingi
nerul Dumitru Dragomir de la 
mina Dilja ne relatează tele
fonic despre impresionantul mi
ting care a avut loc, luni, la 
.prinz, in sala de apel a minei. 
Aflăm astfel că minerii de aici 
au hotar it. într-un consens u- 
nanim. să doneze sinistraților 
salariul pe o zi de muncă din 
luna mai. iar personalul teh- 
nico-administrativ salariul pe 
două zile din această lună. Șe- 
f .1 de brigadă Gheorghe Pe
trescu. avînd deplinul consim- 
țămim al minerilor cu care lu
crează. s-a ..ngajat ca pe lingă 
sprijinul colectiv, să realizeze 
in luna mai o depășire la lu
crările de avansare in galerie 
de 5 ml, iar sporul de salariu 
ce va reveni din această depă
șire să fie donat sinistraților. 
Alături de alți vorbitori, un e- 
xc-mplu de înțelegere deplină a 
greutăților din zonele inundate 
l-a dovedit minerul Aurel Pir- 
\u care, in afara sprijinului co
lectiv s-a oferit să depună la 
C.E.C., in contul sinistraților. 
suma de 500 lei.

Spiritul de solidaritate, com
pasiune,. sinceră față de seme
nii Loviți de greutăți a caracte
rizat întotdeauna poporul nos
tru. Sutele de ceferiști din Pe
troșani au folosit prilejul obiș
nuitelor adunări de intrare in 
tură, care au căpătat caracterul 
unor adevărate clipe ale soli
darității. pentru a-și exprima 
hotărirea unanimă de a veni 

in sprijinul sinistraților. De la 
inginerul Victor Iloiu, șeful 
stației C.F.R. Petroșani, aflăm 
că. numeroși ceferiști au luat 
cuvintul intre care' Gheorghe 
Suta. Emil Stanca, Ion Boldura, 
Viorel Jecan, Marin Firoiu, 
Augustin Olaru și alții, dar ce
lor mai mulți timpul înaintat 
nu le-a mai îngăduit să-și ex
prime gindurile. La un moment 
dat 'întreaga sală s-a ridicat 
in picioare ca un singur om, 
ca și cind ar fi vrut prin acest 
gest spontan să vorbească in
tr-un singur glas. O altă veste 
ne parvine de la organizația 
U.T.C. a complexului C.F.R. 
Petroșani. Tinerii din această 
organizație au hotărit ca. in a- 
fara sprijinului colectiv, să con
tribuie la ajutorarea sinistrați
lor și cu contribuția de 15 la 
sută din fondul acumulat prin 
cotizații in ultimii doi ani de 
zile.

Cu gmdul 
și cu fapta

La sediul Secției de distri
buire a energiei electrice din 
Petroșani comunicatele ce de
scriau situația din zonele inun
date au declanșat o adevărată 
reacție in lanț. De îndată ce 
proporțiile calamității au fost 
cunoscute s-au luat măsuri de 
organizare a unor echipe de 
intervenții formate din cei mai 
buni electricieni care vor ac
ționa in zonele afectate de i- 
nundații din județul nostru. 
Șeful secției, inginerul Andrei 
Samuel, ne relatează că echi
pele sint pregătite de a inter
veni imediat ce comandamentul 
județean de luptă împotriva 
inundațiilor ii Va anunța. Co
lectivul S.D.E.E. a hotărit in 

unanimitate ca sinistraților să 
le acorde, ca sprijin material, 
echivalentul bănesc al unei zile 
do muncă din luna mai. Tot
odată electricienii secției sint 
hotărîți să presteze nelimitate 
ore de muncă patriotică pentru 
refacerea instalațiilor electrice 
în zonele inundate, pentru a 
ajuta astfel ca viața și munca 
locuitorilor din aceste zone să 
intre cit mai curînd pe făgașul 
normal.

★

Căpitanul Petre Tudor, co
mandantul unității de pompieri 
din Petroșani ne relatează des
pre sprijinul efectiv pe care 
formațiile militare și civile de 
pompieri din Valea Jiului îl a- 
cordă in aceste zile, sinistra
ților. De la minele Uricani. A- 
ninoasa. Lonea, Vulcan, Dilja, 
Petrila, de la preparația Co
rcești precum și de la Unitatea 
militară de pompieri s-au de
plasat la fața locului cinci au- 
topompe — cisterne Și patru 
motopompe care lucrează din 
plin la evacuarea apei.

Uriaș e sufletul 
minerului I

„Un cor de glasuri, de sute 
de mineri adunați in sala de 
apel a minei Aninoasa au rostit 
un DA puternic, mineresc și 
irățesc la auzul propunerii de 
a oieri salariul ce revine unui 
„șut" in ajutorul sinistra/ilor", 
ni se transmitea de la E. M. A- 
ninoasa. Asta s-a intimplut 
alaltăieri seara (luni, 18 mai), 
ieri dimineafa (marii 19 mai) 
cind minerii din schimburile 
UI, respectiv I. și-au exprimat 
voința lor — expresie a unei 
Înalte conștiințe umaniste, so

cialiste, patriotice și civice — 
de a-și da din plin obolul lor 
irălesc la refacerea cit mai 
rapidă a regiunilor calamitate, 
într-o solidaritate unanimă cu 
populația sinistrată.

Minerul șei de brigadă Ion 
David, minerul Miklos Mazes, 
mecanicul G/i. Grozavu, mine
rul Dumitru Berei, minerul 
Crăciun Brindușan, inginerul 
șef Ion Dumitraș, minerul șei 
de brigadă Constantin Lăbușcă, 
tehnicianul Victor Slov.ic și 
alifia alfii (în număr de peste 
30) au rostit citeva cuvinte in 
adunările initiate sub i nd ruina
rea organizației de partid a 
E. M. Aninoasa.

Puține cuvinte I tn ele și-au 
expus hotărirea, ca pe lingă 
contribuția bănească corespun
zătoare valorii a 8 ore de lu
cru — la care au subscris aii- ■ 
niindu-și vocile la DA-ul ros
tit In cor —, să olere ajutoare 
bănești sau materiale suplimen
tare pentru sprijinirea popu
larei și zonelor care au avut 
de suferii de pe urma inunda
țiilor.

Vorbe pu[ine, fapte mari, in 
ziua cind la E. M. Aninoasa 
se Înregistra peste planul cu
rent al lunii un plus de aproa
pe 400 de tone peste plan. Iii 
vine pe drept să exclami 
„Uriașe sini forfele, uriaș e 
sufletul minerului" I

Profund 
atașament

In mijlocul colectivului de 
muncă al depoului C.F.R. Pe
troșani, comitetul sindicatului, 
comitetul U.T.C. și conducerea 
administrativă a unității, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
bază au inițiat scurte adunări 

de solidaritate cu populația si
nistrată.

Intr-o impresionantă unani
mitate angajații depoului C.F.R. 
s-au alăturat nobilului gest de 
ajutorare, hotărind să cedeze in 
folosul familiilor sinistrate, sa
lariul lor pe o zi de muncă — 
sumă care se ridică la 30 000 
lei — .și să-și înzecească efor
turile în producție contribuind 
la desfășurarea ireproșabilă a 
serviciilor căilor ferate, atît de 
importante in aceste momente 
de intens efort al țării.

A 2000-a tonă
Harnicul colectiv al celei mai tinere mine din bazin 

— Bărbăteni — și-a unit și el efortul și energiile cu ale 
tuturor colectivelor miniere îndreptate spre creșterea pro
ducției de cărbune, contribuție a minerilor Văii Jiului la 
compensarea pierderilor cauzate de inundații economiei 
naționale. Din adincurile acestei noi unități intrate in con- 

-certul economic al municipiului nostru a fost extrasă cca 
de-a 2 000-a tonă de cărbune.

De remarcat că primele o mie de tone au fost extrase 
in întreaga lună aprilie, pe cind cea de a 2 000-a mia tona
a și luat drumul spre ziuă ii 
ceea ce confirmă dinamismul 
rci exploatări minieie.

Simpozion
Comitetul pentru cultură și 

artă al municipiului Petro
șani prezintă astăzi, ora 18, 
în sala bibliotecii Casei de 
cultură simpozionul „Emi- 
nescu și Schopenhauer". Ex
pun profesorii Corne! Hog- 
man și Marin Verzan.

Inundațiile catastrofale, ale 
căror proporții depășesc toate 
precedentele cunoscute în isto
ria țării, au provocat, în zonele 
puternic lovite de revărsarea 
stihinică a apelor, victime ome
nești, grele suferințe populației, 
mari pagube economiei națio
nale, avuției obștești și bunu
rilor materiale ale cetățenilor.

Din zonele inundate și din 
cele amenințate de ape, conti
nuă să sosească informații care 
reflectă dimensiunile reale du
reroase. alo calamității, crînce- 
na încleștare a omului cu apele 
dezlănțuite.

i prima jumătate a lunii mai, 
ascendent al dezvoltării line-

Audiție 
muzicală

In cadrul manifestărilor de
dicate bicentenarului Beetho
ven. astăzi, ora 19, are loc, la 
Clubul cultural studențesc, o 
audiție muzicală din creația 
marelui compozitor.

In municipiul Satu Mare sînt 
încă inundate 20 de străzi, a- 
pele atingînd înălțimea de pînă 
la 1 metru: peste 1 900 de case 
au fost distruse; nouă între
prinderi, printre care Uzina de 
apă, fabricile .,1 Septembrie-4, 
de mobilă. Complexul C.F.R., 
au fost scoase din funcțiune.

La începutul acestei săpta- 
nrini au mai fost găsite 15 ca
davre, astfel că numărul morți- 
lor din județ se ridică la 46. 
Dintre victime, 4 sînt copil 
în vîrstă de pînă la 10 ani și 
27 bătrîni de peste 70 de ani.

In județul Mureș mai sînt

municipală
50 tone fier vechi

In zilele de 15 și 16 mai 
a. c„ tinerii uteciști de la 
T.C.M.M. Vulcan au colectat 
și predat la I.C.M. Lupeni 
cantitatea de 50 tone fier 
vechi. Intre cei evidențiați

„Enesciană“
Astăzi, la ora 18, in sala 

de dans a Casei de cultură, 
prof. M. Iviniciu prezintă 

parțial inundate orașele Luduș, 
unde s-au dărimat 231 de locu
ințe, Tîrnăveni și Reghin. Lup
ta cu apele nu este încheiată șt 
nici bilanțul victimcTor defi
nitiv.

De la comandamentul jude? 
țean Cluj aflăm că în acest 
județ și-au pierdut viata 6 oa
meni. Conform evaluărilor fă
cute pînă ieri, pagubele mate
riale provocate de inundații sa 
cifrează la 230 milioane lei. 
Din cele 2 669 locuințe inun
date, majoritatea sînt avariate,

(Continuare în pag. a 3-a)

'x

în această acțiune mențio
năm pe : Emilian Burnaz. Oc
tavian Rosculescu. Eminescu 
Klap, loan Dițoiu, Gheorghe 
Sălăjan. Jonică Coza și Con
stantin Craioveanu.

tema „Enesciană" din ciclul 
„Estetica contemporană'1, ini
țiat de clubul tineretului.
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difcpe cu tratamentul c 
l>oli pentru insănătoșir 
lui uman îmbolnăvit 
medicală, pc parcursul aci 
timp, s-a dezvoltat f< 
mult, ajungind in secolul 
ca să ..plice — cu mai n 

șită — pină și transplant 
unor organe umane. Cu i 
această evoluție spectacuh 
știința medicală nu a reușit 
pină în prezent să găsească un 
tratament sau un medicament 
corespunzător pentru însănă
toșirea unui bolnav suferind 

dosionalâ numită

lă

lă sau mecanică 
mițatc la front, 
cestuia pc căii 
Rezultă, deci, 
tea cazurilor 
mai marc de 
in aer este 
producere 
licittl este 
că, cu di 
a cărei )

a rocilor fări- 
transportul a- 
orizontale ele. 

in majorita-
concentrația con 
bioxid de siliciu 

tocmai la locul de 
i acestui praf. Si- 
i materie anorgani- 

lurlatea foarte mare, 
pulbere este formată

formind muliiple leziuni gra
ve, gcncrind boala numită si
licoză.

Praful de bioxid de siliciu, 
din păcate, nu se poate dizol
va sau *păla dc pe plă nîni 
cu nici un fel de soluție sau 
medicament. Această depunere 
de )>raf este, prin urmare, un 
fenomen ireversibil și căruia 
nu 1 s-a găsit, pină In pre
zent. antidotul. Cel mult ce *e

contrcle mari miniere cum sint 
Petroșani. Brad. Baia Mare 
au fost create laboratoare 
speciale pentru studierea îm- 
bolnă\ irilor de silicoză, care 
nu menirea de a studia rezul
tatele măsurilor preventivi- ale 
a ("-iei imbolnăv iri. Locurile 
de muncă din subteran au 
fost dotate cu instalații și uti
laje pentru captarea șl col- 
in.itaroa prafului silicogen in

n galeria de lc- 
panourile l'J > 
.361. blocul III. 

de împușcare a 
de steril s-au efec- 
crearea cetii ari iii 

apă, in apropierea 
in scopul colmalării 

te formează, bri- 
cu pul-

constatat că 
gătură intre 
20, orizontul 
operațiile 
frontului 
luai fără 
riale ile 
frontului, 
prafului ce 
gada nefiind dotată 
vcrizatoarc.

La E. M. Petrila. in galeria

rea râurilor dc mină, insă bri
gada minerului Nicol.ie Oni- 

i r, ile la acest loc dc muncă, 
nu a fosț «loiala Cu pulveri
za toarc pentru formarea ceții 
arlifieialc in timpul explodării 
găurilor de mină. De aseme
nea. la această Unitate, mași
nile dc încărcat tip M1P-2. a- 
flatc in funcție in galeria de 
cap stratul 18, blocul If. ori
zontul 400 și circuitul puțului

pune cu holărirc punctul de 
vedere, insistă prea puțin in 
ceea ce privește dotarea si fo
losirea <Jo către brigăzi a dis
pozitivelor pentru prevenirea 
formării acestui praf foarte 
periculos.

Fiecare muncitor conștient 
care ține lo sănătatea sa, pen
tru a se feri dc silicoză, tre
buie să aplice următoarele mă
suri t

ÎNAINTEA MĂSURILOR DE CAPTARE,
dr boal 
silicoză.

Din experimentările făcute 
pe cobai dc către institute me
dicale de specialitate s-a ajuns 
la concluzia că această boală 
se poate contracta prin 
larea (in plămini). intr-o peri
oadă dc timp mai lungă sau 
mai scurtă, a prafului de ste
ril ■ i conținut dc b oxid de 
s.liciu. aflat sub formă de gra
nule cu diametru" sub un mi
cron.

Din analizele făcute asupra 
rocilor sterile din Valea Jiu
lui. s-a constatat că acestea, a- 
proape in totalitatea lor. con
țin bioxid de siliciu intr-o 
concentrație periculoasă pen
tru organism. Praful silicogen 
ajunge in atmosfera din sub
teran datorită lucrărilor ce se 
execută in cadrul săpării cx- 
cavațiilor miniere, cum sint : 
forarea uscată a găurilor de 
mină cu perforatoare percutan
te. dislocarea rocilor cu mate-

înha-

SA PREVENIM FORMAREA PRAFULUI SILICOGEN
din granule 
eh ii tăioase.

Praful de 
siunea sub un micron (in sta
re uscată) plutește în aer, a- 
dică rămine în suspensie și 
astfel poate fi inhalat cu ușu
rință de către persoanele oa
re lucrează la locul de muncă 
respectiv. Granulele dc siliciu, 
care au intrat cu aerul inha
lat in organul de respirație, 
se depun pe pereții traheii, 
pe bronhii, ajungind pină și 
in alveolele pulmonare. Colu
rile și muchiile tăioase ale 
granulelor de siliciu produc 
răni minuscule deschise pe 
pereții aparatului respirator, 
provocind îmbolnăvirea aces
tuia. Inhalind timp mai înde
lungat acest praf, granulele 
se depun in continuare pe pe
reții interiori ai plăminilor,

siliciu cu dimcn-

poate face din punct de vedere 
medical este tratamentul prin 
inhalarea unor soluții cu anti
biotice care au menirea dc a 
vindeca rănile produse pe pe
reții plăminilor, dar praful de 
siliciu rămlne pc locul unde 
s-a depus.

Dacă din punct de vedere 
medical — după cum vedem 
— nu se poate face tratamen
tul bolii pentru vindecare, 
este imperios necesar ca să se 
întreprindă totul pentru a pre 
veni contractarea acestei boli 
profesionale nemiloase.

Datorită consecințelor foarte 
grave ale silicozei, statul nos
tru pune la dispoziție sume 
importante pentru luarea mă
surilor preventive și studie
rea multilaterală a cauzelor și 
repercusiunilor acestei boli. In

timpul lucrului la front etc.
Cu toate eforturile materia

le ți disciplinare depuse, or
ganele tehnice de control con- 
stală că, încă In multe cazuri, 
măsurile preventive nu sint 
aplicate la locurile de muncă 
de către cei care execută lu
crări in roci sterile, iar per
sonalul din conducere și în
drumare tehnică tolerează a- 
ceste abateri. Cîteva exemple 
sint edificatoare :

La E. M. Paroșeni, in suito
rul de aeraj intre orizonturile 
630 .și 680. blocul II B, săpat 
de către sectorul de deschideri 
și pregătiri, perforarea găuri
lor se face pe cale uscată, fără 
ca muncitorii să fie dotați 
măcar cu măști antipraf (echi
pament de protecție individua
lă). Tot la această mină s-a

direcțională din culcușul stra
tului 3, ,blocul 0 (zero), ori
zontul XII, pulverizaloarcle de 
apă dc pe mașina de încărcat 
nu puteau fi puse in funcțiu
ne deoarece furtuncle de cau
ciuc erau sparte. Maistrul mi
ner C. Dincscu, deși a contro
lat locul de muncă, nu a huit 
nici o măsură pentru remedie
rea acestei deficiențe. Mențio
năm faptul că la această ex
ploatare rezultatele determină
rilor concentrațiilor do praf 
efectuate dc către laboratorul 
de pneumoconioză al Centralei 
cărbunelui Petroșani indică 
depășiri tocmai la lucrările de 
încărcare a sterilului.

In galeria transversală nr. 
i est, spre stratul 3, blocul 
IV. orizontul 4-10. dc la E. M. 
Lupcni s-a executat perfora-

Ștefan, la orizontul 300, nu au 
fost prevăzute — la data con
trolului — cu dispozitive de 
pulverizare a apei.

In general, la toate exploa
tările miniere, s-a constatat că 
nu se aplică măsura dispusă 
de Ministerul Industriei Mi
niere și Geologici de a folosi 
burajul cu apă la lucrările cu 
materiale explozive, cu toate 
că in depozitul de materiale 
al C.C.P. sint stocate circa 
600 000 bucăți de fiole desti
nate acestui scop.

fata, deci, că. din cîteva
xeinple, se poate vedea fie 
cum unele brigăzi nu aplică 
măsurile preventive pentru 
captarea prafului silicogen, 
oamenii riscînd să se îmbol
năvească de silicoză, fie cum 
personalul tehnic nu își im

e-

<le
nu-

• perforarea găurilor 
mină in steril să se facă 
mai pe cale umedă:
• in timpul explodării gău

rilor, la 10—20 metri de front, 
să fie pus in funcțiune un pul
verizatul* de apă corespunză
tor pentru formarea ceții arti
ficiale, in 
culele de 
praful ce

£ |a burarea 
cărcate cu 
.să se folosească și fiole cu 
apă, pentru ca aceasta să fie 
pulverizată dc efectul mecanic 
al exploziei;
• in timpul încărcării ma

terialului steril rezultat din 
excavarea frontului, acesta să 
fie in permanență stropit cu 
apă, indiferent dacă încărca
rea se face manual, cu lopata

așa fel incit parti- 
apă să eolmateze 
se dezvoltă: 

găurilor în- 
material exploziv 

•e folosească și fiole

sau cu mașina de încărcat;
• la capătul de refulare a 

coloanei de aeraj parțial, un 
pulverizator de apă să fie in 
permanență in funcțiune pen
tru a colmafa particulele de 
praf vehiculate dc aerul vi
ciat prin coloană dc la fron
tul de lucru. In acest fel. se 
prcinlimpină vicierea cu praf 
steril in suspensie a altor lu
crări miniere prin care trece 
aerul respectiv;
• in morile dc rambleu. U- 

lilajele care generează praf 
steril să fie carcasalc in mod 
foarte etanș. La exhaustoarele 
de praf să fie prevăzute ci
cloane hidraulice dc colmatare 
a prafului pentru a evita de
bitarea acestuia în atmosferă:
• concomitent cu aplicarea 

măsurilor tehnice de preveni
re a formării și captării pra
fului silicogen, personalul de 
la fronturile de lucru să fo
losească măștile antipraf pen
tru protecția individuală in 
timpul forării găurilor de 
mină;
• fiecare 

prin natura 
in mediu cu . 
se prezinte în mod periodic 
la controlul medical pentru 
depistarea din timp a unor e- 
venluale semne incipiente dc 
îmbolnăvire de silicoză.

persoana care, 
muncii, lucrează 
praf silicogen să

Jng. Ștefan MARC OWSKI
Inspector general pentru 

protecția muncii din 
Ministerul Muncii 

Ing. Iosif REMETE 
Inspector șef adjunct din 

Inspectoratul județean pentru 
protecția muncii 

Deva — Petroșani
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6 URMĂRIȚI ÎN PERMANENȚA ÎNLĂ- â 
TURAREA COPTURILOR DIN FRONTUL DE ® 
LUCRU;

» FOLOSIȚI MIJLOACELE DE COMBA- ® 
TERE A PRAFULUI SILICOGEN ȘI A PRA- s 
FULUI EXPLOZIV DE CĂRBUNE;

® NU INTRAȚI ÎN COLIVII ÎMPREUNA a 
CU ARTIFICIERII CARE TRANSPORTA EX- h 
PLOZIVI;

® NU CIRCULAȚI PE SUITOR ȘI PLANE a 
ÎNCLINATE ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI “ 
DE MATERIALE;

• NU CIRCULAȚI PE PLANE AUTOMO- £ 
TOARE IN TIMPUL TRANSPORTULUI;

• NU INTRAȚI ÎN COLIVII ȘI NU IEȘIȚI J
DIN ACESTEA DEClT PRIN FAȚA PRIMU- ■ 
LUI SEMNALIST; a

© ESTE INTERZISA MANIPULAREA IN- “ 
STALAȚIILOR ELECTRICE DE CĂTRE PER- a 
SOANELE CARE NU AU CALIFICAREA CO- § 
RESPUNZATOARE;

• NU LĂSAȚI LAMPA ELECTRICĂ NE- “ 
SUPRAVEGHEATĂ!
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CONDUITA FERMĂ, 
IREPROȘABILĂ 

IN APLICAREA NORMELOR 
DE SIGURANȚĂ MINIERE!

I ____________ __________________________________—_________ ._____ >

Do cîteva zile la mina Luponi a inceput experimentarea 
noii lămpi miniere de siguranță cu benzină Sadu — 3. o 
construcție perfecționată a lămpii Sadu — 2. In noua va
riantă, lampa are sita protejată cu o carcasă metalică; e- 
tan.șarca bazinului din partea superioară a lămpii este mai 
bună, lipsind sistemul de alimentare a oxigenului prin par- 
v a inferioară a coșului etc.

Lampa prezintă mai multă siguranță in exploatare și 
poate fi folosită numai ca detector de gaze .și nu pentru 
iluminat. In prezent se experimentează seria zero a noii 
lămpi detector, in vederea construcției de serie, urmînd ca 
pină la sfîrșitul anului curent să fie înlocuite toate lămpile 
Sadu — 2 de la exploatările miniere din Valea Jiului.

Pe picior greșit
Să presupunem că la Pe

troșani a venit un mare re
gizor de iilme in căutare de 
cascadori. Meserie riscantă 
și periculoasă, dar bine plă
tită pentru curajul, îndrăz
neala, bărbăfia și alte cali
tăți fizice și psihice pe care 
le etalează cei ce o practică. 
Ce spuneți, s-ar găsi ama
tori? i\'u s-ar găsi?

Noi sîntem siguri că dacă 
cineva ar căuta așa ceva, 
n-ar pleca cu mina goală. 
Da, da, avem această con
vingere. Ne bizuim pe fapte.

Concrete. Avem ..cascadori" 
gala formali la noi în Valea 
Jiului. Ce, nu vă vine să 
credeți? Vom aduce argu
mente. „Bravurile'' lor. Vreți 
să le alloli? Da ?! Atunci 
vă propunem să lacem un 
„tlrg": lucrurile ce vi le 
vom relata să vi ie imagi
nați secvențe dintr-un film 
de aventuri la care cascado
rii au „lucrat tare". Noi vă 
garantăm in schimb autenti
citatea faptelor. De acord ? 
Da. Atunci atenție I Motor I

Putea fi și mai rău...
O primă secvență. Cu inti

tularea de mai sus ca nu 
pare să spună mare lucru. 
Dar, răbdare. Veți vedea că 
secvența nu-i lipsită de dra
matism, de ..suspans", dacă 
vreți.

Locul acțiunii : Un abataj 
din adincurile minei Uricani. 
Pe post de „cascador" : aju- 
lorul miner lanoș Murcsan. 
Ce știe să iacă ? Mai bine 
zis ce a tăcut. Specialitatea 
lui e echilibristica dc trecere 
cu lemnul de armare peste 
transportoare aflate în pli
nă funcțiune. $i nu prin orice 
loc, ci pe acolo unde spufiul 
e mai slriml iar trecerea mai 
dificilă și mai periculoasă. 
Așa a procedat și in ziua de 
10 a lunii trecute la abatajul 
cameră nr. 6'9 din blocul

O singură diferență s-a do
vedit cu acest prilej că 
există intre cascadorii ade- 
văraji din filme și I. Mure- 
șan. în vreme ce lor nu li 
se întîmplă nimic rău (la 
propriu vorbind). „eroului" 
nostru i s-a înfundai. Vrînd 
să treacă peste transportor 
cu un lemn, a alunecai iar 
lemnul (bală-l vina!) i-a că
zut pc picior, accidentindu-l. 
Si prea bine se putea să i se 
ini împle și mai... rău, neres- 
pectind normele de siguran
ță. Transportorul fiind in 
mers, in timpul căderii cu 
lemnul peste el. acesta, îm
pins de raclele, ar fi putut 
să-l strivească pur și simplu 
in acel loc dc circulație blo
cat cu diverse utilaje și ma
teriale metalice.

răzbunarea frontului necopturit

Se
Ing. IOAN ILEANU

șeful serviciului aeraj și protecția muncii 
Centrala cărbunelui Petroșani

In duiiășuiare.a procesului 
tehnologic al producției in sub
teran o importanță primordială 
c are respectarea întocmai a 
fazelor de lucru după schițc-le 
ți instrucțiunile dc lucru. La

icspectarea acestor faze și mai 
ales ia executarea lor corectă 
un aport însemnat il au artifi
cierii. Aceștia sint organe de 
execuție la efectuarea lucrărilor 
de Împușcare, dar in același

timp sint și organe de îndru
mare și control in activitatea 
de producție. Fiind recrutați din 
rindurile celor mai buni mineri 
cu un stagiu in această func
ție de cel puțin 3 ani, ei pot, 
prin experiența pe care o au, 
să contribuie la realizarea pro
ducției în perfecte condiții de 
securitate a muncii în subteran.

In cele ce urmează vom ară
ta. pe scurt, căile prin care 
artificierii pot și trebuie să ac
ționeze pentru crearea condiții
lor de securitate a muncii în 
subteran.

Cabinetul dc protecția muncii al minei Lupeni. Dotat 
cu ujj rial și echipament dc protecție el înde
plinește un important rol in instruirea muncitorilor.

Transportul și 
manipularea explozivilor

Alil la suprafață cit și In 
subteran transportul materiale
lor explozive se face de către 
artificieri sau persoane instru
ite și autorizate pentru aceasld 
operație, dar sub directa su
praveghere a artificierului care 
transportă capsele. Lăsarea ma
terialelor explozive nesuprave
gheate sau încredințarea lor 
unor persoane care nu sint 
instruite prezintă pericol fie 
din cauza manipulării incorec
te a explozivului, fie din cau
za circulației prin căi de 
transport nepermise. Asu
pra pericolului iminent pe 
care-1 prezintă in orice moment 
acest, exploziv părăsii nu mai 
este cazul să insistam.

Executarea lucrărilor 
de împușcare

Înainte de a începe operațra 
de împușcare propriu-zisă !>e 
execută controlul frontului de 
lucru și a susținerii in apropie
rea frontului. Numai după ce 
artificierul s-a convins'1 că rfu 
este pericol de surpare1 se con
trolează modul ruin sint exec’ii- 
talc găurile de împușcare, gău
rile de probă, existența mate
rialelor și dispozitivelor pentru 
combaterea formarii prafului 
etc. Înainte de a trece la încăr
carea găurilor de mină cu ex
ploziv se controlează existența 
metanului și apoi se evacuează 
personalul de la locul -de mun
că, cu excepția celui admis de 
norme. Totodată se numesc oa
meni de pază în punctele de 
acces spre locul de muncă unde 
se efectuează împușcarea.

încărcarea găurilor cu explo
ziv și primul buraj se efeefu- 
ează de către artificier, spre a 
se preveni încărcarea discon
tinuă a găurilor, smulgerea 
capselor din cartușe sau a reo- 
forilor din capse și lovirea 
capsei cu burătorul (foituitorul). 
Inc ărcarea discontinuă a găuri
lor duce la rămînerea unor car
tușe neexplodale. iar smulgerea 
capselor din reofori provoacă 
rateuri cu toate neajunsurile 
lor. Sint frecvente accidentele 
provocate de lovirea unor cap
se cu ciocanul de abataj sau 
cu uneltele de lucru în timpul 
încărcării. De asemenea unele 
capse, ajungind cu cărbunii în

focarele uzinelor, locomotivelor 
și chiar în sobe la locuințe pol 
provoca accidente grave sau 
mortale. Executarea legării reo- 
forilor intre ei se face numai 
de către artificieri, iar înainte 
de a declanșa explorarea gău
rilor se mai face incâ o dată 
controlul metanului. Se insistă 
alil asupra acestor lucruri e- 
lemenlare fiindcă, deși par lu
cruri știute de toată lumea, to
tuși se constată prea des neres- 
pectarea lor.

Exemple de nerespectarea re
gulilor de împușcare au fost 
date suficiente in presa locală 
și au fost prelucrate la toate 
minele.

După executarea împușcării 
artificierul trebuie să meargă 
primul la locul de muncă pen
tru a constata dacă nu au avut 
loc deranjamente în susținere 
sau dacă nu există alte peri
cole apărute (lupă împușcare. 
Această prevedere se bazează 
tocmai pe cele arătate mai îna
inte, că artificierul este un 
muncitor cu cal 'icare superioa
ră și cu experii iță care poale 
să-și dea seama de pericolul 
care există și să dispună mă
suri corespunzătoare pentru 
prevenirea avarii! >r și acciden
telor.

Dar nu numai prin executarea 
corectă a lucrării >r de împuș
care poate artifi 'ierul să con
tribuie la întăriixă securității 
muncii, ci și prin activitatea 
sa de control și îndrumare.

Artificierul osie persoana 
care cunoaște înde aproape mo
dul de lucru aj o.pnenilor, iț

ind legat nemijlocit de activita
tea lor. Tocmai de aceea tre
buie ca el să atragă atenția 
asupra celor mai mici greșeli 
constatate, să explice urmările 
care le pol avea aceste greșeli. 
Ei trebuie să îndrume in per
manență muncitorii arătind că 
in final lucrul corect nu are 
ca rezultat numai prevenirea 
accidentelor și avariilor, ci șt 
creșterea productivității mun
cii și ridicarea nivelului lor de 
trai.

Avîndu-se în vedere impor
tanța operației de împușcare 
ce o efectuează zi de zi, legă
tura sa directă cu muncitorii, 
gradul său de pregătire profe
sională teoretică și practică, ar
tificierul este deci un pion im
portant în procesul de produc
ție cu o contribuție deosebită 
în crearea unei atmosfere de 
siguranță in subteran.

Deci, artificieri,, nu uitați că 
misiunea voastră principală 
este de a urmări lucrul corect 
in subteran, de a depista defi
ciențele și a lua măsuri de re
mediere a lor, de a îndruma 
muncitorii asupra modului de 
lucru corect prin explicații te
oretice și exemple practice. 
Toate aceste obiective se vor 
rcali/a cu alit mai bine dacă 
la ele va contribui exemplul 
vostru personal șl să nu uitafi 
că greșelile pe. care le Iacefi 
nu au urmări numai asupra 
voastră ci și asupra altora.

Pentru' încrederea care vi s-a 
acordat, luptali ca producția să 
se realizeze fără avarii și fără 
accidente I

Cu bună șliintă obișnuia 
să-și pună în primejdie inte
gritatea fizică și via(a, igno- 
rind una din cele mai ele
mentare reguli ule mineritu
lui — copturiiiil frontului de 
lucru — minerul loan Beldi- 
man și el tot de la E. M. U- 
ricani. Tare om de bravură 
se credea el sfidind pericolul 
ce plana amenințător, ca sa
bia lui Damocles. deasupra 
capului său și a ortacilor din 
frontul necopturit. Pine, intr-o

Manevră cu
Se credea cel pufin un 

zmeu ca aceia din basme, 
cind lua loc pe mașina de 
încărcat și începea s-o ma
nipuleze la evacuarea, sterilu
lui din galeria de transport 
blocul l—III, orizontul 180. 
Ca minerul șei de schimb 
Beniamin Aslaloș — că des
pre el e vorba — la mina 
Vulcan nu era altul mai în
drăzneț in manevrarea unei 
astfel de mașini și mai ales 
în... neglijarea regulilor de 
siguranță absolut obligatoriu 
de aplicat la respectiva ope
rație tehnologică. Ce vreți, 
își demonstra omul aptitudi
nile dc cascador!

Așa s-a avîntat el pe ma
șină și în ziua de 10 aprilie. 
Deși, în calitate de șef de 
schimb, avea obligația s-o 
iacă, nu a luat măsurile de

zi. In 14 aprilie, 'contul aba
tajului cameră nr. 1 A din 
blocul IV s-a răzbunat crunt 
pe cel care a cutezat să 
ignoreze legile sacre ale 
mineritului. In timp ce încăr
ca cărbunele de la frontul 
(necopturit) abatajului, din 
intercalafie s-a desprins un 
bloc apreciabil de steril care, 
in cădere, a „luat contact" 
cu piciorul lui Beldiman. 
Unde nu-i cap, vai de picioa
re I

bucluc...
siguranță ce se impuneau 
înainte de începerea încăr
cării mecanizate a sterilului: 

nu s-a curălit materia-' . 
Iul din apropierea liniei pe 
care rula mașina de încăr
cat :

panoul de cale ferată nu 
a iost fixai reglementar.

A urmat... Ce credeți ? O 
altă secvență dramatică a 
Ulmului pe care vi-1 desiâ- 
știrăm: manevra cu bucluc... 
B. Astaloș strunea nebunește 
mașina de încărcat ia fron
tul de lucru, iar aceasta nu 
l-a mai ascultat luînd-o raz
na ; a deraiat de pe linie 
surprinzîndu-i mina între 
minerul mașinii și coltul unui 
vagonet slrivindu-i un de
get. O pățanie cu invă/ă- 
minle și pentru alfii...

Scara „zburătoare*4
Vagoneturul Alexandru 

Bor bel de la mina Petrila a 
devenit fără voia și vina lui 
(ci cu „concursul* altora) 
cascador pe o scară „zbură
toare*. In ziua de 20 a lunii 
trecute cobora din abatajul 
cameră str. 14 est, stratul 5. 
Vroia să ajungă in galeria 
de bază. Teafăr, bineînțeles, 
pentru a-și îndeplini sarcini
le de serviciu. Nici nu-i tre
cea însă prin minte că va 
ajunge în acel loc așa dc 
rapid și intr-un mod atît de 
neplăcut. Coborînd pe sec
ția de circulație a suitorului, 
scara de sub picioarele lui 
s-a desprins și iată-l pe Al. 
Borbel încălecat pe ea... 
făcind pe olandezul zburător. 
Cîteva secunde de plonjon 
pe suitor In jos și bietul om 
se izbea cu capul de șină 
căii ferate din galerie.

Dacă ar fi să se reconsti

tuie intr-un film aievea îm
prejurările acestui accident 
de muncă, știi; pe cine am 
propune să facă pe casca
dorii in locul lui Al. Borbel ? 
Pe maiștrii mineri ce contro
lează abatajul respectiv și 
suitorul cu pricina dar care 
nu au luat măsuri de între
ținere corespunzătoare a sec
ției de circulație, ca și pe 
inginerii și tehnicienii din 
conducerea raionului I și zo
nei l-a a minei Petrila sub 
ochii cărora s-a petrecut a- 
ceaslâ abatere dc la V.T.S.

★
Mai este cineva, pc unde

va, pe picior greșit în apli
carea normelor de protecție 
a muncii în - subteran ? Grăbi- 
ti-vă, se caută cascadori I 
Ne pregătim să dăm un nou 
tur de manii elă la „filmul" 
nostru.

I. BALAN

Pagină realizată la cererea
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI
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Dacă, 
doi, in discuțiile purtate cu 
diferiți factori de conducere 
din cadrul minelor din ba
zin. aduceai xorba. fie și 
numai așa. la intimptare. des
pre calitatea cărbunelui brut, 
ți se răspundea laconic, ne
putincios, că „tot ce s-a pu
tut s-a făcut, dar normele in
terne de calitate nu sint sin
cronizate cu natura straie
lor de cărbuni aflate in ex
ploatare". Ba. pe ici. colo, se 
mai da xina și pc mecaniza
re, care, chipurile, nu per
mite în nici un fel exitarea 
.îmbogățirii" în cenușă a 
cărbunelui extras. Peste tot 
se manifesta preocupare, se 
întocmeau planuri de măsuri, 
care mai de care ««ai știin
țifice, dar situația se perpe
tua neschimbată de la o lună 
la alta, cenușa peste normele 
admise in cărbunele brut di- 
minuind substanțial realiză
rile colectivelor, de la bri
găzi pină la nivelul Centralei 
cărbunelui, aducind după sine 
pierderi importante 
beneficiile, respectiv 
ța economică.

Toate acestea, pină 
drumul așa-zisei neputințe de 
a îmbunătăți calitatea, s-a a- 
șezat. ca o barieră de netre
cut. hotărirea fermă a colec
tivelor de mineri, a condu
cerilor minelor, de a rezolva 
practic, in mod concret, prin 
măsuri ferme, bine chibzuite, 
problema atit de controversa
tă a calității cărbunelui. Și. 
rezultatele n-au intirziat să 
se arate. Astfel. în cele pa
tru luni trecute din acest an. 
la E. M. Lupeni unde meca- 
ni7area-i in floare, 
cărbunelui extras a 
mult decit bună : 
35.0 puncte, cenușa 
fiind de 33.9 puncte. In ace
lași fol au onorat calitatea 
producției si minele Dil.ia. 
Aninoasa și Vulcan unde la 
un moment dat calitatea de
venise un adevărat nod gor
dian. care însă...

Pe aproape de norma inter-

trila și Lonea. care, credem, 
ar trebui să restabilească tra
diția avută in acest domeniu. 
Aceasta, cu atit mai mult, cu 
cit norma realizata depășește 
cu puțin norma planificată 
in ce privește conținutul de 
cenușă in cărbunele extras.

Deși încă sub nivelul pla
nificat. minele Vricani și Pa
roșeni. pină nu de inutt cam
pioane in depășirea cenușei 
in cărbunele extras, au făcut 
totuși pași însemnați in îm
bunătățirea calității, reușind 
ca in acest an să se apropie 
mult de norma admisă. Fap
tul trebuie remarcat cu atit 
mai mult, cu cil, mai ales la 
mina Paroșeni mecanizarea 
reprezintă forța colectivului 
in sporirea producției și pro
ductivității muncii.

Din inserarea acestor stări 
de lucruri, rezultă cu certi
tudine, că. atunci cind între
gul colectiv al minei este 
mobilizat la îndeplinirea unei 
acțiuni, toate justificările se 
topesc, reușita fiind deplină. 
Credem că ceea ce mai este 
de îndreptat acolo unde cali
tatea cărbunelui extras încă 
mai bijbiie între „se poate, 
nu se poate", se va realiza 
»n cea mai mare grabă, ast
fel ca fiecare mină să-și a- 
ducă din plin contribuția la 
sporirea și pe această cale, 
mai mult decit importantă, 
a eficienței economice. Căci, 
fără doar și poate, cenușa în 
cărbunele brut, pe bazin, poa
te cobori sub 34.7 puncte, 
indice obținut in primele pa
tru luni din acest an. Im
portant este ca fiecare ac
țiune luată în acest scop să 
fie finalizată, să nu se ami
ne de azi pe miine aplica
rea multiplelor posibilități 
existente și cunoscute, la fie
care mina, pină in cele mai 
mici amănunte, pină in aba
taje. Pentru că „marca fabri
cii*4 trebuie oricum onorată.

R. SELEJAN

ANGAJAMENTE REALIZARE
în vederea recuperării

pierderilor suferite
de economia națională

județele tării so- 
noi vești d«"q,re 

holărîrea fermă n oainonilor 
muncii de a-și spori eforturile, 
de a «ia producții suplimentare, 
pentru a contribui cil mat 
mult la recuperarea pierderilor 
suferite de întreruperea acli- 

lii întreprinderilor afectate 
inundații. La uzinele de 

și îngrășăminte chimice 
Săvineșli muncitorii, ingi- 

tehnicieniî, intensificin- 
olorturile au realizat 

ultimele 4 zile o producție 
plimentară In valoare de 
milioane lei.

Lucrătorii Combinatului 
îngrășăminte azotoase din 
Mureș și-au propus să prelun
gească cu o zi funcționarea u- 
lilajelor, înainte de a intra în 
reparații și revizii generale, 
ceea ce înseamnă o producție 
de peste un milion lei. La în
treprinderea ..Nicovala" din 
Sighișoara, oraș lovit de inun
dații, planul de producție din 
ultimele zile și angajamentele 
se îndeplinesc integral. în mu
nicipiul Brașov colectivele de 
oameni ai muncii s.au angajat 
să realizeze importante produc- 

suplimenlare. Constructorii 
autocamioane și tractoare 
asemenea au hotărît să dea 

peste plan o producție în va
loare de 35 milioane lei.

Colectivele Combinatului tex
til nr. 2 Timișoara s-au angajat 
să livreze suplimentar textile 
în valoare de 2 milioane lei, 
peste angajamentul lor anual.

In judelui Ialomița, colecti
vele unităților industriale s-au 
angajat să dea în lunile mai 
și iunie o producție suplimen
tară lunară în valoare de circa 
5 milioane lei. Muncitorii fa
bricii de confecții de la Călă- 

și-au propus să realizeze 
plus o producție în valoare 
2 300 000 lei. iar clumiștiî 
la Combinatul de celuloză 

hîrtie din aceeași localitate 
hotărît să obțină, peste plan, 

produse în valoare de un mi
lion lei.

Oamenii muncii din judelui 
Suceava au hotărît și ei să-și 
suplimenteze angajamentele de 
depășire a sarcinilor de plan 
pe anul 1970 cu 20 milioane lei

In
Sll-

2

de 
Tg.

la .
milioane lei la producția mărfii 
vîndulH și încasată. Muncitorii 
și cadrele tehnice ale Uzinei 
de reporal material rulant din 
Craiova și-au propus să lucre
ze fiecare în această lună cile 
20 de ore peste programul nor
mal. Potrivit liolărîrii comune, 
pină la sfirșitul acestei 
mini, colectivul acestei 
prinderi va lucra cîle 
ore pe schimb 
a se realiza o 
planul pe luna 
re de 1 000 000

La Combinatul textil din 
Constanta, muncitorii s-au an

să realizeze, peste sarci- 
de plan pe luna in curs, 

45 000 mp țesături din lină și 
34 600 mp țesături din 
în valoare de 3 660 000 
Minerii dobrogeni și-au 
mental și ei angajamentele cu 
2 000 tone de calcar. iar co- 
Jectivul întreprinderii mecanice 
de utilaje din Medgidia a pre
văzut să trimită suplimentar u- 
nilăților agricole, pină la sfîr- 
șilul acestei luni, mașini și pie
se de schimb in valoare de 
400 000 lei. De asemenea, co
lectivele întreprinderilor din 
judelui Prahova au hotărît să-si 
majoreze angajamentele luate 
inițial pe anul 1970, cu peste 
70 milioane lei la producția 
globală, și să dea beneficii su
plimentare în valoare de încă 
16 630 000 lei.

19

două
colectivul < 

va lucra 
în plus, pentru 
producție peste 
mai, in valon- 
lei.

textil
s-ai

iar 323 complet distruse. Au 
fost afectate de inundații II 
obiect ive economice și induși ri
ale, două școli generale, spita
lul si liceul din Dej.

fpagube mari s-au produs In 
agricultura județului, fiind i- 
nundale aproape 20 000 hectare, 
din care 13 177 hectare teren 
arabil, 6 253 hectare pășuni șl 
linele, 30 hectare cu i ’ 
hec tare livezi. Culturile 
promise cuprind pesl 
de hectare cultivate 
porumb, 695 hectare 
zahăr. 308 hectare 
hectare legume etc.

De la comandamentul județu
lui Maramureș se comunii ă o 
primă evaluare globală a vic
timelor omenești și pagubelor 
materiale provocate de < alami- 
tăți in cele 24 de localități i- 
nundatc in cuprinsul județului. 
Pină în ziua de 19 mai, s-au 
înregistrat 8 morți în localită
țile Baiu Mare, Sighelul Mar- 
mației. Borșa și Cocîrlău. Au 
fost distruse 786 case. Drumu
rile naționale 
și avariate pe aproape 30 
kilometri, iar cele locale 
232 km. Rețeaua feroviară 
fo,s‘. distrusă pe o distanță 
25 km și avariată pe 53.5 
Au fost scoase temporar 
funcțiuni “ 
tic, 6 
marți

86 case.
au fost distruse 

de 
pe 

a 
de 

km. 
din 

8 unităti de produc- 
dintre ele reluîndu-și pină 
activitatea.
la comandamentul jude- 

Sălaj aflăm că pină Ieri 
pierdut viata, în

3
și-au

' recentelor calamități, 
soane, iar una 
părută. Potrivit 
evaluări, peste 200 do

■ sînt complet distruse, iar

Prognoză
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urma 
per- 

este dată dis- 
unei prime 

case 
alte

200 sînt afectate parțial. In to
tal au fost evacuate din zona 
revărsării apelor 2 086 de fa
milii.

Din 29 de poduri distruse nu 
fost refăcute 9, lor din 435 po
dețe avariate s-au refăcut pîni 
in prezent 208.

în acest județ au fost afecta
te de inundații 16 km de linii 
electrice, 19 km linii telefo
nice, 187 km de șosele, 20 km 
de calo ferată. Cea mai 
parte a rețelelor de t 
și telecomunicații a fost 
in luncțiune.

La Alba Iulie 
sub ape două 
qeren apelor spre, albia 
șului fiind barată de 
meniul căii ferate, se fa< 
turi susținute pentru c 
rea acestora cu ajutorul a 40 
molopompe care funcționează 
zi și noapte.

Ultimele știri sosite din jude
lui Arad arată că în acest ju
deț au fost in întregime inun
date localitățile : Bulei, Bodro- 
gul Vechi, Calasint, iar partial 
sînt inundate Lipova, Păuliș, 
Conop, Bata, Vărădia de pe 
Mureș și alte localități. Majori
tatea salarialilor întreprinderi
lor orașului lucrează intens la 
apărarea și consolidarea diguri
lor in care continuă să se pro
ducă infiltrații.

Acest îndirjit efort se înca
drează firesc în acțiunile ce se 
desfășoară în toate județele 
calamitate sau amenințate de 
inundații pentru a asigura se
curitatea vieților omenești și 
avuției naționale, pentru a di
minua și preîntimpina efectele 
dezastru ase ale dezlănțuirii 
furiei apelor.

Vești de la
GUADALAJARA

Meciul se va disputa pe sta
dionul Jalisco, care va găzdui 
jocurile grupei a 3-a. De ia 
sosirea lor la Guadalajara, 
antrenorul cehoslovac Joseph 
Marko, a intensificat serios 
pregătirile selr> tionabililor.

hidro-meteorologîcă

Prilej de dezbateri aprofundate 
de sistematizare a cunoștințelor

In toate regiunile tării, po
trivit datelor înregistrate la 
Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor, in ul
timele două zile au continuat 
să cada ploi, mai frecvente 
In bazinul superior al Oltu
lui, in bazinele Prutului, și 
Șiretului, în Bărăgan și in 
zona Vrancei. Ele au scăzut 
în intensitate în cîmpia ves-' 
tică a Transilvaniei, in Ba
nat și Oltenia. Cantități mai 
mari de apă au fost înregis
trate în noaptea de 18 
mai la Păltiniș, Sibiu — 
litri pe mp. Dorohoi — 
litri pe mp. Băilești — 34 
tri pe mp și Fundulea — 
litri pe mp.

Se prevede că vremea se 
ameliora treptat, mai intii

^ord-vestul țării și apoi în 
celelalte regiuni. Cantitățile 
de apă ce vor cădea, cu ex
cepție în Carpații Meridionali 
și Munții Vrancei. nu vor 
depăși 15—20 litri pe mp in 
24 ore.
2 Ca urinare, alimentarea ria
lilor cu ape va fi in gene
ral diminuată. Someșul va 
continua să scadă pe întregul 
curs. Nivelul apelor fiului 
sînt in prezent la Dej sub 
cota de inundații, iar la Satir 
Mare cu peste 2 metri sub 
nivelul maxim atins. Mureșul 
este în scădere, unda maximă 
trecînd în seara zilei de marți 
în R. P. Ungară. Pe Olt, a- 
pele sint, de asemenea, in 
scădere, in zona inferioară, 
nivelul apei fiind sub cotele 
de inundații, cu excepția

torului Rm. Vilcca, unde au 
fost cu puțin depășite. Șiretul 
continuă să crească în aval 
de Cosinești. unde depășește 
cotele de inundații. Apele 
Prutului, in scădere în par
tea superioară, sînt însă în 
creștere în aval de punctul 
corespunzător orașului Iași, 
frontul viiturii ajungind în 
cursul zilei de marți în a- 
monte de Drînceni. Și aici 
apele depășesc cotele de inun
dații.

Dunărea continuă să scadă 
de la Baziaș la Cernavodă. 
Pe restul albiei fluviului se 
înregistrează creșteri care 
depășesc maximele atinse de 
viitura din aprilie cu 
cm la Brăila și 15 cm Ia 
Tulcea. datorită aportului Și
retului și Prutului.

politico-ideologies
(Urmare din pag. I)

să se comporte in producție și 
fn xiața de toate zilele nu nu
mai îndemnați de decizii și re
gulamente. ci și pe baza înțe
legerii însemnătății a ceea ce 
fac, cu alte cuvinte in xirtu- 
tea unor convingeri.

Spunem acest lucru 
avind in 
statornică _ 
de partid pentru latura calitati
vă a învățămintului. pentru spo
rirea eficienței lui, nu putem 
să trecem peste faptul că pe a- 
locuri învățămîntul de partid 
a fost privit oarecum ca un 
scop in sine, 
lat spre obiective precise, 
a fost urmărită eficiența 
Așa. de exemplu, la E. M. 
ricani, E M. Vulcan și I. 
Paroșeni unde deși la începu
tul anului au fost organizate 
forme ale învățămintului de 
partid bine gindite, nu putem 
acorda un calificativ bun acti
vității de propagandă. Numărul 
mare de absențe nemotivate 
de la serviciu, nerealizarea rit
mică a sarcinilor de plan pre
cum și alte cazuri de indisci
plină vin să semnaleze că in 
munca propagandistică din a- 
ceste unități ceva nu este in 
regulă, și anume faptul că ea 
nu a fost asociată la eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
dc producție.

N-aș vrea să se înțeleagă că 
rezultatele economice nefavora
bile dintr-o unitate sau alta 
pot fi puse exclusiv pe seama 
învățămintului de partid. Dar, 
dacâ examinăm cu atenție cau
zele care au dus la neajunsuri, 
trebuie să scoatem in evidență 
că ele sint în măsură însem
nată urmarea unei atitudini ne
corespunzătoare a unei părți 
din cursanți față de muncă, 
de îndatoririle profesionale, 
față de interesele generale. Toc
mai de aceea lectorii și pro
pagandiștii au datoria de a nu 
bcăpa din vedere ca in dezbate
rile ce se organizează la sfîr- 
fîtul anului de invățămint să-i 
considere pe cursanți ca per
sonalități complexe, cu senti
mente și deprideri contradic
torii. cu grade diferite de con
știință. In contextul preocupă
rii pentru însușirea corectă a 
noțiunilor, categoriilor, tezelor 
strict dependente de o temă sau 
alta, trebuie să se accentueze 
fin mod deosebit asupra impli
cațiilor de ordin politic, social, 
etic a problemelor puse in dez
batere, deoarece numai astfel 
se va putea influența conștiința 
eursanților pe toate planurile, 
formindti-le. in același timp, o 
filitudine cetățenească înaintată. 
l)c aceea, oricare ar fi tema ce 
este pusă in dezbatere, propa
gandistul este obligat să eviden
țieze toate concluziile de ordin 
politic și moral Ce se desprind 
din tema respectivă.

deoarece, 
vedere preocuparea 
a multor organizații

invățămintul de 
oarecum 

nu a fost orien- 
nu 
sa. 
U- 
E.

Alegerea temelor care vor fa
ce obiectul dezbaterilor trebuie 
făcută in așa fel incit să-i a- 
jute pe cursanți in înțelegerea 
profundă a însemnătății măsu
rilor ce se adoptă in diferite 
domenii, să se distingă prin ati
tudinea militantă, prin recepti
vitate față de nou, prin com
petența sporită in munca lor 
profesională, in x iața obștească.

Vor fi alese pentru dezbatere 
și unele teme care s-au găsit 
mai frecvent în programele for
melor de invățămint așa cum 
sînt : dezvoltarea și moderniza
rea industriei, creșterea rolului 
conducător al partidului, rolul 
și funcțiile 
dezvoltarea 
liste, rolul 
in societate, dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor etc. 
In această situație este posibil 
și chiar necesar ca din multi
tudinea problemelor aferente 
temei respective să se insiste 
asupra acelora care se impun 
prin actualitatea lor in momen
tul dat.

De asemenea, in cadrul dez
baterilor ce vor avea loc la 
cea de a doua temă se impune 
cu necesitate abordarea și adîn- 
cirea aspectelor majore ale 
concepției P.C.R. cu privire la 
relațiile internaționale pe baza 
principiilor marxist-leniniste și 
ale documentelor elaborate de 
partidul nostru. O atenție deo
sebită se cere acordată explică
rii raportului de forțe actual pe 
arena mondială, căilor dezvoltă
rii economice și politice inter
naționale, întăririi legăturilor 
de prietenie și solidaritate in
tre statele socialiste, consolidă
rii unității și coeziunii mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, luptei popoarelor 
pentru asigurarea securității eu
ropene. a dezarmării, pentru 
pace și progres general.

Organele și organizațiile de 
partid, preocupate de a pune în 
dezbaterea comuniștilor cele mai 
actuale teme, trebuie să țină 
cont, pe de o parte, de faptul 
ca ele să răspundă cit 
nevoilor 
nilor, iar, pe de altă parte, 
lizării 
dente pe care h 
Plinii.

statului socialist, 
democrației socia- 

clasei muncitoare

mai bine 
ideologice ale oame- 

rea- 
sarcinilor celor mai ar

au de inde- 
Organizind dezbaterile 

de închidere a învățămintului 
in acest fel, se va asigura ca 
discuțiile in jurul aspectelor de 
principiu ale problemelor să nu 
rămină doar la stadiul de „teo
rie". ci să aibă ca suport rea
litățile. aceasta resimțindu-se în 
cele din urmă in activitatea e- 
conomică și de producție.

Unul din aspectele căruia 
trebuie să i se acorde atenție 
deosebită este acela al asigură
rii unui larg schimb de păreri 
inlre cursanți, respectului opi
niei fiecăruia inlrucit fără a- 
cest lucru nici nu poate fi con
cepută o discuție. Ilotăritoare

• Intr-un comentariu sem
nat de ziaristul francez Paul 
Denize, trimisul special al 
agenției ..France Bresse" la 
campionatul mondial de fot
bal. se arată că echipa Româ
niei. după jocul susținut la 
Torreon, și-a câștigat simpa
tia spectatorilor mexicani. 
Antrenorul Angelo Niculcseu, 
se mai scrie in comentariu, 
a arătat că deși victorioși, 
fotbaliștii români au scăzut 
din ritm în repriza a doua 
din cauza căldurii excesive. 
Ziaristul francez subliniază 
in comentariul său că ina
micul nr. 1 al echipelor eu
ropene la acest campionat 
va fi. fără îndoială, căldura.

> Echipa de fotbal a An- 
■i care a sosit la Bogota 
susținut pină in prezent 
iă antrenamente. Astăzi 

fotbaliștii englezj vor întilni 
< liip.i Columbiei. Selecțio

nata de rezerve a Angliei 
va susține in deschidere o 
întilnirc cu o echipă de club.

• Ziariștii mexicani re
marcă in cronicile lor că fot
baliștii brazilieni au jucat la 
adevărata lor valoare in me- 

antrenament de In 
'. Fausto Ponca 

Sotelo arată in ziarul ..Excel
sior11 că echipa Brazhiei a ju
cat confuz numai primele 5 
minute, după caro ;1 practi
cat un joc de clasă. Jn le
gătură cu Tostao. același ziar 
subliniază că internaționalul 
brazilian s-a încălzit repede 
demonstrînd marile sale ca
lități.

ciul de
Lcon. Astfel.

• La Guadalajara iși con
tinuă pregătirile și echipa 
Cehoslovaciei. Fotbaliștii ce
hoslovaci vor susține aici joi 
un meci de verificare in com
pania echipei locale „Oro".

• Pe marginea jocului pe 
care 1-a susținut echipa Ro
mâniei la Torreon, ziarul 
..Est o" scrie că selecționata 
română arc cîteva individua
lități remarcabile ca do pildă 
Tătaru pe care-1 consideră... 
„motorul* formației.

Campionatul județean de fotbal

VICTORIE CIÂRA A LOi^ILOIi

încă foarte puțin
In această ordine
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DetectorDE LA POLICLINICA
DIN PETROȘANI AFLAM

in angajarea unor discuții an
trenante, folositoare sini pri
ceperea propagandistului, tactul 
său și acea calitate despre care 
se vorbește • - -
— intuiția.
de idei este necesar să se aibă 
grijă ca atunci cind se ivesc 
opinii diferite, cel care expri
mă un punct de vedere greșit 
să fie convins prin discuție. în 
mod .tovărășesc de caracterul 
eronat al părerii sale și in ni 
un caz să nu i se atribuie i 
tenții pe care omul nu lc 
avut.

Este bine știut că pentru a-și 
forma convingeri, cursanții tre
buie să cunoască bine ideologia 
și politica partidului, sarcinile 
ce decurg din documentele stu
diate. Aceste considerente tre
buie să-i călăuzească pe pro
pagandiști în conducerea dez
baterilor și răspunsurilor ce le 
dau la întrebările ce li se pun. 
Un accent deosebit trebuie pus 
pe înfățișarea consecințelor fa- 
vorabile ce decurg din hotărî- 
rile și legile elaborate de parti
dul și statul nostru pentru e- 
conomia națională în ansamblul 
ei și pentru nivelul de viață 
al fiecărui cetățean din patria 
noastră. Argumentele, calculele 
economice de care se folosesc 
propagandiștii trebuie să evi
dențieze, să convingă pe fiecare 
cursant în parte că toate mă
surile ce se iau reflectă în ul
timă instanță inieresele directe 
ale oamenilor muncii, ale între
gului popor.

O importanță hotăritoare pen
tru asigurarea unor dezbateri 
aprofundate cu prilejul convor
birilor finale are participarea 
membrilor biroului comitetelor 
municipal și orășenești de par
tid, a tuturor activiștilor la pre
gătirea și desfășurarea convor
birilor de închidere a anului 
de invățămint. Prezența cadre
lor de partid la discuțiile din 
cercuri și cursuri va constitui 
garanția că temele propuse a fi 
dezbătute vor fi in adîncime 
discutate, problemele puse in 
discuție vor fi pe deplin ex
plicate și înțelese, ajutinilu-i 
pe oameni să desprindă învă
țămintele necesare pentru acti
vitatea lor viitoare.

Participarea efectivă a orga
nelor de partid la acțiunea de 
pregătire și desfășurare a con
vorbirilor de încheiere a anului 
de invățămint va constitui lin 
bun prilej de a explica eveni
mentele din viața internă și 
internațională și politica parti
dului și statului, pentru a se 
răspunde la întrebările puse de 
cursanți. In același timp se 
vor putea «nai bine cunoaște 
neajunsurile ce a>j existat în 
organizarea și desfășurarea în- 
vălămintului de partid, urinînd 
ca, pe această bază, să se a- 
dopte cele mai eficiente măsuri 
pentru perfecționarea acestuia 
în viitorul an școlar.

La sfirșitul lunii mai, și în luna iunie, la Policlinica 
teritorială din Petroșani se vor executa lucrări de reparații 
și renovări. Pentru a asigura, în acest timp, populației asis
tența medicală corespunzătoare, serviciile de specialitate 
ale policlinicii își vor desfășura activitatea astfel :

— Incepînd din 21 mai a. c. serviciile de CHIRURGIE 
și GINECOLOGIE vor funcționa în sediul circumscripției 
medicale nr. 2 adulți din strada Constantin Miile nr. 2.

— Incepînd din 25 mai a. c. și pină Ia terminarea lu
crărilor. serviciile de NEUROLOGIE, PSIHIATRIE, DER- 
MATO-VENERICE vor funcționa in localul dispensarului 
T.B.C. din strada ..30 Decembrie"; serviciul de RADIOLOGIE 
va funcționa in laboratorul de pnetimoconioze din strada 
M. Eminescu nr. 22 etajul I; serviciile de BOLI INTERNE, 
O.R.L., OFTALMOLOGIE, ONCOLOGIE și EXPERTIZA 
CAPACITĂȚII DE MUNCA vor funcționa in cadrul poli
clinicii — etajul III — cu intrarea prin strada Horea; ser
viciile de ORTOPEDIE și UROLOGIE vor funcționa în ca
drul Spitalului unificat.

In perioada reparațiilor, REȚETELE GRATUITE vor fi 
eliberate de unitatea farmaceutică din cartierul Carpați iar 
INJECȚIILE se vor efectua de către personalul cabinetelor 
circumscripțiilor teritoriale.

Sub bolțile cristaline 
ale muzicii

Am avut revelația unei di
mineți de poezie pe portativ. 
Revelafia unui început de 
zi cu soare prea pu/in pentru 
virsta anotimpului... Am 
avut — in slirșit I — ocazia 
să ascultăm, intr-o îngrijită 
interpretare, cileva piese de 
virtuozitate din vasta operă 
universală si românească a 
muzicii culte. Publicul petro- 
șănean, iubitor al iîneții ar
tistice, a lost cucerit din 
capul locului de maniera in
terpretativă a orchestrei de

Posibilitatea folosirii radiați
ilor inlraroșii emise de flăcări 
în detectarea și prevenirea in
cendiilor a condus pe specia
liștii Institutului dc proiectare 
de aparalaj electrotehnic și in
stalații de automatizare din 
București la realizarea unui 
aparat „Detectorul de flăcări 
pentru incendiu D.P.1.-169" a 
cărui arie de i tare este
dintre cele ma : insta-

petroliere

După cîteva insuccese, echi
pa minerilor din Lonea a făcut 
duminică, în compania fotba
liștilor de la Constructorul Lu- 
peni un joc bun și a ciștigat pe 
merit cu scorul de 4—0. Ducă 
echipa gazdă s-a rezumat doar 
la patru goluri, aceasta se da- 
torește faptului că înaintașii 
echipei locale au ratat exaspe
rant de mult din poziții clare. 
Constructorii din Lupeni nu au 
reușit să se apropie dc multe 
ori de poarta lui Duck, 
atunci cind s-au 
tuși, au ratat sau 
bilitatea apărării 
rezolve totul.

In min. 13. după o cursă so
litară. Sereș șuteazâ pe lin
gă poartă, iar în min. 20 por
tarul oaspeților prinde balonul 
in ultimă instanță. Golul ..cade" 
in min. 24 cind Rusu sesizea
ză ieșirea inoportună a porta
rului din Lupeni și din colțul 
careului de 16 m șuteazâ des
chizând scorul. După marcarea 
golului, oaspeții ies mai deciși 
la atac, au o ocazie bună, dar 
în min. 29 Păun șuteazâ pe lin
gă poartă, iar in min. 32 Arun- 
cutcanu îl imită. Lonenii preiau 
din nou inițiativa și în min. 38 
Bucși ridică scorul la 2—0.

După pauză, gazdele dove
desc poftă de goluri, în min.

iar 
apropiat, to- 
au dat posi- 
adverse să

48 Cigmăian recuperează ua 
balon face un dribling, porta
rul advers iese la intere».ie 
.și lui Rusu nu-i râmîne a -.
va de făcut decil să imp. igă 
balonul în plasă consemn ind 
cel de-al treilea punct a! echi
pei gazdă. In acest timp oas
peții mai încearcă citevh stră
pungeri prin apărarea -oneană, 
obțin o lovitură liberă dar 
Aruncuteanu șuteazâ direct in 
brațele portarului Duck. In 
min. 80. același Rusu (dunfni- 
câ foarte bun) ia un balon de 
la mijlocul terenului, driblează 
tot ce întDncște in cale și în
scrie pe lingă portarul ieșit in 
intimpinare cel mai frunos 
gol : 4—0 pentru Paringul Lu
nea, scor cu care ia sfîrșit par
tida. Consemnăm un fapt cure 
a umbrit aspectul plăcut al par
tidei eliminarea, în min. 35,
a lui ‘Basarab (Constructorul) 
pentru injurii aduse arbitrului 
M Ostaficiu (Deva) care a con
dus bine acest meci. Am re
marcat pe Moisescu. Marcoș, 
Nicula de la Constructorul, pe 
Buză. Screș Marton de la Bâ
rlogul.

La juniori : Paringul—Con
structorul 3—0.

Nicolae POPA 
corespondent

de flacără pentru incendiu
instalații chimice, hale Indus
triale ele.

Noul aparat sesizează cu a- 
jutorul unor elemente folosen- 
sibile, radiația infraroșie a flă
cărilor pe care o transformă 
apoi într-un semnal electric. 
La rindul său, acesta acționează 
asupra unui releu de semnali
zare locală sau la distanță 
incendiului.

Un aparat oarecum ini 
cu primul prin domeniul de lo-

losire dar diferit prin construc
ția sa este „Supraveghetorul de 
flacără tranzistorizat — S.F.T.- 
163" jperă a aceluiași colectiv 
de cercetători. Couceput pen.ru 
echiparea arzătoarelor indus
triale, cazane, cuploare ele., 
care folosesc combustibili solizi, 
lichizi sau gazoși, „Supravcqhe- 
torul" a fost realizat in două 
variante cu elemente sens.bile 

infraroșu și In ultraviolet, 
(Aqerpres)

sub bagheta proiesorului 
Ticu V. Lucaciu.

...Am regăsit aci, in sala 
mică a Casei de cultură, 11 
interprefi cu certe posibili
tăți de ulirmare sub boljile 
vibrinde, limpezi ale artei 
(eleva Camelia Uoariu, inter
pret ind ..Pastorala" lui Burg- 
rnuller, profesorul Alexandru 
Palaky in „Cintecul primăve
rii" de Meiidelsson Barloldhy 
și in celebra „Serenadă 
sol major11 de Mozarlj.

Stelian VINTILESCU

pen.ru
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Vizita tovarășului
Cornelia Mănescu

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
intr-o serie de state africane

DAR ES SALAAM. — Trimi
sul special Agerpres, Nicolac 
Crețu. transmite : In continua
rea turneului pe care il între
prinde intr-o seric de state a- 
fricane, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corncliu Mănescu, a 
sosit luni la Dar Es Salaam, ca
pitala Republicii Unite Tanza
nia. Ministrul român a fost în- 
timpinat dc omologul său tan- 
zaÂian. Horn Mhando, și de alte 
persoane oficiale. A fost pre
zent ambasadorul României în 
Tanzania. Ion Drincoanu.

In aceeași zi. intre cei doi 
miniștri au început convorbi
rile oficiale, despre care vom 
relata intr-o viitoare corespon
dentă.

★

BUJUMBURA. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Crețu. 
transmite: Ministrul afacerilor

externe al României a fost, 
timp de patru zile, oaspetele 
guvernului Republicii Burundi. 
In timpul șederii sale la Bu
jumbura. ministrul român a 
fost primit de șeful statului și 
guvernului, colonelul Michel 
Micombero. Cu acest prilej, 
o 'spetele român a transmis pre
ședintelui Michel Micombero un 
mesaj dc prietenie din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
ni ' Nicolac Ccaușescu. La ria
dul său. șeful statului și gu
vernului Republicii Burundi a 
rugat pe ministrul român să 
transmită un salut cordial pre
ședintelui Nicolac Ccaușescu.

Corncliu Mănescu a avut con
vorbiri oficiale cu ministrul a- 
faccrilor externe și cooperării 
al Republicii Burundi, Libere 
Ndabakxvaje. In cursul acestor 
convorbiri, și in conformitate 
cu dorința exprimată cu prile

jul primei întâlniri dintre cei 
doi miniștri, la București, păr
țile au negociat și semnat un 
acord do cooperare tehnică și 
un acord comercial. Cei doi mi
niștri au trecut, dc asemenea, 
in revistă domeniile dc interes 
mutual, desprinzindu-sp o iden
titate dc opinii cu privire la 
căile de urmat pentru întări
rea cooperării bilaterale.

Intr-un comunicat dat publi
cității la încheierea vizitei, se 
relevă că in timpul convorbi
rilor s-a apreciat că relațiile 
româno-burundeze evoluează fa
vorabil; s-a afirmat atașamen
tul celor două țări față dc 
principiile independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne, ega
lității in drepturi și avantaju
lui reciproc, principii ce repre
zintă singura bază trainică a 
păcii și colaborării internațio
nale.

Din tarile 
socialiste

Conferința de la Cairo 
de sprijinire a luptei 

popoarelor din Indochina

VAL DE GREVE 
ÎN ITALIA

ROMA 19 (Agerpres). — Un 
nou val de greve a imobilizat 
marți activitatea in mai multe 
sectoare importante din Italia 
— presa, comerțul, transportul 
aerian, învățămintu), poșta și 
telecomunicațiile, o serie de 
servicii publice și chiar brigă
zile de pompieri. Intervenite 
într-o perioadă de campanie 
preelectorală, în vederea ale
gerilor provinciale și regiona
le de la 7 iunie, aceste greve 
au provocat neliniște în cer
curile guvernamentale. Astfel, 
primul ministru, Mariano Rumor 
a adresat un apel tării, subli
niind riscurile pe care le-ar 
aduce „punctul de ruptură" 
(premierul italian se referă la 
actualele tratative dintre sin
dicate și patronat).

Marti ziarele italiene n-au

mai ieșit din rotative ca ur
mare a grevei cu o durată ex
cepțională, declarată luni de 
tipografi. Aceștia au anunțat că 
nu-și vor relua lucrul pînă la 
25 mai, datorită ruperii nego
cierilor cu editorii pentru în
noirea contractelor colective. 
Tentativa de ultimă oră a mi
nistrului muncii. Carlo Donat- 
Cattin, de a evita „greva in
formațiilor" nu a dat rezultate. 
O altă grevă care provoacă 
neliniște organelor administra
tive este aceea a funcționarilor 
publici, in număr de circa 
40 000. Guvernul consideră ne
cesară rezolvarea de urgență a 
cererilor acestora pentru a 
putea fi asigurată buna desfă
șurare a alegerilor de la 7 iu
nie.

ELVEȚIA : In spectacolul 
de circ „Miami Dolphin 
Show’*, prezentat în diferite 
orașe elvețiene, vedetele 
principale sînt doi delfini : 
,,Obi" de 4 ani, avind o lun
gime de 2,20 m și o greutate 
de 130 kg și „Smarties" în 
vîrstă de 3 ani, cu o lungime 
de 2,07 m și o greutate de 
90 kg. Ambii au fost captu
rați în Oceanul Atlantic, în 
apele de lingă Miami (Flo
rida) și dresați.

In foto : Delfinii in timpul 
spectacolului.

MISCÂRI SEISMICE
5

NAPOLI 19 (Agerpres). — In 
ultimele 48 de ore. în localita 
tea italiană Pozzuoli au fost în
registrate 18 cutremure de in
tensitate redusă, menționează 
un comunicat al Institutului de 
geofizică al Universității din

Napoli. Trei dintre mișcările 
seismice au fost insă destul de 
puternice pentru a fi resimțite 
de populația din Pozzuoli și re
giunea înconjurătoare localității 
italiene, atît de greu încercată 
nu prea de mult timp.

FRANȚA: Ca în alte numeroase state din lume și in Franța populația a luat atitu
dine împotriva intervenției armate americane în Indochina.

In foto: La Vincennes, o manifestație de protest împotriva amestecului american in 
Indochina, organizată de 44 or ganizații politice și sindicale.

TIRANA 19 (Agerpres). — 
Datorită unei exploatări mai 
raționale a capacităților exis
tente, fabricile de ciment ale 
R. P. Albania vor produce 
în acest an mii de tone de 
ciment peste prevederile pla
nului. informează agenția 
ATA. In 1969 în Albania a 
fost realizată o producție de 
ciment egală cu cea prevă
zută pentru anul 1970.

Prin intrarea în funcțiune 
â dodă mari întreprinderi — 
cea dc la Fushe-Kruje și cea 
dc la Elbasan, șantierele de 
construcții din Albania vor 
primi cantități considerabile 
dc ciment, printre care și 
sortimente de ciment cu ter- 
micitate redusă, necesare șan
tierului hidrocentralei dc la, 
Vau și Dejcs.

★

HANOI 19 (Agerpres). — In 
ultimii ani, în K. D. Viet
nam au fost construite peste 
1 000 de noi întreprinderi ale 
industriei locale și 2 600 de 
cooperative meșteșugărești. 
Astăzi, în multe regiuni ale 
țării există ramuri de produc
ție necunoscute pînă la în
ceperea războiului. In anul 
1969, producția industrială a 
crescut cu 5,5 la sută, cea 
de energie electrică cu 33 la 
sută, iar cea de cărbune cu 
aproximativ 6 la sută. Creș
teri importante s-au obținut 
și în industriile ușoară, a 
bunurilor de larg consum și 
alimentară.

★

PEKIN 19 (Agerpres). — 
întreprinderile industriei u- 
șoarc din Pekin au realizat 
în anul care a trecut o pro
ducție cu valoare totală de 
două ori mai mare decit în 
anul 1965. informează agenția 
China Nouă. In primele luni 
ale acestui an. ritmul de creș
tere. a producției este foarte 
ridicat, în special în între
prinderile specializate în fa
bricarea ceasurilor de mină, 
mașinilor de cusut. încălță
mintei, confecții, obiecte d'.n 
material plastic, sticlărie, ce
ramică, produse din alumi
niu pentru uz casnic etc.

Traseu 
în taiga

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— Camioane de mare tonaj 
încărcate cu instalații de di
mensiuni impresionante, des
tinate noii hidrocentrale de 
la Ust-Uinsk străbat taigaua 
pe o dislanfă de 250 kilome
tri între Bratsk și satul de 
pe Angara, locul viitorului 
gigant energetic al Uniunii 
Sovietice. Această nouă ma
gistrală a fost construită în 
vederea transportării materi
alelor necesare noii hidrocen
trale cu o capacitate de 
peste 4 milioane kilowați. In 
lipsa unei căi ierate, camioa
nele circulă 7.1 <și noapte pe 
traseul menfionat, transpor
ted materiale, utilaje, oa
meni.

O După o perioadă de timp 
frumos, in ultima săptămină în 
R. P. Bulgaria au căzut ploi pe 
tot cuprinsul țării, cantitatea 
de apă variind între 5 și 50 
litri pe metru pătrat. Pentru 
următoarele zile se prevăd, de 
asemenea, ploi intermitente și 
de scurtă durată.

• Un violent ciclon s-a abă
tut in ultimele 24 de ore asu
pra regiunii de est a Pakista
nului. Potrivit primelor știri, 
14 persoane și-au pierdut viața, 
Iar alte 35 au fost rănite.

• Guvernul columbian a 
hotărit punerea în libertate a 
cetățenilor reținuți în timpul 
stării de urgență, introdusă în 
țară după alegerile prezidenția
le de la 19 aprilie. Printre cei 
eliberați se află^ Jose Cardona 
Hoyos, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Co
lumbia, și doi candidați ai par
tidului în alegerile municipale 
— Israel Ortigosa și Hilma Va
lencia.

• în Bosnia și Herțegovina 
se desfășoară o. amplă acțiune 
de electrificare a localilăților 
rurale, care trebuie să se în
cheie pînă in 1973. în prezent, 
în această republică 53.7 la 
sută din localități sînt electri
ficate. Pentru încheierea lucră
rilor de electrificare s-ău alo
cat 454 milioane dinari. Pînă 
în 1973 se prevede electrifica
rea a 600 000 de gospodării.

• Generalul indonezian 
Supardjo a fost executat la 
sfirșitul săptămînii trecute, în 
Java de vest — a anunțat un 
purtător de cuvlnt al Ministe
rului indonezian al Apărării.

CAIRO 19 (Agerpres). — La 
Cairo au început lucrările Con
ferinței internaționale de spri
jinire a luptei popoarelor din 
Indochina împotriva agresiunii 
S.U.A. La conferință participii 
delegații din 50 dc țări alo 
Asiei, Africii, Europei și Ame- 
ricii, reprezentanți ai unor or

ganizații internaționale și al 
vieții politice și sociale din 
numeroase țări. Din partea 
țării noastre participă o delega
ție a Ligii de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, 
condusă de prof. univ. Slanciu 
Stoian. secretar general al Li
gii.

îmbunătățirea sistemului 
de ocrotire a sănătății

în R.
CAIRO 19 (Agerpres). — Mi

nistrul sănătății al R.A.U., 
Abdoul Sallam, a subliniat in
tr-o declarație importanța pe 
care guvernul o acordă progra
mului de îmbunătățire a siste
mului de ocrotire a sănătății. 
El a arătat că în anul financiar 
1968—1969, cheltuielile desti
nate ocrotirii sănătății în 
R.A.U. au depășit cheltuielile 
similare ale Egiptului într-o 
perioadă de 25 de ani. în timp 
ce pînă la revoluția din 1952 în 
Egipt un medic revenea la 
35 000 de locuitori, în prezent 
acest număr s-a redus la 
2 700, Dacă pînă în anul 1952 
in mediul rural erau doar 250

A. U.
de instituții medicale, in pre
zent cifra lor se ridică la 1 800, 
a subliniat ministrul.

Ca urmare a acestor eforturi, 
durata medie a vieții a cres
cut, potrivit unor cifre oficiale, 
de la 42 de ani în 1952 la 52 
în 1968.

Conform prevederilor, in anul 
financiar 1970—1971 vor fl 
alocate 42 de milioane de lire 
egiptene pentru îmbunătățirea 
asistenței medicale, pentru pre
gătirea cadrelor medicale, pen
tru extinderea și deschiderea 
de noi spitale și alte instituții 
medicale, a subliniat in înche
iere ministrul sănătății al 
R.A.U.

ROMA 19 (Agerpres). — In mica localitate Locri. din 
sudul Italiei, a început luni procesul intentat unui grup de 
74 de persoane bănuite a fi membre ale Mafiei. 19 dintre 
inculpați au fost arestați în octombrie 1969, cu prilejul unei 
întruniri mafiote secrete, organizată intr-o zonă izolată din 
Sicilia, iar restul în cursul anchetei preliminare.
„ Printre ei se află și Giuseppe Zappia, despre care se 

crede că este unul dintre șefii rețelei sudice a temutei or
ganizații.

JAPONIA : La Tokio, la Shinjuku a fost terminat sche
letul noului hotel cu 47 de etaje, cea mai înaltă clădire din 
această parte a lumii.

La Cannes a avut loc, cu ocazia Festivalului interna
țional al filmului, o întîlnire a tehnicienilor și lucrătorilor 
din domeniul cinematografiei și televiziunii, la care au fost 
reprezentate sindicatele pe ramură din 11 țări, printre care 
și România.

CONVORBIRILE SOVIETO-AMERICĂNE
DE LA VIENA

VIENA 19 (Agerpres). — La 
sediul ambasadei Uniunii So
vietice din Viena- a avut loc 
marți cea de-a noua ședință 
de lucru a convorbirilor sovie- 
to-americane cu privire la limi
tarea cursei înarmărilor stra

tegice. Cele două delegații, con
duse respectiv de Vladimir 
Semionov și Gerard Smith, au 
anunțat la sfirșitul reuniunii 
că următoarea ședință va avea 
loc la 22 mai ia sediul amba
sadei Statelor Unite.

Mișcări revendicative 
în Venezuela

CARACAS 19 (Agerpres). — 
în diferite sectoare ale econo
miei venczuelene se înregistrea
ză în ultimele zile o intensi
ficare a mișcării revendicative.' 
Peste 2 000 de lucrători de la 
fabricile companiei textile 
„Texfin" din orașul Maracaibo 
au declarat grevă cerînd re
primirea la lucru a unor mun
citori concediați. Sindicatul unit 
al textiliștilor din statul Aragua 
a dat publicității o declarație 
de solidaritate cu greviștii. Ip 
același timp, continuă greva 
celor peste 1 000 de lextiliști 

„ din orașul Barquisimento.

Greva a peste 1 500 do mun
citori de la filiala societății 
nord-americane constructoare 
de automobile „Ford Motor 
Company" din orașul Valencia 
a intrat în cea de-a treia săp- 
tămină. Patronatul a amenințat 
cu închiderea întreprinderilor 
în cazul în care greva nu va 
lua sfirșit. Muncitorii și-au ex
primat însă hotărîrea de a con
tinua acțiunea revendicativă 
pînă cînd li se vor satisface 
cererile privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și muncă 
și reprimirea la lucru a celor 
concediați.

Sfidînd interdicția autorităților, studenții Universității 
Witwatersrand din Johannesburg (Republica Sud-Africana) 
au participat luni la un marș de protest împotriva deținerii 
îndelungate în închisoare a unui număr de 22 patrioți a- 
fricani. Poliția a intervenit, arestind in total 357 de stu- 
denți. Aceștia urmează să fie judecați in conformitate cu 
așa-numita lege privind interzicerea adunărilor susceptibile 
de a produce tulburări.

Un comunicat oficiat dat 
publicității luni la San Sal
vador anunță că un detașa
ment al forțelor armate hon- 
duiiene a atacat teritoriul 
salvadorian în două puncte 
situate de-a lungul frontierei, 
în regiunea Chalatenango. 
Comunicatul menționează că 
atacul a fost respins, iar 11 
soldați hondurieni au fost u- 
ciși. Trupele salvadoriene nu 
au suferit pierderi.

S-a anunțat, de asemenea, 
că un avion al forțelor ae
riene honduriene a violat du
minică după-amiază spațiul 
aerian al Salvadorului.

® Dacă laburiștii își vor 
menține avansul asupra con
servatorilor la nivelul actual 
pînă la 18 iunie, data alegeri
lor generale, Partidul laburist 
va dispune în viitorul parla
ment de o majoritate de 60 
mandate — aceasta este părerea 
influentului ziar londonez „The 
Times".

• Ministrul Apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a recu
noscut luni, în cursul audierii 
sale de către Comisia senato
riala pentru afacerile externe, 
că „consilieri militari" ameri
cani au pătruns in mai multe 
rinduri în Laos, împreună cu 
trupele saigoneze pentru a 
participa la „misiuni de pro
tecție".

Demonstrații 
studențești 
la Saigon

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Demonstrațiile organizate de 
studenți in semn de protest 
față de politica administrației, 
saigoneze continuă. Marți dimi
neața, relatează in legătură cu 
aceasta corespondenții agențiilor 
de presă, Saigonul a fost din nou 
scena unor violente manifesta
ții organizate împotriva regi
mului Thieu. Deși forțele po
lițienești au intervenit, încer- 
cind să-i disperseze Cu -ajuto
rul gazelor lacrimogene, mani- 
festanții au baricadat o serie 
de străzi principale ale Saigo- 
nului. Ciocniri violente intre 
studenți și unități ale poliției 
au avut loc in apropierea pa
godei „An Quang".

cutiinisuii1
O experiență în spațiul cosmic
Eroziunea provocată de 

meteorii! este in unele zone 
ale spațiului extraterestru 
mai mică clecil se credea, 
iar radiafia ultravioletă a 
Soarelui nu este constantă 
— acestea sini unele dintre 
concluziile la care au ajuns 
cercetătorii sovietici prin 
prelucrarea datelor obținute 
cu ajutorul mai multor sa
teliți artlliciali ai Pămintu- 
lui.

Astfel, in privința radia
ției ultraviolete s-au consta
tat că' ea se modifică sim-

ților în timpul exploziilor 
solare, o dală cu aparilia 
radiațiilor Roentgen, precum 
și în luncție de modifică- 
rile survenite in intensita
tea activității solare. La Ob
servatorul astronomic din 
Crimeea u lost elaborat 
pentru cercetările din acest 
domeniu un speclromelru 
special, dotat cu o instala
ție de urmărire permanentă 
a Soarelui. Același aparat, 
instalat la bordul suie'.ili- 
lor, a electuat cca. 1 000 de 
înregistrări în spectrul ultra
violet al Soarelui.

$

Circulație sub Mont Blanc
Tunelul ce străbate baza Mont Blancului, făcind astfel 

o legătură directă între Franța și Italia, își dovedește pe de
plin utilitatea. La numai cinci ani de la realizarea acestei 
noi căi rutiere, numărul automobilelor, care au trecut in- 
tr-un sens sau altul prin tunel, a atins trei milioane. Această 
cifră depășește cu mult previziunile constructorilor. Inițial 
nu se spera ca acest număr să depășească maximum 350 000 
de automobile anual. Investițiile solicitate de această lucrare 
se ridică la 320 milioane franci, din care Franței i-au re
venit 165 milioane. Specialiștii prevăd că primele beneficii 
vor fi obținute înainte de 1°84, anul rambursării integrale 
a împrumuturilor.

Prin folosirea tunelului, distanța dintre Paris și marele 
oraș al nordului italian. Milano, a fost redusă cu 100 km. 
Această rută are și avantajul că este practicabilă in orice 
sezon al anului. Pe de altă parte, tunelul, care are o lun
gime de 11 km, constituie o valoroasă performanță teh
nică.

Sarcomuri
Medicul Frederick Eilber, 

de la Inșii!ului Național A- 
merican al Cancerului, este 
de părere că cea mai mate 
parte a sarcomurilor canceri
gene, forme prccanceroase, se 
datorează unuia și aceluiași 
virus. Dr. Eilber împreună 
cu un alt profesor american, 
Morton, a descoperit niște 
particule de tip viral intr-un 
sarcom uman. Lucrările ce
lor doi cercetători au dovedit 
existența unui antigen co
mun nu numai pentru 
osleosarcomuri (sarcomuti 
ale oaselor), dar și altor sar
comuri histologic diferite dc 
primele.

Paralel, un anticorp (mijloc 
de apărare natural al orga
nismului împotriva anligeni- 
lor) specific acestui antigen 
a tost descoperit în propor
ție mare in serul a 92 la sută 
din bolnavii 
același timp,

de sarcomuri. In 
anticorpul amin-

til a lost identificai in serul 
a 21 la sută din numărul 
persoanelor sănătoase supuse 
cercetărilor.

Fără a se putea afirma cu 
tărie că virusul descoperit 
ar ti „vinovatul" direct al 
cancerului, descoperirea doc
torului Eilber lasă să se în
trevadă posibilitatea punerii 
la punct a unui vaccin anii- 
canceros, tn orice caz, pînă 
la realizarea acestuia va tre
bui să mai treacă o perioadă 
de timp destul de mare nece
sitată de minuțioasele expe
riențe pe animale ce trebuie 
să preceadă aplicarea la om 
a unui usemenea vaccin tără 
a declanșa o tragedie de ge
nul celei pe care a provo- 
cat-o in cîleva țări din Eu
ropa occidentală și S.U.A. u- 
tilizarea thalidomidei, insul i- 
cienl experimentată de labo
ratoarele labricii producă
toare.

Un gigant al înălțimilor 
contestat

Cotidianul londonez „The Times" publică, in ultimul 
său număr, aproximativ o pagină de ziar conținînd note de 
protest semnate de membri ai organizației britanice „Miș
carea împotriva realizării avionului „Concorde". După cum 
se știe, acest avion, destinat transporturilor civile și care 
dezvoltă o viteză supersonică, va fi construit în comun de 
firme franceze și britanice. Organizația menționată se pro
nunță, în general, împotriva proiectelor de realizare a avi
oanelor cu viteză supersonică și, in special, împotriva apa
ratului „Concorde". Membrii mișcării sînt îngrijorați de e- 
fectele „Bang"-ului supersonic (zgomot produs de acest tip 
de avioane) de poluarea straturilor superioare ale atmosfe
rei, de pericolele la care sînt expuși pasagerii, precum și de 
prețul de cost exorbitant ce il reclamă construcția unui 
astfel de gigant al înălțimilor.
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