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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Pakistanului

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit marți, 7 martie, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islamice Pakis

tan în Republica Socialistă Ro
mânia, Ahsanul-Huque, în audien
ță de prezentare.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire cordială.

(Agerpres)

materiale mai mici
POT PRODUCE

Cu actuala. dotare, cu cheltuieli
ABATAJELE

MAI MULT

MARIN DIMA

că

Sudorlta

Ing. Arcadie FODORșeful serviciului organizarea munciiC.C.V.J.

Măreață zi in care femeia e slăvită 
Indiferent de-i mamă, soție ori iubită 
Din pragul așteptării, te-a zămislit poporul 
Ce-a spart pe totdeauna osîndelor zăvorul

Nemîngăiatul țipăt, durerea umilinții
'Și zbuciumul din ■ brațul uscat al suferinții, 
Tu blind le-ai șters în ceașut cînd toată așteptarea 
In ‘zvon de primăvară, ți-a ascultat chemarea.

Azi, liberă! femeia adună-n ochi doar stele, 
In școli, lingă mașină sau colo sus pe 
Cinstind prin faptă cinstea 1' se cuvin 
Acelei ce-a dat viață, întregii omeniri.

schele, 
cinstiri

pentruEliberată de revoluția -șocială din închistarea concepției despre presupusa ei inferioritate. femeia — tovarășa noastră de muncă si de viață — se realizează astăzi ca o ■ personalitate în multe domenii de activitate., Politețea ne-a obligat întotdeauna pe noi, bărbații. la atenții față de genul frumos. Acum, cînd frumusețea aceasta a genului capătă valori noi,. a- tehțîa- ■ noastră s-a. schimbat în admirație, îr> stimă. . .și-; respect ,.și„o respect pentru co- jȘtjmfl 'și.: respect, pen- ’ legialit.atea ei ireprdșa-*---- bilă,, pentru că, deși a-proape de vîrsta pensionării, a rămas a- cețași cercetător entuziast. capabil de dăruire de sine, pentru care experiența ,:: unei vieți își are rostul numai dacă se continuă pe un plan superior în generațiile mai tinere”. Acesta e profilul. pe care-1 schițează inginerul cercetător- Bărdocz Ladislau de la ,S,C,S.M. tovarășei sale pe drumurile nebătătorite ale. cunoașterii științifice — profilul cercetătoarei chi-

Am admirat pretu-, tindeni în Valea Jiului, în nenumărate sec' oare de activitate,' îndemînarea acestor mîini de femeie ’ pe care ne mîndrim s-o numim egalul hostru. Definită „ca personalitate si câ om din unghiul de vedere ' al bărbatului — • tovarăș de muncă — femeia cercetător are profilul acesta viguros, exprimat în cuvinte simple ca trezirea la .viață a. vegetației în,. fiecare primăvară : „O stimez

miște Bumbăcescu Se- vasta.„Pentru că, tînăr fiind în ale profesiei — spune medicul Georgescu Marius de la laboratorul Spitalului u- nificat din Petroșani — am găsit în tovarășa de alături de la locul ' meu de muncă o comoar5 de experiență profesională, care mî se tune de fiecare dată laîhdemînâ in impas” acestea le,
de la tinichigerieMărunțică, cu un batic de un roșu aprins- sub care își prinde zulufii de negrul abanosului — așa e sudorița Tănase Virginia,

Pentru fiecare loc de muncă,
un program tie lucru 
judicios întocmit

f

irj.. femeia în . ale cârjă mîini legendarul război de țesut al Pe- 
nf’opei metamorfozat 
ia 3 disensiunile tehni- utțft' & devenit unealtă docilă cu ajutorul căreia .își împlinește un însemnat rol social — acela de producător de bunuri. Respect pentru femeia în halat alb în â cărei minte și inimă ■ stă puterea ființei sau a neființei noas
tre, stimă pentru femeia care a îmbrățișat profesii bărbătești în care se realizează ca personalitate.

cînd sînt Cuvintele spunea ■ medicul cei tînăr despre ,un alt medie —'-Eș,anp , „Alice, - de .la .D.R.U.M.P. Ea a c-îștigat sti- șefa laboratorului. ..Admir, mai spunea medicul cel tînăr, modul în care se împletesc îi) firea acestei femei specialistul și mama iubitoare, . conștientă de; menirea ei socială Căci e mamă a doi copii pe care-i . crește oameni întregi”.„Nouă nu ne e permis să facem aici poezie ci doar știință” —■ spunea medicul Eșanu Alice.. Și totuși munca ei - înseamnă poezie '
Ion CIOCLFI

(Cont. în pag. a 3-aj
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-ha si aprecierea membrilor celor două brigăzi pe. care le. deservește în atelierul de tinichigerie.. al; secției de construcții metalice eît și -i conducerii secției..Aici ea este singura femeie care execută sudură electrică. De a- proape un deceniu si jumătate, Tănase Virginia lucrează ' ca su- doriță și aproape tot de atunci ea se evidențiază lună de- lună la sudarea tuburilor de aerai. Conștiința că prin munca ei contribuie efectiv la îndeplinirea sarcinilor de plan ale brigăzii îi asigură reușita. Pentru munca sa și, seriozitatea cu" care își

Articolele publicate Ia rubrica „Cu actuala dotare, cu cheltuieli materiale mai .miei, abatajele pot produce mai mult", apărute în coloanele .ziarului „Șțeagul roșu”, scot în evidență importanța pe care o prezintă sporirea vitezelor de avansare''pentru ridicarea calitativă a întregii activități- economice ale exploatărilor 'miniere.' Condițiile de realizare a unor viteze de avansare sporite sînt multiple și posibile de -valorificat-cu actuala dotare țelihico-măterială . .de care dispun exploatările- noastre. •In ărtieolelel apărute în- legătură cu sporirea, conducătorii accentuează a c"eștș îrf special numărul muu- _____ ____ ,_____ _______ . _. ____citurilor 'IrfSBawre’-sr^TBigunt, SBlwirâ-dBîîtterem tmeT-anumite a- __ .1___________________________,___ __ ________________________________________
vitezelor de avansare, exploatărilor miniere asupra necesității' de

fiecare schimb și o ’ securitate e’p plină.Se știe că procesul de producție-' la un , loc , de - muncă este alcătuit dintr-o serie de operații care- se repeta periodic și în acZiși ordine. in abatajele frontale, de exemplu, au loc operațiile de perforare și încărcare a găurilor, pușcarea lor, încărcarea cărbunelui, îndreptarea frontului, susținerea, mutarea . transportorului, podirea, răpirea armăturilor. Aceste operații urmează una după- cealaltă sau se desfășoară concomitent. într-o anumită sordine atît în. .timp eSf. și. în spațiul abatajului,- rar după.ie- t'ectuarea ultimei .operații ele Se reiau în aceeași ordine. Toate a- ceste operațiuni succesive, care

UN MĂNUNCHI DE GINDURIIn. această dimineață de martie am adu- . nat cele mai frumoase flori ale primăverii de pe meleagurile noastre. Am strîns și un bucliet din grădina frumosului nostru grai fom&nesc pe care-1 oferim; cu emoția zilelor de sărbătoare, sărbătoritelor.Pentru voi am legat în mănunchi cele mai frumoase gînduri din cite vă purtăm în decursul unui an întreg. Pentru voi cele care, ne-ați învățat să facem primii pași în viață, pentru voi de la care am auzit ’ pehtru prima dată: rostit patetic cuvintele : MAMĂ și PACE. Vouă v-am țesut covor din gîndurile. noastre, vouă care ne-ați dăruit- bucuria și vibrația primei iubiri, vouă celor ce purtați peste milenii mugurji nea-

inului nostru harnic, constructor de viață nouă.- Zboară gîndiii spre voi în . această zi, Uin iureșul lumii subpămîntene, de pe înaltele schele, de lingă mașinile marilor uzine, din dosul scoarțelor care tăinuiesc „seqretele" victoriilor de inîine.Esțe oare o urare acest mănunchi de slove de ziua voastră, tovarășele noastre de .viată, jnuncă și bucurii ? Poate da, sau poate: -mai mult decît atît. Este expresia bucuriei de a trăi într-o lume unde soarele primăverii luminează.la fel pentru, toți, iar pașii noștri, ai tuturor, au aceeași cadență

duce la îndeplinire sarcinile a fost aleasă în biroul organizației de' bază și în comitetul de partid pe uzină. ;

pe bâza unei norme complexe bine stabilite pentru' .'fiecare abataj în parte, numărul necesar de posturi.Desigur că plasarea. ' la fiecare loc de muncă a numărului, de muncitori în funcție de normele, de stabilite influențează producției, abatajului: a stabili un program de Organizare: a lucrului în: aceste- abataje, fără respectarea întocmai a acestuia” nu se pot întrevedea atingerea unor viteze, sporite , de avansare. Programele.de lucru trebuie stabilite pentru, fiecare aba- ,taj în parte în funcție, „de condițiile specifice ale . acestora, de dotarea tehnică, existentă, în așa fel în'cît să se asigure ., o muncă ritmică! c continui țațe ,a .producției în

'producție creșterea insă, fără

vansări a frontului, poarta denumirea de ciclu. Cu cît numărul de cicluri realizate într-o lună este mai mare, cu atît avansarea frontului este mai mare, respectiv producția si productivitatea ne abataj cresc. Numărul de cicluri și. durata fiecăruia sînt determinate de metoda de exploatare aplțeăt’i. -de procesul tehnologic stabilit, -de utilajele din dotare, de organizarea generală a producției în sector și a muncii în abataj.Programul de lucru al brigăzii presupune organizarea optimă -a lucrului,, desfășurarea succesivă a tuturor operațiunilor care formează cierul și stabilește durata
tContinuare în pag. a 2-al
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Jumătate din numărul total al salariaților Fabricii de fire artificiale „Viscoza' 
■tupehi sini femei, adică peste 500. Anul care a trecut, tot jumătate din totalul frunta
șilor talricii in Întrecerea Socialistă au fost femei.

In clișeu, un aspect din subsecția depănat.

Asaltul 
bărbafilor

Ieri, toate magazinele de 
specialitate au fost asaltate 
de către bărbați. Nu-i • nimic 
de mirare în asta. Azi e ziua 
femeii și bărbații, ca întot- 

grăbit 
celor 
băr-

deauna grijulii, s-au 
să le ofere cadouri 
dragi. Pe cînd și o zi 
bâților ?

a

Stan Pâțitu
Petroșanu Constantin

Petroșani, str, Zorilor nr. 46 
a vrut' să facă și el o dată 
pe voinicoSul. Intîlnind-o. pe 
cetățeanca B. M. tot din Pe
troșani a admonestat-o cu 
înjurături. Apoi, au urmat 
pumnii. Numai că- volnicia 
uneori- se plătește. In fata 
Tribunalului. Drept urmare, 
și-a schimbat numele în Stan 
fățitu, ■

din

Șl aeuoim sifonul
Din surse demne de încre

dere, sîhtem informați e&

I.Q.I.B. a obținut o încăpe
re corespunzătoare pentru 
deschiderea unei secții de 
umplut sifoane. Auziți cetă
țeni ui cartierului Livezeni? 
Bucuraț.i-vă! Veți, avea si- 
fonărie.- Numai de s-ar des
chide mai repede..

Sărutul soacrei
Cit pe aci ea Mihai 1. din 

Petroșarși 'Să primească el 
cadou de ziua femeii. Ajun- 
gînd acasă, soția, în loc sâ 
se bucure,, l-a, luat la cea-r-

Adusese acasă, o'dată cu ' VFUt 
mic cadou, și urme de 
pe obraz. Noroc cu so'a-
care

Fără ambalai
fost gestionar ta ma
de mobilă nr. 85 din 
Costin iosif, încasa 

cu costul mobilei și 
Numai

Cit a 
gazinul 
Lupeni, 
o dată
costul ambalajului, 
că pentru plata ambalajului 
făcea chitanță aparte, iar 
banii rezultați îi 
în propriul buzunar, 
prins asupra faptului, a 
expediat pe timp de 5 
de zile la „odihnă", 
fără ambalaj.

aparte, 
transf: ra 

Fii. d fost 
Iun. 
Dar

s#

sa se răzbune
a intervenit la

ta.an 
ruj 
era
timp si a lămurit lucrurile : 
văzîndu-și ginerele, l-a să
rutat pe obraz și, o dată cu 
aceasta, l-a lăsat 
sus amintite. Ce 
el că o avut o 
soacră ! -S-a aîes
mică • ceartă. Bărbați, nu vă 
jucați cu focul! Nu toți a- 
veți asemenea soacre salva
toare 1

și tir mele 
fericire pe 

asemenea 
doar cu o

Drăghici loan din Vulcan 
a fost condamnat prima da
tă la 3 luni închisoare pen
tru ultraj. Revenind în lo
calitate, a ținut cu . orice 
preț să se răzbune pe cel 
pentru care fusese pedepsit. 
Și s-a răzbunat dar... tot pe 
el. A mat primit încă un an 
și 6 luni. Așa se întîmplâ 
cînd nu prețuiești prima în
vățătură.

Rubrică redactată de
C. COTOȘPAN

Programele.de


STEAGUL ROȘU

1 r fa 3JM t economic
■' -’ i

Și unitățile prestatoare au 
rezerve pentru mărirea 
eficienței activității lor 
economice

Au trecut primele două luni din 
acest an. Care sînt rezultatele u- nităților prestatoare de servicii din 
Valea Jiului la unul din principa
lii indicatori economici: încasări
le în numerar ? I.L.L. Petroșani a îndeplinit planul de casă pe lunile ianuarie și februarie a. c. în 

rproporție de 109 la sută, realizînd un plus la acest indicator de 41 000 lei. In schimb I.C.O. Petroșani a îndeplinit planul de casă doar în proporție de 91 la sută, cu un minus de 277 000 lei. Cooperația meșteșugărească n-a îndeplinit sarcinile de încasări nici la activitatea industrială și nici la activitatea neindustrială. Rezultă, deci, 
că în activitatea acestor unități au persistat o seamă de lipsuri care ■U ștînjenit activitatea lor econo- mlco-financiară.In primul rînd, în aproviziona
rea cu materiale s-a resimțit la I.C.O. lipsa acumulatoarelor auto, 
a benzinei, bitumului, carbidului, ptofilelor ușoare, la care s-au 
primit repartiții de la O.R.A.D. 
Deva sub necesarul întocmit. Dar 
mai grav este faptul că din repar
tițiile date pentru acumulatori 
auto și profile ușoare pînă in pre
zent nu s-a primit, nici o canti
tate. De asemenea, cooperația 
meșteșugărească a fost aprovizio
nată insuficient de către U.R.C.M. 
Devă cu materiale ca: ștofe fine, 
piese de schimb pentru ceasuri de mină, piele fină de velur, piele 
de box, relon negru, albastru; ver
de etc., neajunsuri ce au dus la năfcatisfacerea cerințelor populației. Aprovizionarea deficitară cu materiale se datorește în primul rînd organelor regionale de aprovizio
nare. Dar nici conducerile unităților prestatoare nu sînt străine 
de aceste neajunsuri. Ele nu au insistat pentru a găsi soluțiile corespunzătoare de a primi eventual materiale înlocuitoare și s-au mulțumit ca lucrurile să meargă de 
la sine...

In general, unitățile prestatoare de servicii sînt dotate corespun
zător cu mașini, utilaje, unelte etc., menite să asigure efectuarea în bune condițiuni a serviciilor solicitate de populație. Dar se mai constată și în această privință deficiențe : unele secții nu sint do
tate corespunzător iar o parte din 
mașini nu se folosesc la capacita
tea lor. De exemplu, la I.C.O. pe
troșani o parte din autobuze nu circulă din lipsă de conducători auto; la frizeria nr. 12 din Petroșani trei mașini electrice de tuns hd funcționează din luna noiembrie 1966 din lipsă de piese de Schimb. Ținînd seama de gradul 
de dezvoltare a secțiilor mai sînt 
necesare noi utilaje ca : două ma
șini de tricotat la Cooperativa „Deservirea" Lupeni, un tractor și 
o autobasculantă la I.C.O. Petro
șani, lucru ce trebuie luat în con
siderare-de forurile tutelare.
CORIQENTI LA N. T. S.

0> m i-au oprit 5 lucrări miniere la Paropeal ?La un control efectuat recent de orga
nele Inspectoratului de stat pentru protecția muncii, la sectorul II 
-L investiții al minei Pi en s-a constatat 
că au la toatg locurile (ie inunCă în steril se jglică măsuri eficiente 
pentru combaterea silicoză! Astfel, la brigada Munteanu Constantin nu era folosit nici

un mijloc de combatere a prafului silico- gen, iar la locurile de muncă ale brigăzilor conduse de Croitorii Nicolae și Cetner Rudolf nu se aplică metode de combatere a prafului silicogen în timpul încărcării sterilului. Nici o brigadă nu era dotată cu pul* verizatoare pentru formarea* ceții de apă în

Dumitru PĂTRAȘCOIU director adjunct al filialei R.N.R.S.R.Petroșani
Pentru realizarea sarcinilor de prestări de servicii este nevoie și de forțe de muncă. In general e- fectivele au fost asigurate la toate întreprinderile prestatoare de ser

vicii» Insă din analiza pe structură rezultă că la I.C.O. Petroșani se resimte lipsa de șoferi cu o vechime de 5 ani, a mecanicilor auto și instalatorilor de apă. La I.L.L. Petroșani meseriile de hor- nar, tinichigii, sobari, fochiști sînt deficitare iar la cooperativa „De
servirea" Lupeni lipsesc muncitorii calificați în meseriile de tîm- plari mobilă, croitori, cizmari etc. In vederea stabilizării cadrelor ar 
fi necesar ca în locul justificărilor 
să existe o preocupare permanentă 
pentru calificarea de cadre proprii. Neajunsurile din activitatea eco- nomico-financiară a unităților prestatoare sînt generate și de 
slaba calitate a lucrărilor și ne- 
respectarea termenelor de executare a comenzilor primite de la populație. Acest neajuns e caracteristic mai ales secțiilor de cizmărie și croitorie ale cooperativelor meșteșugărești. Astfel, la cooperative există stocuri de peste 40 000 lei determinate de refuzul clienților de a-și ridica produsele comandate din cauza calității slabe a execuției.O deficiență gravă în activitatea unităților prestatoare de servicii o constituie nerezolvarea ce
rerilor populației cu privire la e~ 
xecutarea de diferite lucrări. De exemplu, la sectorul Lupeni al I.L.L. deși existau materiale și forțe de muncă necesare nu s-au rezolvat zeci de cereri pentru diferite reparații la locuințe.La începutul anului, conducerile unităților au întocmit planuri de măsuri tehnico-organizatorice pentru realizarea sarcinilor pe anul 1967. Obiectivele cu scadență în trimestrul I 1967 au fost îndeplinite în majoritatea lor. Insă sînt cîteva, de mare importanță, care continuă să fie amînate, ca: dotarea cu contoare electrice la 10 secții de producție la cooperativa 
Jiul Petroșani; înființarea secției de tapițerie din Petroșani, mărirea numărului de membri la cooperativa „Deservirea" Lupeni etc. Pentru obținerea de rezultate favorabile este necesar realizarea tuturor obiectivelor prevăzute în aceste planuri.Satisfacerea cerințelor populației din Valea Jiului reclamă, în afară de cele prevăzute în planul de dezvoltare întocmit pentru anul 

timpul efectuării lucrărilor de pușcare.Iată motivele care au condus Ia oprirea a 5 locuri de muncă la sectorul de investiții. Dar, oare Stă atît de bine sectorul în . privința planului de producție încît să-și permită „luxul" să rămînă 
fără5locuri de muncă?

Dan STEJARII 

curent, înființarea de noi secții prestatoare. Ar fi necesar patru secții în cartierul Livezeni șî anume : o secție de radio și televiziune, încă o secție de frizerie, una de cizmărie, de coafură, iar la cooperativa ^.Deservirea" Lupeni ar mai fi necesar a se înființa secții ca: vopsitorie de încălțăminte, o secție de confecționat pălării și șepci, de marochină- rie etc.Căile de îmbunătățire a activității economico-financiare a unităților prestatoare de servicii le socotim următoarele: îmbunătățirea aprovizionării cu materiale a unităților de producție; folosirea la întreaga capacitate a utilajelor din dotare și completarea lor cu cele necesare; calificarea și ridicarea calificării muncitorilor și completarea personalului în special la meseriile deficitare; executarea comenzilor primite de Ia populație și în termenele stabilite inițial și de bună calitate; analiza decadală, cu factorii de răspundere, a modului de îndeplinire a sarcinilor de plan și luarea de măsuri pentru lichidarea deficiențelor și recuperarea ră- mînerilor în urmă.Toate acestea vor contribui la sporirea eficienței activității economice a unităților prestatoare.
Pentru fiecare loc de muncă, 
un program de lucru judicios întocmit

(Urmare din pag. 1)acestuia. Stabilirea acestui program cade în sarcina conducerii sectorului care trebuie să aibe în vedere, în primul rînd. experiența acumulată de șefii de brigadă și maiștrii minieri. Prin consultarea largă a acestora, precum șl prin studierea amănunțită a succesiunii fazelor de lucru, a timpului necesar pentru efectuarea fiecărei operații, a folosirii com
O sarcina de perspectivă, 
de mare ras

In perioada ce urmează, 
producția de huilă a bazinu
lui nostru va înregistra un 
spor substanțial. Realizarea 
dinamicii de creștere a volu
mului de extracție implică 
însă asigurarea în permanen
ță a rezervelor deschise șt 
pregătite. Asigurarea in per
manență de noi capacități 
adică de noi cîmpuri minie
re, ridică o sarcină de pers
pectivă de mare răspundere 
în fața exploatărilor miniere 
îndeplinirea rit
mică a planu
lui de investi
ții, Cum au răs
puns sectoarele 
de investiții 
acestei cerințe în primele două 
luni ale anului ? In orice caz 
nu în măsură mulțumitoare. 
Astfel, la planul lucrărilor mi
niere subterane avem o ră
mînere în urmă de 68 m l, 
E o consecință a deficiențe
lor organizatorice și a neajun
surilor în folosirea utilajelor 
din dotare. Dar rămînerea în 
urmă poate fi recuperată încă 
în acest trimestru. Să fim de 
acord in această privință cu 
asigurările date de șefii sec
toarelor de investiții... Insă nu 
mai putem fi de acord cu 
justificările în privința unui 
alt indicator la care sectoarele 
de investiții au acumulat c 
rămînere în urmă și mai ma
re : lucrările geologice-minie- 
re. Ea acest capitol sarcinile 
pe primele două luni au fost 
îndeplinite doar în proporție de 38,5 la sută, adică avem

CRONICA

AGE
Dupâ o sufâ de aniIn anul 1867, adică exact acum un secol, a început săparea primului puț de extracție din Valea Jiului. E vorba de puțul „Deac" de la mina Petrila, care a marcat începerea activității miniere organizate în Valea Jiului.De curînd, a fost terminată săparea unuia din cele mai moderne puțuri noi ale minei. E vorba de puțul 2 est, adînc de 670 m, săpat și betonat cu ajutorul unor utilaje moderne : cofraj mobil, greifere, betoniere, conducte de transportat betoane șl instalații de încălzire a materialului de betonate. Puțul va fi dotat cu două mașini de extracție multi- cablu. ...Un „urmaș" demn al primului puț de dimensiuni reduse de acum 100 de ani.
La școala uzineiIn ultimii trei ani, la I.E.C. Pa- roșeni s-au calificat, cu participarea în producție, 200 de muncitori în meseriile de fochiști, mecanici combustibil, reparatori de cazane.

plete a timpului de lucru și a capacității utilajelor din dotare se poate stabili în mod judicios durata ciclului.Concomitent cu întocmirea programului de lucru al abatajului trebuie asigurate o serie de condiții tehnico-organizatorice în cadrul sectorului ca : primirea Ia timp a materialelor necesare, eșalonarea pușcărilor, a transportului, asigurarea unui regim normal de aerisire, iluminat și reparații pre*

pundere
o rămînere în urmă de 226 
m l. E o rămînere în urmă 
deja îngrijorătoare mai ales 
pentru unele mine. La mina 
Bărbăteni, la lucrările din 
zona pîrîului Mierleasa, exis
tă o rămînere în urmă de 60 
m l, iar la cele aparținătoare 
minei Lupeni de 87 m. La 
mina Uricani există, de ase
menea, o rămînere în urmă 
la lucrări geologice miniere 
de 28 m l, iar la mina Paro
șeni de 36 m l. E adevărat că 

au fost și greu
tăți în perioa
da ce o anali
zăm; recunoaș
tem că la mi
na Bărbăteni 

s-a întlrziat cu punerea în 
funcție a liniei electrice ae
riene de 6 kV și a două corn- 
presoare de 45 m c. Dar tot 
la fel de adevărat e și faptul 
că greutățile invocate nu jus
tifică rămînerile în urmă în 
proporția amintită. Se cer deci 
aplicate măsuri urgente pen
tru redresarea situației. 
E vorba doar de o ac
tivitate de primă impor
tanță: cercetarea zăcăminte
lor, a structurii lor geologico- 
miniere, adică de pregătirea 
dării tn exploatare a noilor 
cîmpuri miniere. Nerealizarea 
lucrărilor geologice poate con
duce la întirzierea dării in 
exploatare a noilor unități 
productive, respectiv a minei 
Bărbăteni. Or, o asemenea 
perspectivă trebuie neapărat 
evitată !

I. D.

N D Aelectricieni și în alte meserii din profilul energetic. Numai în 1966, aici s-au calificat 41 de muncitori.In acest an funcționează două cursuri de calificare (la Paroșeni și Vulcan) cu 36 de elevi.- Durata cursului, programul de invățămînt și orarul școlii au fost aprobate de minister.
Suprimarea prafului 
în minele de cărbuneIn Anglia a fost patentată o metodă vest-germană de suprimare a formării prafului de cărbune în mine. Metoda constă în introducerea unei soluții chimice prin găurile de mină în filonul din a- propierea frontului de abataj.Soluția chimică, constînd din apă, sodă calcinată și bentonită, pătrunde în cavitățile și fisurile filonului prin găurile de mină și reduce în mare măsură producerea prafului în cursul operațiunilor de exploatare. Sînt necesare cantități relativ mici din această soluție iar acțiunea sa de gelifi- care ajută în mare măsură la suprimarea prafului.

ventive la utilaje și instalații. Asigurarea acestor condiții trebuie e- fectuată în baza unui program prin care șă se evite în timp vîrfurile în desfășurarea transportului. a aprovizionării, urmînd ca brigăzile să fie apovizionate cu vagonete goale în mod succesiv și la timp.Un program de lucru bine stabilit și respectat, asigurarea deservirii optime a frontului de lucru, reprezintă condiția principală pentru realizarea unor viteze de avansare sporite și ca urmare e unei producții ritmice și uniforme în tot cursul lunii.Locurile de muncă , la care în prezent brigăzile lucrează pe baza unor programe de lucru sînt puține la număr. La majoritatea brigăzilor durata unui ciclu variază de Ia o zi Ia alta, iar la u- nele abataje cameră și înaintări, de la un schimb la altul, ceea ce face ca producția să nu se desfășoare în mod ritmic. Este de datoria personalului tehnic îndreptarea acestei situații create. Atenția trebuie îndreptată, în primul rînd, asupra organizării lucrului în abataje și în special în abatajele frontale. Urmărirea respectării acestor- programe trebuie să constituie o sarcină principală a conducerii sectoarelor și trebuie efectuată la sfîrșitul fiecărui schimb sau chiar în cursul schimbului de lucru, cunoscîndu-se fazele de lucru la care abatajul trebuie să se situeze la ora respectivă.Prin luarea de măsuri operative pentru încadrarea abatajelor în programul de lucru se asigură șl o asistență tehnică corespunzătoare și la nivelul cerut din partea personalului tehnic.Organizare-A brigăzilor în baza programelor cit ’ucru stabilite presupune respectarea riguroasă a disciplinei în muncă. Absentareă unor membri din brigadă pe diferite motive influențează negativ durata de executare a unor operațiuni din ciclul de producție, provocînd perturbării în realizarea acestuia. In componența brigăzilor care lucrează pe baza acestor programe să fie aleși muncitorii care să cunoască bine operațiunile de lucru, să știe să le execute în timpul stabilit, capabili de a găsi soluții noi pentru reducerea continuă a duratei unui ciclu.Consider că pentru sporirea vitezelor de avansare este oportună trecerea la organizarea pe bază de program a lucrului în abatajele frontale. Consecințele acestei măsuri se vor concretiza în creșterea producției pe abataj, utilizarea rațională a dotării, îmbunătățirea structurii efectivelor și în reducerea prețului de cost.J
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TELEVIZIUNE DEPANATOARE

8 martie
18,00
18.15
ÎS,50
19,00
19,12
19.15
19,45

„O, mamă, dulce mamă".
școlar: Albatros — revistă literară.

seară.

Pentru cei mici:
Pentru tineretul
Publicitate.
Telejurnalul de
Buletinul meteorologic. 
Aventurile
Omagiu — versuri de 

20,00 O invitație pentru cei
20,20 
20,50
22,20
22,40
22,55

lui Rabin

X—Y—Z : Frigul, un
Filmul artistic: „Vedeta Arenei". 
Cronica discului.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Hood.
Ziua Femeii.

care n-au vizitat... Predealul.
aliat 2

A XXIV-a sesiune a Sfatului popular al orașului Petrila

Pacienții sînt mulțumiri 
de felul cum îi tratafi ?

E numai zîmbet, așa cum se vede și în clișeu, dar cînd e vorba de producție, depănătoarea Simon Naatasia privește sarcinile cu toată seriozitatea și este mereu printre primii.Am auzit-o vorbind unui grup de uteciste (este membră în biroul organizației U.T.C. din secție). Tovarășa Simon punea în dezbatere problema constanței în îndeplinirea și depășirea planului.— Salturile de sfîrșit de lună s-au dovedit a avea influență negativă asupra calității firelor. Să vă feriți de asemenea ..sporturi" riscante 1 Eu lucrez de mal bine de 7 ani dar cele patru steluțe rit- binii nu le-am cîștîgat cu salturi ci prin ritm susținut zi de zi, luna de lună. Și obișnuindu-mă cu acest ritm de muncă reușesc să mă mențin evidențiată fără să-mi fac emoții către sfîrșit de lună că

meuși ar ii amenințat. Așa celelalte depanatoare Mogaplanul muncesc fruntașe Lăzăreanu Maria,Veronica, Valea Ilișca, Pataki Sti-sana... Tînăra depanatoare are chipul mereu luminat de bucurie. Zîmbetul ei este reflectarea satisfacției datoriei împlinite.

Distincții conferite

un mimăr de născut 10 sau ordinul ,,Glo- un număr dc și„Glo- a II-a un nu- care au nls-copii, cu orditiul clasa a III-a un mame care au 7
teritoriale pentru pediatrie și la cele aflate în unitățile localitate.Petrila s-au obținut

cu grija sfatului spitalul a fost corespunzător, secției interne

și 12 577 revaccinări T.B.C., antidifterice etc. cîteva reali- sanitar dinîncadrată cu
stomatologie, neurologie, obstretică, radiolo- cît și de personal Acestea sînt nece- rezolvă treptat în

Asistența medicală a populației din orașul Petrila este asigurată de 21 cadre medicale ce-și desfășoară activitatea la Spitalul unificat, la cele două policlinici, două circumscripții adulți, trei de patru servicii economice dinIn orașulrezultate meritorii în munca de prevenire a bolilor molipsitoare și profesionale, în consultarea și țratarea bolnavilor, ceea ce denotă că majoritatea personalului sanitar își face conștiincios datoria, că spațiul și aparatajele teh- ' nice din dotare sînt folosite chibzuință. Prin popular al orașului, mutat într-un local Numărul paturilora crescut cu 35, a luat ființă secția endocrinologie cu 15 paturi, urmînd să ia ființă secțiile neurologie și psihiatrie cu 25 și, respectiv, 45 de paturi. Pentru imunizarea adulților și copiilor împotriva bolilor infecto-contagioase, în anul trecut s-au efectuat 7 995 vaccinăriantipoliomelitice,Acestea sînt doar zări din domeniul orașul Petrila.Deși extinsă șipersonal de specialitate destul de numeros, rețeaua sanitară din Petrila — Lonea nu satisface încă pe deplin cerințele. Se resimte lipsa unor cadre medicale cu specialitățileginecologie — gie și O.R.L. mediu sanitar, sități care se fiecare an prin repartizarea noilor absolvenți ai facultăților și școlilor medii de specialitate.întrebarea ce se pune însă cadrelor medicale existente este : pa- cienții sînt mulțumiți de felul cum sînt tratați ? Răspunsul la această întrebare sînt faptele. Medicii Ma- lide Octavian, Balea Maria, Daniel Nicolae. Stoicuța Maria, Oancee. Emil și Oncea Elisabeta, cadre medii ea Maxinciuc Viorica, I.upu- . lescu Anastasia, Constantlneseu

Elena sînt la înățimea nobilei misiuni ce le-a fost încredințată. Altele însă... Dar să exemplificăm. Serviciul stomatologic ne-a produs multă vreme dureri de cap. Anul trecut, se părea că el a ajuns pe făgașul cel bun prin repartizarea la noi a medicilor Coculescu Cornelia și Crișan Lidiă. Pînă la urmă însă s-a văzut că aceștia au venit nu cu intenția de a rămîne aici și de a munci cu abnegație, ci nutrind în permanență gînduri de plecare. Spre a-și atinge scopul, nu s-au sfiit să folosească tot felul de mijloace. Concedii medicale și fără plată, manifestările de indolență în muncă și chiar absențe nemotivate. Pînă la urmă au reușit să se transfere la alte unități. Pa- cienții sînt nemulțumiți și de felul cum sînt Vuicu Maria, cadrele medii niuc Elena șiMunca de prevenire a îmbolnăvirilor, de redare a sănătății are un caracter profund uman. Această muncă trebuie făcută cu pasiune, abnegație și înalt simț de răspundere profesională. Spre cultivarea acestor calități va trebui îndreptată întreaga activitate cul- tural-educativă din unitățile de sănătate din raza orașului Petrila.Despre aceste probleme si despre activitatea medico-sanitară în ansamblul ei s-a discutat în cea de-a XXIV-a sesiune a Sfatului popular al orașului Petrila, Pe marginea celor desprinse din materialele prezentate și discuțiile purtate de deputați și invitați o hotărîre în zate o seamă îmbunătățirea sanitare.Traducerea măsuri, ridicarea simțului pundere și a calificării profesionale a cadrelor sanitare va duce cu siguranță la îmbunătățirea substanțială a activității medico-sani- tare din orașul Petrila.

tratați de medicii Irimescu Radu, de 
Mladin Maria, Ivă- 
Popovici Maria.

s-a care sînt de măsuri activității
în viață a

CINEMATOGRAFE
9 martiePETROȘANI — 7 Noiem

brie : Anunț ! matrimonial; 
Republica: Diminețile unui băiat cuminte; PETRILA: Tunelul; LONEA — 7 No
iembrie : Omul mafiei; Mi
nerul : Cele două orfeline; LIVEZENI ; Soție fidelă; A- NINOASA : Pinguinul; VULCAN : Inspectorul; CRIVI- DIA: A fost odată un moș și o babă; PAROȘENI ; După mine, canalii; LUPEN1 
— Cultural: Cimaron; Mun
citoresc : Fanfan la Tulipe; BĂRBĂTENI : Fiul căpitanului Blood; URICANI : Gentlemanul din Cocody.

O stimez și o respect 
pentru că...
(Urmare din pag. 1)

1Poemul responsabilității față de viața și sănătatea semenilor.încredințată femeii, funcția de educație a tinerei generații se realizează fericit datorită îmbinării unul bogat bagaj de cunoștințe cu un tact pedagogic înnăscut la femeie și cu simțul,

crescut în dimensiuni, al răspunderii sociale. Un corespondent real al acestui profil al femeii dascăl l-am în- tîlnit la liceul seral din Petroșani. „Eu o stimez și o respect pentru că la dînsa profesia de pedagog e o chamare căreia i-a răspuns cu dăruire o viață întreagă". Cuvintele acestea le spune

un tînar profesor despre profesoara Moșie Maria.Nu sînt simple declarații de referință. Sînt cuvinte ce definesc cu precizie personalitatea femeii realizată în condițiile de azi. A femeii pe care o sărbătorim azi cu toată cinstea cuvenită egalei noastre.

femeii mamă »Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis *— cu prilejul zilei de 8 Martie „Ziua Femeii" — decretul nr. 165/1967, prin care s-a conferit unui mare număr de femei mame, diferite distincții.Au fost decorate cu titlul șl ordinul „Mamă eroină" 1 503 mame, care au mai multi copii, cu ria: Maternă" clasa I1 906 mame care au născut crescut 9 copii, , cu ordinul ria Maternă" clasa măr de 3 526 mame cut și „Gloria număr născut dalia Maternității1 distinse un număr care au născut și și cu „1 a II-a un număr de 10 579 care au născut și crescut 5Distincțiile acordate exprimă prețuirea pe o acordă și mamă, nentă în mânia pentru liei și dezvoltarea națiunii în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialiste.
Graba conducătorului
de pe 31 HD 1659mult despre deficien- se manifestă în trans-

elaborat preconi- pentru medîco-acestor de răs-

BARDOCZ VASILE secretar al Sfatului popular al orașului Petrila i

■

S-a scris țele care portul în comun al orașului nostru. Pe această temă s-a consumat multă cerneală tipografică. Probabil se va mai consuma deoarece I.C.O. nu a reușit încă să imprime o conduită corespunzătoare tuturor lucrătorilor secției auto. Iată un caz care vine în sprijinul afirmației de mai sus.In ziua de 23 februarie, autobuzul cu nr. 31 HD 1 659, în Ioc să plece din Uricani la ora 21 (cum este fixat în mersul autobuzelor afișat în piața Victoriei din Petroșani), a plecat exact cu 7 minute mai devreme. S-a dus ca din pușcă lăsînd în stație cîțiva oameni nedumeriți și nemulțumiți — printre tei aflîndu-se ghe și Ion aș Ilie, seral din Uricani.Probabil31 HD 1 659 sulte ceasul conducerea punctualitatea, scăzîndu-i puțintel... „avansul".

Macarie elevi lașoferul
Gheor-Liceulde pecăva trebui să-și conta un ceasornicar, iar I.C.O. să-i consulte

N. VALCOANcorespondent
PROGRAM DE RADIO

9 martiePROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Emisiune pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Muzică de fanfară; 7.30 „Viața-i a mea" muzică ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Cîntecul fluierașului; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 RADIOMA- GAZINUL ASCULTĂTOARELOR; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Prelucrări de Gheorghe Danga; 10,15 Din cîntecele de dragoste ale popoarelor; 10,30 RADIORACHETA PIONIERILOR; 11,00 Fragmente din opera „Pescuitorii de perle" de Bizet; 11,20 CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTĂ; 11.35 Melodii și ritm; 11,45 Cîntă Nicolae Sabău și Ion Lăceanu; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Ascultătorii ne cer... (muzică din operete); 12,20 Melodii distractive; 12,30 Atei, Timișoara; 12,50 Cîntece marinărești; 13,00 Pagini de balet; 13,30 Intîlnire cu

populară și interpretul14,00 BULETIN DE ȘTIRI;melodia 
preferat;14.08 Din albumul cu partituri al compozitorilor15,00 Iară cău; 16,00Muzică ușoară de Radu Gheorghiu și Alois Honig; 16,30 O po
veste pentru voi, copii; 16,40 Pre
miere de operă de-a lungul anilor : 
„Bărbierul din Sevilla" de Ros
sini; 17,10 Peisajul românesc in 
pictură; 17,30 Poezia românească 
și muzica; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI: 18,15 Varietăți muzicale; RITMURILE CINCINALULUI; SEARĂ PENTRU TINERET: RADIOGAZETA DE SEARA, 
tinuarea emisiunii ..Seară tineret"; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 Un cintec șoptit de vioară; 22,55 „Nu te pot uita" muzică ușoară: 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

de muzică ușoară; de muzică popu- Bistriței" din Ba- 15,20 Anunțuri și reclame; RADIOJURNAL. Sport: 16,15
Orchestra „Plaiurile

18,4019.0020,00
Con-

pentru
I

crescut 8 Maternă" de 5 816 și crescut carecopii; cu ,,Me- clasa I au fost de 8 759 mame crescut 6 copii .Medalia Maternității" clasa 
mame 
copii.care partidul și guvernul femeii muncitoare, soție precum și grija perma- Republica Socialistă Reconsolidarea fami-

l/n om ajutînd pe
Vulcan, Locatarii din 

blocurile ce. străjuiesc 
Bulevardul Victoriei 
sînt alarmați. Instala
țiile sanitare din apar
tamente nu funcțio
nează. Din cauza res
turilor menajere arun
cate în canal de către 
o parte din locatari și 
a „nivelărilor" execu
tate de către șantierul 
de construcții, canali
zarea s-a înfundat. A- 
supra subsolului și a- 
partamentelor de la 
parterul blocului D 6 
planează amenințarea 
de a fi inundate de 
apa din rețeaua de ca
nalizare. Căminul de 
vizitare de la colțul 
clădirii comunică cu 
blocul. Dacă s-ar pu
tea da drumul la apa 
din cămin, situația ar 
fi salvată, s-ar putea 
începe desfundarea ca
nalizării. Dar cum ?

Cițiva oameni veniți 
din șantier, încearcă 
săparea unui alt canal 
alături de 
dat. Trudă 
Pămintul e 
menii intră 
glezne în 
stropesc la 
bitură eu 
nu au spor. Locatarii 
din blocul D 6 sînt 
tot mai neliniștiți. In 
această situație tova
rășii Mocanu Gheor-

cel înfun- 
zadarrțică. 

clisos. Oa- 
pină la 

noroi, se 
fiecare iz* 
tirnăcopul.

ghe, secretarul Comi
tetului 
partid, și 
Vasile,
sfatului popular, au a- 
pelat pentru ajutor la 
I.P.I.P. Livezeni, după 
ce I.C.O Petroșani tri
misese la Vulcan două 
auțovidanjeze defecte.

Mecanicul Dodenci 
Gheorghe de la I.P.I.P. 
sosise și el cu buldo- 
excavatorul. Timpul 
era înaintat. Mai ră
măseseră două ore pî
nă la terminarea 
schimbului și lucrul 
la noul canal nu în
cepuse. Operația nece
sita 4—5 ore. Cei de 
față nint neliniștiți, în
grijorați. Tînărul ~ 
deci Gheorghe 
spune:

— Rămîn pină 
min canalu l.

Buldo-excavatorul se 
împlintă \pină în osii 
in terenul desfundat. 
Tînărul „trage" la ma
nete. Utilajul se rea- 
zimă in lamă, este îm
pins cu ajutorul bra
țului cupei. Cum ? Așa 
cum a învățat Dodenci 
Gheorghe.

Din 1962 de cînd lu
crează pe șantier, și-a 
dat interesul să-și cu
noască meseria cit mai 
bine. La început a 
făcut pe mozaicarul, 
dar a simțit chemarea 
spre mecanică.

orășenesc de
Beterinyhe 

președintele

face aceste 
în timp ce 

necontenit, 
dată buldo“

Do
le

ter-

— îmi place 
mult meseria aceasta. 
M-am calificat la 
I.P.I.P. Livezeni. Acum 
urmez cursurile școlii 
de mecanici auto, des
chisă în întreprindere. 
Vreau să mă specia
lizez.

Tînărul 
declarații 
excavează

Dintr-o
excavatorul se lasă cu 
toată greutatea în 
groapa pe Care o fă
cuseră roțile patlnînd. 
După „ancorare" între 
cupă și lamă, una din 
roți e săltată. Sînt îm
pinse traverse sub ea. 
Urmează alte manevre 
de manete pină sînt 
scoase și celelalte toți. 
E greu să lucrezi aici. 
Dar tînărului Dodenci 
Gheorghe îi place să 
se țină de promisiune. 
Deși mașina se „miș
ca" anevoie în norpi, 
tînărul mecanic a Stat 
aici 0 bună parte din 
timpul liber, săpînd 
canalul ajutător, pen
tru ca apoi alți 
meni care 
între timp 
desfunda 
salvindu-se
cui D 6, din Bulevar
dul Victoriei, de inun
dație.

P. BREBEN

oa- 
au venit 
să poată 

canalizarea, 
astfel blo-

GRUPUL ȘCOLAR MINIER
PETROȘANI

angajează
— E DUC 

un salariu 
Studii j se cere liceul

CU
A T O R 
de 800 lei 
cu sau fără

lunar, 
bacalaureat

— ADMINISTRATOR ȘCOALA
cu un salariu de 1000 lei lunar.

Studii : se cere liceul cu sau fără bacalaureat 
și doi ani în funcții administrative, sau școala 
generală și 4 ani în funcții administrative.

Cei ce solicită aceste posturi să se pre
zinte la secretariatul școlii sfr. Republicii nr. 7
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Convorbiri româno-canadiene FRANȚA

OTTAWA 7 (Agerpres). — Marți 
dimineața, în capitala Canadei, au 
început convorbiri bilaterale între 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și delegația ca-

nadianâ condusă de Paul Martin, 
secretar de stat pentru afaceri ex
terne.

Convorbirile sînt consacrate dez
voltării multilaterale a relațiilor 
româno-canadiene.

întrunit

Vizita ministrului de externeal Turciei în R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 7 (Agerpres). — După cum anunță agenția Taniug, luni dupâ-amiază. la Belgrad au început convorbirile iugoslavo- 

turce, prilejuite de vizita în Iugo
slavia a ministrului afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca- glsyangil. Schimbul de păreri din
tre ministrul de externe turc și

secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei. Marko Ni- kezici, s-a referit ița relațiile bilaterale, precum șl la probleme internaționale. Cei doi miniștri de externe au constatat existența e- lementelor necesare în vederea dezvoltării cu succes, în continuare. a colaborării dintre Turcia și R.S.F. Iugoslavia.
Luptele din Vietnamul de sudSAJGON 7 (Agerpres). — In noaptea de luni spre marți, forțele patriotice sud-vietnameze au ata

cat în două rînduri, cu obuze și morțiere, tabăra militară „Carol", 
situată la 30 km de Quang Tri,
DECLARAȚIILE
UNOR SENATORI

una din cele mai puternice poziții americane din Vietnamul de sud. După cum a anunțat purtătorul de cuvînt al Comandamentului american de la Saigon, atacul patrio- ților a provocat moartea a 4 americani, alți 11 fiind grav răniți.Este pentru prima dată, precizează în. legătură cu aceasta agende presă, cînd patrioții au a- o poziție americană atît de întărită ca tabăra „Carol", aceeași noapte, în apropierea

DELHI 7 (Agerpres). — Corespondentul agenției U.P.I. anunță că în capitala statului indian Rajasthan, Jaipur, au continuat marți demonstrațiile de protest față de formarea, la ordinul guvernatorului, a noului guvern de către un reprezentant al partidului Congresul Național Indian, deși acesta nu a obținut majoritatea absolută de voturi în Adunarea legislativă a statului. Au avut loc incidente, în cursul cărora trei persoane au fost rănite.Același corespondent transmite că la Calcutta a fost descoperit un complot vizînd asasinarea noului prim-ministru al statului Bengalul de vest, Ajoy Mukherjee, liderul coaliției formate din comuniști și alte partide de opoziție.Potrivit unor rezultate din cele mai recente, în Camera Populară a Parlamentului indian, partidului Congresului Național Indian i-au fost atribuite pînă în prezent 282 de locuri. Pînă la completarea celor 521 de locuri cît mera Populară mai buit șase locuri. Ele pietate pe măsură ceztiltatele definitive din Goa și alte teritorii periferice ale țării.
cuprinde Ca- sînt de atri- vor fi com- vor sosi re-

AMERICANINEW YORK 7 (Agerpres). — Comentînd declarațiile Secretaru
lui general al O.N.U. U Thant, care a arătat că o reglementare a situației din Vietnam nu poate fi realizată decît după încetarea bombardamentelor americane asupra 
R. D. Vietnam, senatorul Robert Kennedy a declarat : „Cred c$ este foarte important pentru țara noastră și pentru interesele Statelor ..Unite în lumea întreagă să ne așezăm , la masa tratativelor". El a reamintit propunerile sale din 
Senat, făcute la 2 martie, privind încetarea necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam și bază a natorul■ nat, de

reglementarea pe această problemei vietnameze. Se- Wăvne Morse a condam- asemenea, politica administrației față de Vietnam și a menționat că nu trebuie folosită forța militară pentru a impune tratative de pace. „Singurul mij-. loc eficace de a obține o schimbare în politica americană, a adăugat el, este de a vota împotriva guvernului Johnson în cursul alegerilor prezidențiale din 1968".. La rîndul său, senatorul republican Jacob Javits, a subliniat necesitatea unei reglementări urgente a problemei Vietnameze.
„Anticosmos

MOSCOVA 7 (Ager
pres). — Potrivit agen 
ției TASS, în Uniunea 
Sovietică se desfășoară 
lucrările pentru reali
zarea proiectului denu
mit „Anticosmos" în 
vederea pătrunderii la 
0 adîncime de 15—18 
km în interiorul Pă
mîntului.

Punctul pentru fora
rea' primei din cele cinci 
sonde proiectate a fost 
ăles la nord de Marea 
Caspică. Există speran
ța ca această sondă să 
âtingă limita inferioară 
a straturilor purtătoare 
de țiței și, poate, să fur-

țiile tacat bineInlocalității Qui Nhom au avut loc mai multe angajamente între grupuri de patrioți și o companie a- mericană. Lupta, precizează, agențiile de presă, s-a prelungit pînă în zori, cînd în ajutorul trupelor americane a intervenit aviația. In timpul angajamentului, șapte americani au fost uciși și alți 17 ră niți.

Partidul Comunist a 
peste cinci milioane de voturiPARIS. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Intr-o declarație dată publicității de Biroul Politic al Partidului Comunist Francez se subliniază, printre altele, că la primul tur al alegerilor legislative, Partidul Comunist Francez a cîștigat mai mult de un milion de voturi față de alegerile precedente. Aceasta este apreciată drept o mare victorie —t se spune în declarație. P. C. Francez a întrunit peste cinci milioane de voturi și este în progres in întreaga țară, atît la orașe, cit și la sate. Rezultatul votului confirmă că P. C. Francez este cel mai mare partid al stîngii franceze și rămîne cel mai puternic partid în marile centre industriale.In- declarație se subliniază, de asemenea, că voturile stîngii reunite, care la primul tur al alegerilor prezidențiale sută din voturile pășesc la primul

i

de duminică procentul In declarație se a-legislative de 43 la sută, rată că această creștere a voturilor stîngii este o încurajare pentru toți republicanii care își strînge rîndurile pentru noi victorii scrutin. în viitorul vor a obține 
tur de

Jl

Rezoltatele parțiale 
alt alegerilor din Salvador

însumau 32 la exprimate, de- tur al alegerilor

SAN SALVADOR 7 (Agerpres). Rezultatele parțiale ale alegerilor generale din Salvador, care s-au desfășurat duminică, arată că colonelul Fidel Sanchez Hernandez și partidul de guvernămînt al „Concilierii naționale" au obținut victoria. După cum anunță agențiile de presă, opoziția refuză însă să recunoască victoria nandez, zultatuluiînvinuiește electorale" electorale.Cifrele,mod oficial, arată că partidul de guvernămînt al „Concilierii naționale" a obținut 223 702 voturi, Partidul democrat creștin — 76 236 voturi, Partidul ..Acțiunea retroVă- toare" — 38 771 voturi, iar Partidul de de- riarurale. Comisia centrală electorală a anunțat că rezultatele finale vor fi date publicității abia peste cinci zile.

Lucrârile Comitetului O. N. U 
pentru decolonizare(Agerpres). — Co- pentru decoloni- asupra .NEW YORK 7 miletul O.N.U. zare continuă dezbaterile unui proiect de rezoluție privindacordarea independenței insulelor Antigua, Dominica, Grenada,» Sț. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia și St. Vincent, prezentat de un grup de șase țări afro-asiatice și Iugoslavia. In Caradon, Britanii, că țara neasca proiectul de rezoluție pre-

ședința de luni, lordul reprezentantul Marii a declarat că „regretă" sa nu poate să îndepli-

conizînd acordarea independenței acestor insule.Toate acesțe teritorii din Marea Caraibilor, cu excepția insulei St. Vincent, au acceptat un statut de asociere cu Marea Britanie. potrivit căruia Anglia a promis populației insulelor o deplină autoguvernare, ca o etapă pe drumul obținerii independenței. Această autoguvernare, continuă să nu fie pusă în practică.
PROCESUL LUI MOISE CHOMBE

luni primele dezbateri în intentat în contumacie prim-ministru Moise acuzat de înaltă trădare
KINSHASA 7 (Agerpres). — In apropiere de capitala congoleză au avut loc procesul fostului Chombe,față de statul si poporul congolez, precum, și unui grup de ofițeri implicați în rebeliunea de la Kisangani. Singurul acuzat civil, Emery I.utner Katteng, fost șef de cabinet în Ministerul Problemelor Sociale, a refuzat să răspundă la cea mai mare parte din întrebările adresate de tribunal. După cum transmite agenția France Presse, citind surse din Kinshasa, Katteng a recunoscut, totuși, în fața instanței că s-a întîlnit cu Moise Chombe la Paris, cu puțin timp înainte de începerea răscoalei de la Kisangani și că, în- tr-adevăr, el este autorul unei

scrisori, atașate la dosar, în care a urat succes unuia din autorii rebeliunii de la Kisangani.Cei cinci ofițeri katanghezi pre- zenți în boxa acuzaților au negat că ar fi organizat rebeliunea de la Kisangani. Unul din ei. și anume col. Tshimpola a recunoscut, totuși, că el este responsabil de evenimentele din vara anului trecut, în calitatea sa de comandant al jandarmilor katanghezi din Kisangani. Instanța judecătorească acuză pe cei cinci militari de a fi condus rebeliunea katangheză de la Kisangani, care a provocat moartea a numeroși cetățeni, printre care si a col. Joseph Thatsi.Agențiile de presă, relatează că, după încheierea luni, s-a hotărît dința să aibăsăptămînii următoare.
dezbaterilor de ca viitoarea șe- loc la începutul

un interesant proiect sovietic
nizeze date pentru ve
rificarea ipotezei privi
toare la proveniența ți
țeiului. Puțul sondei ex
perimentale a ajuns de
ja la adîncimea de 6 000 
metri.

Cea de-a doua sondă, 
care va fi forată în nor
dul Uniunii Sovietice, 
va avea drept scop stră
pungerea 
granit a 
european, 
consideră 
furniza 
ritoare 
formării

Sonda _____
mări atingerea rădăcinii

platformei de 
continentului 

Specialiștii 
că ea poate 

date noi refe- 
la mecanismul 

continentelor, 
a treia va ur-

lanțului munților Ural 
și descoperirea căilor 
prin care s-au ridicat 
la suprafață torenții ca
re au adus din adîn- 
cimi minereul metalifer 
care se găsește din a- 
bundență în Ural.

Pătrunderea la o ma
re adîncime în interio
rul Pămîntului va per
mite probabil descope
rirea unor metode de 
utilizare a căldurii sub
terane, ceea ce va des
chide noi perspective 
pentru energetică. La 
rezolvarea acestei pro
bleme va trebui să con
tribuie cea de-a patra

sondă, care va fi forată 
la sud de Caucaz.

In ceea ce privește 
cea de-a cincea sondă, 
majoritatea specialiști
lor consideră că ea va 
trebui forată în Kurile, 
unde lanțul muntos este 
de proveniență vulcani
că și unde scoarța Pă
mîntului este relativ 
subțire.

După 
agenția 
zent se 
talierea 
rea
cosmos".

cum precizează 
TASS, în pre
lucrează la de
și perfecționa-

proiectului „Anti-
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Jui Her- pînă la cunoașterea re- final al alegerilor. Etț. autoritățile de „fraude în unele circumscripțiineconfirmate încă în

popular salvadojjjan — 7 545 voturi. Candidatul partidului guvernămînt a obținut victo- datorită voturilor din regiunile
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• CAIRO. Ziarul „Al Ahram" din Cairo a făcut cunoscut că 
Republica Arabă Unită a adresat o notă de protest Marii Britanii, 
deoarece un avion particular englez a violat spațiul aerian al 
R.A.U. In nota de protest, transmisă prin intermediul Ambasadei 
Canadei de la Cairo, se arată că R.A.U. va adopta măsuri ferme 
in cazul in care astfel de Incidente se vor repeta.

• HAGA. Regina 
nistru de stat olandez, 
guvern, ținînd seama 
prim-ministru Zijlstra".

Juliana a împuternicit pe Louis Beel, mi- 
„de a examina problema formării unui 
de concluziile cuprinse în raportul fostului

• CARACAS. La Caracas s-a anunțat că un detașament de 
partizani venezueleni a atacat o tabără militară din statul Gnarico. 
Știrea atacului a fost 
tor Carpio. In cursul 
sau răniți.

confirmată de guvernatorul acestui stat, Hec- 
luptelor, mai mulți militari au fost uciși

• MONTREAL. Un camion-cisternă
de... whisky a fost furat la Montreal, în 
lului dormea la un motel. Poliția a început 
regăsirea autocamionului cu o încărcătură în valoare de 
de dolari.

conținînd 22 500 
timp ce șoferul 

cercetările

litri 
vehicu- 
pentru 
150 oor

• NEW YORK Guvernatorul statului New York, 
Rockefeller, a stabilit ca la 11 aprilie să aibă loc alegeri 
în cartierul negrilor din New York, Harlem, in vederea desemnării 
unui nou membru al Camerei Reprezentanților, care să ocupe lo
cul lui Clayton Powell. După cum se știe, Ia 2 martie Camera Re
prezentanților a anulat mandatul lui Powell, Învinuindu-I pe acesta 
de delapidări din fondurile publice.

Nelson 
parțiale

• CIUDAD DE MEXICO Un individ a împușcat patru ju
cători de fotbal intr-un bar din capitala Mexicului. Criminalul 
a dispărut din local, fără urmă. Autoritățile polițienești au anun
țat că nu au putut identifica pînă în prezent această persoană 
Sportivii avuseseră cu citeva ore mai devreme un meci de fot
bal, la care, se pare, participase și asasinul

• BONN. In orașul vest-german Dortmund a fost deschisă re
cent, sub auspiciile 
sellschaft, expoziția 
de Institutul Român

societății Rheinisch Westfalische Auslandsge- 
„România azi — peisaje și oameni", trimisa 
penlni Relațiile Culturale cu Străinătatea

• BRUXELLES. Marți au început la Bruxelles lucrările se
siunii Consiliului ministerial al Comunității Economice Europene 
Vor fi examinate probleme privind participarea „celor șase" la 
tratativele din cadrul G.A.T.T. pentru reducerea tarifelor va
male. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează, de asemeneă, proble 
ma încheierii unor acorduri comerciale între C.E.E. și o serie 
de țări care intenționează să adere la Piața comună.
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