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Ancheta noastră pe șantierul de 
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NOI OBIECTIVE INDUSTRIALE.
Măsurile de îmbunătățire a orga
nizării producției și a muncii prind 
viață.
Consemnăm.
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Lărgirea pieții 
orașului Petroșani

In acest an piața orașului Petro
șani se va extinde pe încă o supra
față de 1 500 mp, ceea ce impune 
în fază inițială executarea unor 
lucrări de nivelare a terenului. 
Pină in prezent, s-a transportat un 
volum de pămînt excavat echiva- 
lind cu Încărcătura a peste 400 ca
mioane. In acest fel a început să 
prindă contur platforma de prelun
gire a pielii. împrejmuirea pletll 
actuale, asfaltarea unei suprafețe de 
4 000 mp. — deja în curs de reali
zare - canalizarea integrală a pie- 
tli etc., se ridică la o valoare de 
278 mii toi. In fata plctii se va a- 
menaja un mic parc ce va înfrumu
seța aspectul general al ansamblu
lui.
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Unul din cele mai importante obiective în in
dustrie îl constituie CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ECONOMICE, A RENTABILITĂȚII. Cea mai
mare parte a sporului producției industriale va 
fi obținută prin ridicarea productivității muncii. 
In acest scop va fi asigurată dotarea cu echipa-
ment tehnic modern și perfecționarea proceselor
tehnologice, intensificarea acțiunii de organi
zare științifică a producției și a muncii, de uti
lizare la maximum a capacităților productive,
de îmbunătățire a conducerii întreprinderilor,
a întregii activități economice.
(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE')

VALEA JIULUI
î MP I N Ă
GI IU I I

Cronică electorală

FRONTULUI
UNITĂȚII
SOCIALISTE

„Primarul Sâri“
Teatrul maghiar dc stat din Timi

șoara prezintă, in sala Casei de cul
tură a sindicatelor din Petroșani, 
marți 4 martie, la ora 17 si la ora 
20, comedia in trei acte de Moricz 
Zsigmond „Sări Biro" (Primarul 
Sări). Regia spectacolului este sem
nata de Varga Vilmoș.

MINELE VĂII JIULUI
a partidului. 

Valea Jiului au 
în ultimele două 

cei 641

alegătorii 
partici- 

săptămîni 
candidați,

IN ANII CINCINALULUI
Mărețul program de industriali

zare socialistă a țării stabilit de 
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
o fost îndeplinit cu succes in pri
mii ani ai cincinalului. România 
se situează printre țările cu eco
nomia cea mai dinamică, ritmul 
mediu anual de creștere a pro
ducției industriale fiind de peste 
12 la sută, astfel că in prezent 
întreaga producție industrială a 
anului 1938 se realizează în nu
mai 24 de zile.

Dinamismul ce caracterizează 
dezvoltarea întregii economii na
ționale a țârii noastre în anii 
construcției socialiste, constituie 
în același timp o trăsătură carac
teristică și pentru dezvoltarea mi
nelor de cărbuni din Valea Jiu
lui. Investiții de 1,5 miliarde lei 
alocate Văii Jiului in primii trei 
ani ai cincinalului au asigurat 
dezvoltarea in continuare a capa
cităților de producție, dotarea mi
nelor cu utilaje și instalații mo
deme, ridicarea nivelului tehnic 
al producției și îmbunătățirea con
dițiilor de munca și de securitate 
a muncii. Peste 900 milioane lei 
au fost alocate pentru construcții

Dr. ing. Petru ROMAN 
director general al C.C.V.J.

industriale miniere în subteran și 
la suprafața minelor. In această 
perioadă s-au terminat importante 
lucrări de concentrare a celor trei 
mine de la Lonea într-o singură 
mină de mare capacitate și cu 
indicatori tehnico-economici supe
riori. Ca rezultat, in prezent mina 
Lonea este a treia mină din Va
lea Jiului în ce privește capaci
tatea-de producție. Complexe in
dustriale și social-administrative au 
fost date în folosință la minele 
Dilja, Paroșeni și Aninoasa. Sînt 
avansate lucrările la incintele noi 
Uricani și Vulcan. S-au pus in 
funcțiune, sau sînt în construcție 
instalații moderne de extracție de 
mare capacitate la toate minele. 
Peisajul industrial al Văii Jiului 
s-a îmbogățit cu turnurile noi de 
extracție, construcții îndrăznețe din 
beton și oțel ce străjuiesc malu
rile Jiului de la Lonea la Uri-

Au început lucrările de cons
trucție a minelor noi Livezeni și 
Bărbăteni, a fabricii de brichete 
de la Coroești. In acest an se va 
realiza noua fabrică de stilpi hi
draulici de la Vulcan.

Pentru dotarea minelor cu uti
laje s-au cheltuit în primii trei 
ani ai cincinalului aproape 500 
milioane lei. Numai în anul 1968 
minele au fost dotate cu două 
combine pentru mecanizarea com
plexă a extracției cărbunelui din 
abataje, 
draulici de susținere, 
metalice articulate, aproape 1 000 
de perforatoare, 399 ventilatoare 
diferite, 60 locomotive de mină, 
222 transportoare de diferite ti
puri, peste 800 lămpi de mină și 
alte utilaje menite să ușureze 
munca minerului și să o facă mai 
productivă. Un aport important în 
dotarea minelor cu utilaje l-a a- 
vut și U.R.U.M.P. care în timp 
scurt a asimilat fabricarea 
tipuri de stilpi hidraulici, grinzi 
metalice, instalații pentru adînci- 

puțurilor, transportoare,

• Au mai rămas doar patru zile 
pină la evenimentul de mare însem
nătate politică ce se va desfășura 
la 2 martie — alegerile de deputați 
pentru forul suprem legislativ al ță
rii. Marea Adunare Națională, pre
cum și pentru organele locale ale 
puterii dc stat, consiliile populare 
județene, municipale, orășenești și 
comunale. Exprimindu-și hotărîrea 
nestrămutată de a contribui cu toa
te forțele la înfăptuirea politicii înțe
lepte 
din 
pat,
la intîlnirile cu 
tnțilniri care au constituit, pretutin
deni, prilej’’-'de analiză a măsurilor 
ce trebuie întreprinsă pe drumul în
floririi continue a patriei, ridicării 
bunăstării oamenilor muncii.

< In toate localitățile municipiu
lui se fac intense pregătiri în ve
derea alegerilor. Cele 41 secții de 
votare din Valea Jiului cunosc ani
mația febrilă specifică pregătirilor 
sărbătorești. Prolirtkfdeni se amena
jează cabinele și urnele de vot. Pină

in prezent, peste 52 000 de alegători
— cifrăm ce dovedește elocvent in
teresul marrtfestat de cetățenii Văii 
Jiului pentru evenimentul alegerilor
— s-au prezentat la secțiile de vo
tare verificînd dacă au fost înscriși 
in listele de alegători.
• Ieri după-amiază, în sala mică 

a clubului C.C.V.J., tovarășul ARON 
POPA, rectorul Institutului de mine 
din Petroșani, membru al biroului 
Consiliului județean al Frontului U- 
nilălii Socialiste, a prezentat, în ca
drul manifestărilor prilejuite de ale
gerile de la 2 martie, o amplă ex
punere despre politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
despre profundul democratism al ale
gerilor de la 2 martie. Au ascul
tat expunerea membri ai Co
mitetului municipal de partid, se
cretari ai comitetelor de partid o- 
rășenești, ai comitetelor de partid 
din întreprinderile și: instituțiile mu
nicipiului, conducători ai unităților 
economice, activiști de sindicat și 
U.T.C.

aproape 6 700 stilpi hi-
8 000 grinzi

Medicina artă și știință

NATALIA DEMETER, circum
scripția electorală județeană 

nr. 83 Petrila

Recital de muzică 
instrumentală

Azi, la ora 18, în sala mică a Ca
sei de cultură a sindicatelor din Pe
troșani, va avea loc un recital de 
muzică instrumentală. Iși vor da 
concursul elevi ai Școlii de muzică 
și arte plastice din Petroșani.

U.C.E.C.O.M 
își lărgește 

de servicii 
pentru populație

In ultimul timp, unitățile coope
rației meșteșugărești au executat un 
volum tot mai mare de prestări în 
construcții. Valoarea lucrărilor din 
anul trecut, de exemplu, s-a ridicat 
la peste 340 milioane lei. Pe lingă 
lucrările efectuate pentru întreprin
derile și instituțiile de stat, ele au 
făcut numeroase reparații și reno
vări și au ridicat numeroase lo
cuințe pentru populație. Pentru sa
tisfacerea solicitărilor din ce în ce 
mai mari ele și-au sporit producția 
de materiale de construcții — in 
1968 au făcut peste 12 milioane că
rămizi, 870 000 cable, cantităfi mari 
de țigle, var au organizat noi 
Secții, șantiere etc.

In urma unei analize făcute re
cent, U.C.E.C.O.M. a 
pentru dezvoltarea 
construcții. Vor 
noi șantiere și
producere a materialelor de con
strucții, se va lărgi gama de servi
cii, îndeosebi la sate. Unitățile vor 
fi dotate cu utilaje care să permită 
executarea de lucrări mai complexe.

(Agerpres)

luat noi măsuri 
activității de 
fi organizate 

unităli de

Părăsind sălile facultății, a venit 
in Valea Jiului ca medic de boli 
contagioase. Din 1950 doctorul Ful
viu Isac pune în practică zi de zi 
cunoștințele însușite ini anii de stu
dii. Munca sa nu s-a mărginit nu
mai la empirismul 
strict medical. Ea 
a inclus și conti
nuarea studiului și 
a cercetărilor pen
tru identificarea', 
cauzelor oare gene-, 
rează — sau fac 
posibile — unele epidemii (febra ti- 

unor - foidă, poliomielita etc.-). Ca recu
noaștere și încununare a activității 
medicale, din anul 1958, doctorul 
Ișpc este direcloi al Spitalului unifi
cat din orașul Vulcan. In (prezent, 
după îndelungate eforturi de cerce
tare, se pregătește isă-și ia doctora
tul în științe medicale.

„Munca noastră nu este ușoară, 
spunea doctorul Isac. Insă aparatul a 
și instalațiile moderne cu care sîn- 
tem înzestrați, temeinica pregătire
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I Acum copiii
au căldură
suficientă

Ion

încălz.:- 
de la 

caldă
clase

apă 
căldura su-

profesională a medicilor, fac ca suc
cesele noastre să (ie, o spun fără 
falsă modestie, remarcabile. Dar mai 
este ceva, foarte important: conști
ința noastră și etica medicală, care 
ne fac responsabili ai vieții. Medi- 

oina, recunoscută 
ca artă de antici 
și venerată, alît de 
veche dacă ne 
gindirn la originea 
ei, dar și uluitor 
de nouă prin rezul
tatele cercetărilor 

care Se fac pretutindeni, cere mul
tă muncă și o pasiune ardentă...".

Munca, pasiunea, dăruirea și res
ponsabilitatea recunoscută — iată 
profilul moral al doctorului Fulviu 
Isac.

Frontul Unității Socialiste l-a pro
pus pe medicul Fulviu Isac drept 
candidat al său pentru alegerile din 
2 martie, in circumscripțiile electo
rale municipală nr. 122 și orășe
nească nr. 28.

Cuvinte despre cei de la comanda circulației
Complexul C.F.R. Petroșani dispu- 

fje de un grup de comandă a circu- 
aliei feroviare dotat cu un panou 

oe care se urmărește continuu, în baza 
Unor semnale luminoase, mișcarea 
garniturilor pe întreaga rețea de li
nii. De la pupitrul acestei adevărate 
.scoarțe celebrale* a stafiei, impie
gatul de mișcare Viorel Jecan ur
mărește fără răgaz, atent, cu toii 
nervii încordați, situația din fieca
re clipă a vagoanelor, indicîndu-le 
Brin manevrarea acelor de macaze 
acel unic sens — dinainte — pe 
pare trebuie să-l urmeze. El deci
de completarea la timp și in bune 
tonditiuni a trenurilor, scoaterea 
— cind e cazul — a vagoanelor care 
necesită reparații urgente, reintro
ducerea in circuit a celor ,tămă-

duite' de oamenii harnici ai atelie
rului de zonă și alte asemenea ope
rații complexe, ce implică o mare 
răspundere. De el depind plecările 
la timp ale garniturilor din stație, 
expedierea oportună a mărfurilor 
așteptate cu nerăbdare in alte părți, 
eliminarea staționărilor inutile și 
păgubitoare la porțile orașului a 
trenurilor care sosesc.

Șeful de manevră Petru Dilja, a- 
flat mai mult pe coloana de (ftmvor- 
bire, e un „dirijor" priceput și ex
trem de meticulos în luarea deci
ziilor, in felul de „ascultare a 
oricărui sunet al primejdiei' — cum 
se exprima cineva de la punctul de 
comandă. Grija mare cu care diri
jează mișcările vagoanelor, aju
tat de manevrantii Petru Alecu șl

loan Ceufâ — siguranța cu care 
conduce manevrele de introducere 
și scoatere de la fronturi a garnitu
rilor, ne sugerează ideea că vigi
lenta pentru un om ca el este o 
a doua natură.

înainte de a ne despărți — prin 
aceste rînduri — pentru un timp 
de acești supraveghetori neobosili 
ai mișcării neîntrerupte a garnitu
rilor din labirintul de linii al sta
tici C.F.R., se cade să amintim și 
de sabolarul modest și conștiincios 
Gheorghe Gohici. care, fie că plouă, 
că tună, că ninge, că viscolește, se 
afiă mereu la post să ia cind tre
buie și să pună sabolii în calea roți
lor, să lege și să dezlege trenurile 
care vin și pleacă...

Traian MOLLER

Școala cu 16 săli de clasă 
din Braia-Lupeni a fost con
struită in 1963. Deci e o clă
dire relativ nouă. Dar încă de 
la daiea în folosință, in pe
rioada timpului rece, s-au in- 
timpinat greutăți cu 
rea celor șase 
etaj, circuitul de' 
nereușind să dea 
ficientă.

De curind, Iov. __
șeful sectorului I.G.L. 
împreună cu tov. Ion 
și Constantin Neagu, 
lectivul centialei 
Braia 111, cercetînd situația de 
la această școală, au ajuns 
la concluzJa că este necesară 
construirea unui 
apă caldă pe 
Iii — aceasta 
bunătălirea 
șase clase de

Cu fonduri
Consiliul popular Lupeni, 
chipa condusă de Ion Tudor 
și sudorul Constantin ■ Neagu 
au executat in scurt timp lu
crarea prevăzută. Acum, co
piii, au căldură suficientă, iar 
invățămintul se desfășoară in 
bune conditiuni.

T. EMIL 
corespondent

Ciornei, 
Lupeni
Tudor 

din co- 
termice i

i
:rezervor de 

acoperișul șco- 
ducind la îm- 

încălzirii celor 
la etaj, 
repartizate de

e-

ILIE VONICA, circumscripția 
electorală municipală nr. 155 

Lupeni

a
4
5

Grosimea

EMERIC FARCAȘ, circumscrip
ția electorală municipală 

nr. 24 Petroșani

Ieri, temperatura la Petroșani 
oscilat între zero grade și plus 
(jiade, iar la Paring între minus 
grade și minus 1 grad. ’
stratului de zăpadă la Paring: 67 
cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 - DH 
ORE: Vremea se menține instabilă, 
cu cer mal mult acoperit. Vor cădea 
precipitații temporare sub formă de 
lapoviță șl ninsoare. Vînt slab, pină 
la potrivit, din sectorul sudic.

Crește zestrea
Prctutindeni, in fabrici 

și uzine, în mine, pe 
șantierele de construcții, 
intîlnirile dintre candida
te de deputați și alegă
tori au dezbătut aspec
te esențiale ale mersu
lui construcției socialis
te. Intr-un climat de pu
ternică afirmare a per
sonalității umane, a spi
ritului de inițiativă, ale
gătorii și-au exprimat în 
cadrul 
păreri și propuneri de o 
utilitate elocventă. Am
plul dialog purtat pe în
treg cuprinsul tării, 
schimbul de opinii, miile 
de propuneri demonstrea
ză înaltul democratism 
al orînduirii noastre so
cialiste. Larga consultare 
a cetățenilor, prilejuită 
de adunările în care can- 
didatii Frontului Unității 
Socialiste s-au întîlnil cu 
alegătorii lor. are drept 
urmare întocmirea unui 
judicios program de lu
cru pentru -
cetățenii le 
votul.

Realizările 
anii construcției 
liste sînt rodul creației 
conștiente a întregului

acestor adunări

cei cărora 
vor acorda

obținute in 
soci a-

Ion BIRO
șeful serviciului Arhitectură 

și Sistematizare al Consiliului 
popular municipal

nostru popor, a munci
torimii, țărănimii și inte
lectualității, a maselor 
largi de cetățeni, fără 
deosebire de naționalita
te, oare au urmat nea
bătut politica partidului 
și statului nostru.

Succese remarcabile au 
fost obținute, în dome
niul construcțiilor so- 
cial-culturale și în mu
nicipiul Petroșani. Ast
fel. din fondurile centra
lizate ale statului au fost 
construite, in perioada 
anilor 1965—1968. peste 
5 900 de apartamente, in 
blocuri cu cite 4—11 ni
vele, avînd un aspect 
arhitectonic modern, la 
nivelul cerințelor ac
tuale.
.Prin aceste realizări, 

cadrul arhitectural al lo
calităților din municipiu 
a cunoscut o radicală

transformare. Peisajul ba
zinului carbonifer al Văii 
Jiului, a fost conturat cu 
noi ansambluri de locu
ințe, cu blocuri înalte, 
moderne, avînd un grad 
de confort ridicat. Tot
odată, zestrea Văii Jiu
lui s-a îmbogății și cu 
numeroase dotări social- 
culturale, comerciale.

In, microraionul 3 Pe- 
Irila, s-au construit, în 
ultimii patru ani, 2 200 
apartamente. Tot aici a 
fost dată in folosință o 
școală generală cu 16 
săli de clasă, cu labora
toare și cu o sală de 
politehnizare. un com
plex comercial dotat cu 
săli corespunzătoare pen
tru desfacerea produselor 
alimentare și industriale, 
cu spatii pentru unitățile 
de deservire ale coope
rației meșteșugărești.

In Petroșani a fost ter
minat integral cel mal 
mare ansamblu de locu
ințe — cartierul Aero
port — prin darea în 
folosință a blocurilor de 
locuințe din microraionul 
Aeroport V. Aici s-au 
construit un număr de 
peste 1 500 apartamente, 
cu 1—3 camere de lo
cuit, înzestrate cu mo
derne grupuri sanitare, 
cu încălzire centrală șl 
toate condițiile de con
fort tehnico-edilitare in
terioare și exterioare 
(spații verzi, teren de 
joacă pentru copii, dru
muri și alei moderne). 
Tot în această perioadă 
a lost construit și dat in 
folosință cel mai mare 
complex comercial din 
municipiu, dotat cu spa
tii de vînzare speciali
zate pe produse, spații 
pentru librărie, farmacie, 
ateliere meșteșugărești, 
telefon public ele. care 
asigură aprovizionarea și 
deservirea locuitorilor din 
cartier.

Un alt ansamblu de lo
cuințe a fost atacat în

(Conllnuare in pag. a 3-a)
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Comuna Bănii», așezare pi
toreasca înconjurată de dea
luri semețe si brăzdate de văl 
verzi $1 liniștite, este situată 
Jn nord-vestul depresiunii Pe
troșani, spre pasul Merișor 
care leagă baz.inul Văii Jiului 
de miminafo Tară a Halegu-

ConsHluitu n i 11 mic» loca
lii îi, împrăștiate pe dealuri șl 
in văl, comuna Bănița are un 
trecut îndelung Irămînlal de 
istorie, începuturile acestei 
Ir. aîilăli rurale pierzindu-se 
in acel timp care nu a lăsat 
întotdeauna urme. Fără a in
tra în amănunte, amiutim că 
in perioada închegării primu
lui stat dac, leriloiiul actualei 
comune Bănită era cuprins în 
sistemul de cetăți și așezări 
dacice din munții Orăștiei, lu
cru dovedit arheologic ptin 
cetatea de la Peștera Bolii, 
complex defensiv conceput în 
vederea protejării marelui 
centru economic, politic și re- 
ligios-cultural de Ia Sarmize- 
getusa - Dealul Grădiștei.

începuturile exploatării căr
bunelui în Valea Jiului, în 
prima jumătate a secolului al 
NlX-lea, au atras după sine 
necesitatea creării unor căi de 
comunicație lesnicioase pînă 
la Petroșani, atît pentru trans
portul cărbunilor cît și a ma
terialelor și utilajelor folosite. 
Construirea șoselei și a căii 
ferate Simeria—Petroșani, ca
re leagă depresiunea Jiului, 
spre nord, prin Pasul Merișor 
și Valea Straiului, cu restul 
Ardealului, a dat posibilitate 

munci Bănită să se dezvolte 
um punrt de vedere econo
mic.

Dezvoltarea industrială a 
Văii Jiului a necesitat produ
cerea unor materiale de con
strucție, astfel că la Bănită s-a 
construit o fabrică de cărămi
dă și țiglă pentru a acoperi 
nevoia construcției de locuin
țe.

Existența zonei calcaroase, 
bogată in peșteri — Cornetu 
de la nord de Crivadia și Peș
tera Bolii și multe altele — a 
determinat deschiderea la Bă
nită a uneia din cele mai mari 
cariere de piatră din tară. Cal
carul ernloa’at aici a fost uti

lizat la construcția podurilor, 
a tunelurilor, dar mai ales a 
fost trimis la Hunedoara șl 
CBlan, folosindu-se în același 
timp și la fabricarea vai ului, 
în comuna Bănită existau 
multe cuptoare unde se ar
dea piatra de calcar, unele 
dintre acestea păslrindu-se 
pînă în anii trecut».

După eliberarea patriei și 
mai ales după actul naționa
lizării au inteivenit și aia 
schimbări mari. Cea mai im
portantă întreprindere econo
mică de pe teritoriul Baniței, 
cariera de calcar, caie produ
ce anual 150 000 mc piatră de 
calcar metalurgic neutru uzi
nele Călan, Hunedovo și Re 
șita, e fost înzestrată cu uti
laje moderne, partial este me
canizată ,- aici se aplică pro
cedee tehnologice noi, s-a a- 
sigurat o deplină securitate a 
muncii oamenilor. Jn prezent, 
secția minieră dispune de a- 
nexe sociale: cantină, baie și 
cămin pentru muncitor.

Fondul forestier al comunei 
este mare și în viitor se va ex
tinde exploatarea lui. Cele 
trei guri de exploatare Diișan, 
Jigorul și Jigoreasa, asigură 
anual 100 000 mc lemn.

Ponderea cea mai mare din 
economia comunei o ocupă 
agricultura și creșterea vitelor. 
Agricultura se practică în ca
drul gospodăriilor individua
le, cullivindu-se »n special 
porumbul, cartofii, legumele 
și zarzavaturile. Se prevede ca 
în viitor să se extindă cultu
ra cartofilor și a pomilor fruc
tiferi. Creșterea vitelor a fost 
favorizată de relieful comunei, 
deluros-muntos și ea se prac
tică din timpuri foarte vechi. 
Se cresc în special oi, bovine, 
porcine și păsări. In anul 1968 
existau 5145 oi, 1 509 bovi
ne, 645 porcine. Alenlia or
ganelor de partid municipale 
și comunale este .ndreptată 
spre creșterea și îmbunătăți
rea raselor de animale, folo
sindu-se bogatele resurse na
turale de care dispune comu
na.

Populația Baniței, 12 015 lo
cuitori, în 1966) răspun2Înd 
chemării consiliului popular 
comunal, a afectat șute de ore

de muncă patriotică pentru 
transportul stilp'for necesari 
electrificării, •■instruirea de 
poduri etc. în prezent se des
fășoară lucrările de electrifi
care a comunei începute în 
1967 în toate cătunele aparți
nătoare. Pentru electrificarea 
comunei s-au primit fonduri 
însemnate din partea statu
lui. In prezent, sint elec
trificate în întregime Bănită, 
Jitoni, iar pariirl Bolani, Fir
ma, Arsuri, Căprfireșli, Cor- 
beoni, Cotești, Merișor și Cri
vadia, urmînd ca în cursul a- 
cestui an să lie continuată șl 
terminată lucrarea O dată cu 
electrificarea comunei, va creș
te nivelul de trai, material și 
cultural al locuitorilor <omu- 
nei prin functionarea cinema 
tografului, a aparatelor de ra
dio și televizoarelor.

Pe teritoriul comunei Bănița 
funcționează o școală generală 
de 8 ani cu 5 săli de clasă, 
una la Merișor și una la Cri
vadia. în Bănită funcționează 
șl o grădiniță înființată in 1966.

Căminul cultural are o sală 
do spectacole cu o capacitate 
de 200 focuri, un cinemato
graf pe bandă îngustă și’ o 
bibliotecă comunală ai peste 
3 500 volume. La rămin acti
vează o formație de dansuri, 
o brigadă artistică de agitație, 
o echipă de teatru, un grup 
de fluierași si rîtiva soliști vo
cali.

în comună există 53 abo
nați la radio și 13 posesori de 
televizoare. în 1949 a luat 
ființă un dispensar medical, 
care din 1954 funcționează cu 
un cadru medical.

Unitățile comerciale in nu
măr de 6, deservesc populația 
cu produse alimentare, indus
triale și textile ele. Valoarea 
mărfurilor vîndute prin aceste 
unități s-a ridicat în 1963 la 
9 867 000 lei. In viitor se va 
construi la Bănită ur, complex 
comercial care va determina 
o îmbunătățire a aprovizionă
rii și deservirii populației. în 
viitorii ani aici se vor cons
trui clădirile unor instituții 
social-culturale, administrative 
și comerciale, cooperative meș
teșugărești și alte unități utile.

NOI OBIECTIVE INDIISTRISLE
In diferite județe își găsesc împli

nire proiectele a noi obiective indus
triale menite să sporească potenția
lul economic al tării.

ÎN CADRUL COMBINATULUI PE
TROCHIMIC DE LA PLOIEȘTI a in
trat în funcțiune, cu 40 de zile mai 
devreme. instalația de dimetil teref- 
ialaL Datorită gradului înalt de au
tomatizare, instalația poate furniza 
anual 14 000 tone de dimetil terefta- 
fot — produs necesar pentru fabri
carea fibrelor poliesterice. Reduce
rea cu 40 de zile a timpului afectat, 
echivalează cu o producție supli
mentară a cărei valoare depășește cu 
15 000 000 lei pe cea planificată.

LA GALA |l. în zona industrială a 
portului a început construcția unei 
noi fabrici de mobilă cu o capaci
tate, în prima etapă, de 10 000 gar
nituri pe an. Potrivit proiectului, a- 
ceasta va avea pe lingă hala princi
pală de fabricație, ateliere anexe, 
centrală termică, depozite pentru ma
terii prime și produse finite, r-ampa 
do descărcare și expediții. Utilată 
modern, noua unitate va produce în
tre alte sortimente și mobilă de bu
cătărie pent'’’ export

semenea instalații tehnice complexe, 
de înaltă productivitate, nivelul de 
mecanizare a lucrărilor, care în pre
zent depășește 92 la sută, sporește 
simțitor. La Ploștina, toate operațiile 
se execută cu complexe mecanizate, 
fiind una dintre cele mai moderne 
exploatări carbonifere din tară, iar 
la Horăști — se lucrează in între
gime cu combine mecanice.

♦
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE, cu șase 

luni mai devreme, cariera de lig
nit Girla, din cadrul Complexului 
minier Rovinari, județul Gorj. Au fost 
economisite astfel investiții în va
loare de 25 milioane lei.

Utilajele și instalațiile montate fac 
posibilă exploatarea cu maximum de 
eficientă a straturilor de cărbune. 
Este de remarcat, de pildă, că nu
mai excavatorul are o capacitate de 
1 800 mc oe oră. respectiv dublu 
față de cel mai mare utilaj care 
funcționează în tară.

(Agerpres)

Școala și familia - 
factori principali 

în creșterea 
și instruirea 

copiilor
La Școala generală nr. 1 din Pe- 

trila, a avut Ioc ședința cadrelor di
dactice ou părinții elevilor din cele 
trei clase a VlII-a. Profesorii Aurel 
Teodorescu, Maria Cocor, Victoria 
Bretoiu, Maria Răducan — au insis
tat asupra importanței studiului in
dividual pentru elevii din clasa a 
VIII-a și rolului părinților în supra
vegherea activității copiilor. Dintre 
părinți au vorbit Iacob Rusan, Ana 
Tutuian, Mihai Drăgănescu și alții, 
oare au apreciat munca profesorilor, 
au promis că se vor ocupa în con
tinuare de educarea copiilor.

In încheiere, directoarea Școlii, 
Lucia Daniel, a evidențiat rolul școlii 
și al părinților în creșterea și educa
rea copiilor.

Petru GĂINĂ
Petrila

ÎN CADRUL UZINEI i»E MASE 
PLASTICE DE LA BUZĂU a prins 
ctjnhir clădirea unei ne» lecții de 
prelucrare a polietilenei de mare re- 
tâstență, utilizată pentru confecțio
narea sacilor, pungilor și a altor 
ambalaje solicitate de industria chi
mică. Se vor produce, de asemenea, 
fi foHl de mari dlmejțâuni (5 m) 
6eMinate protejării legumelor timpu
rii. Polietilena va fi asigurată dt 
Combinatul petrochimic Ploiești.

La începutul «nulul viitor, clnd 
noua secție va Intra în funcțiune. 
Uzina din Buzău își va dubla pro
ducția.

♦
LA EXPLOATAREA MINIERA 

PLOȘTINA. din bazinul carbonifer 
Metru, a Intîat în funcțiune un nou 
complex cu ajutorul căruia se exe
cută mecanizat tăierea lignitului, sus
ținerea stratului șl transportul pro
ducție! la suprafață. Un complex a- 
seroănător se află În curs de mon
tare și la exploatarea Leurda, din 
aceeași unitate. Prin dotarea cu a-

Acțiuni

„LUNA
In fiecare an, între 

I februarie și 1 martie 
se desfășoară Luna 
cărții la sate, tradiți
onală sărbătoare în 
viața culturală a sate
lor de pe întreg cu
prinsul țării.

Prin grija partidului 
șl alaiului, astăzi oaite® 
pătrunde pînă în cele 
maî îndepărtate cătune 
devenind un prieten 
nedespărțit al oameni
lor muncii de la orașe 
și sale. Editurile scot 
anual mii de titluri 
noi, de cărți din toate 
domeniile de activitate 
tn tiraje nemaiîntilnite 
pÎDă acum.

In Valea JIa’ul, cele 
trei biblioteci comunale 
șl șapte biblioteci să
tești numără 24 543 vo
lume de cărți și bro
șuri care sfo'-i la 
lndemina oamenilor 
muncii de la sate- Pînă 
în prezent, la bibliote
cile sătești cadn’l

utile în

CÂRTII LA
„Lunii cărții la sate" au 
fost înregistrați peste 
400 cititori, care au Vi
lii aproape 2 000 vo
lume de cărți și bro
șuri. Pentru atragerea 
cititorilor spre lectură 
au fost organizate di
ferite acțiuni de masă 
re : seri literare, recen
zii, prezentări de căiți 
*1 leduri tn grup. A- 
ceste acțiuni ou cartea 
sfat sirins legate de 
evenimentul alegerilor 
de deputațl în Marea 
Adunare Națională șl 
consiliile populare. La 
biblioteca comunală din 
Iscronl, de pildă, s-au 
organizat două seri li
terare, una pe tema 
„Caragiale despre ale
gerile din trecut In țaia 
noastră", 1ar alta cu te
ma „De la trecut la 
prezent'. La biblioteca 
comunală di n Bă ni ța 
s-au organizat două Te-

SATE"
cenzii, la cărțile „A- 
vram Iancu" de Silviu 
Dragomir și „Vasile 
Porojan" de V. Alecsan- 
dri. In cursul „Lunii 
cărții la sate", acțiuni 
frumoase au fost or
ganizate și la bibliote
cile sătești de la Jieț 
șl Dîlja. Printre aces
te» pot li amintite 
dimineața de basme șl 
serile literara închinate 
vieții Și operei lui Ion 
Creangă șl Mihai Emi- 
nescu, organizate la 
biblioteca sătească din 
Dîlja, oare au fost în
soțite de dJaJilme.

Numărul mare al 
părților difuzate de bi
blioteci, acțiunile orga
nizate de acestea do
vedesc că „Luna cărții 
la sate" a constituit un 
bun prilej de răspîn- 
dire largă a culturii 
socialiste în rîndul ță
ranilor muncitori.

R. BĂLȘAN

SCRIS OP li ANCHETA NOASTE A PE ȘANTIE- 
Irul de construcții din vulcan 
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CITIIORI

Secție fruntașă
Dc 5 ani, secția mecanică a 

U.R.U.M.P. se menține fruntașă In 
întrecerea socialistă dintre secțiile 
uzinei. De curlnd, acestui harnic co
lectiv i-a fost acordată, pe baza fru
moaselor rezultate obținute în 1968, 
titlul de secție fruntașă pentru a 
șasea oară.

O contribuție importantă la aceasta 
au adus strungarii Ambrus Martin, 
Almășan loan, Florea Dumitru, Rus 
Iosif, frezorii Ciobanii Ștefan, Borcea 
Die, Konya Iosif, forjorul ȘereȘ 
Gheorghe; lăcătușii Gabor Ioan. Trifu 
Viorel, maiștrii Angliei Viorel, Deme
ter Alexandru, Ing. Kyleny Claudia 
care vor fi distinși cu steluța rubinie 
de fruntaș în întrecerea socialistă pe 
anul 1968.

loan BERTOTI 
tehnician

in pauza mare
Din inițiativa profesorului Gh. Ha- 

tegan, la șdoala generală nr. 6 din 
Lupeni se servește elevilor — în 
pauza mare — cițe 0 cană de ceai 
și pîine. Gustarea, este pregătită de 
elevele clasei a VII-a în sala de gos
podărie, conducerea 
dispoziție aragazul 
mobilierul necesar.

Fondurile pentru
porții zilnic, sînt procurate din vîn- 
zarea la D.C.A. a diferite materiale 
colectate etc. Părinții copiilor au a- 
preciat această măsură, hotărînd ca 
elevii să contribuie cu 1 leu, ceea 
ce 
că 
de

școlii punînd la 
școlii, vesela șl

cele circa 800

face posibil ca copiii să primeas- 
un sandvici cu salam și o cană 
ceai fierbinte.

v
Emil TETILEANU

învățător

Cine știe normele

a muncii,
Electricienii din cadrul S.D.E.E. șl 

centrului de înaltă tensiune Valea 
Jiului, s-au întîlnit în sala de ședințe 
a I.G.C. într-un interesant concurs 
„Cine știe, cîștigă", dotat cu premii 
— ne relatează cqrespondentul Petru 
Fillpaș. Tema principală era cunoaș
terea normelor de protecție a muncii. 
Cel mai bine pregătiți s-aa dovedit 
electricienii Zvîncă Dumitru (premiul 
I). Costinaș Aurel (premiul 11) și 
Preoteasa Sabin (premiul III).

Au stăvilit furia

Din cauza deficiențelor existente 
la sistemele de încălzit care se ex
ploatează la majoritatea unităților 
T.A.P.L., zilele trecute, la restau
rantul Carpați din Petroșani, a izbuc
nit un incendiu.

Focul a fost observat de Varvontu 
loan, angajat Ja I.p.C. Petroșani, care 
a anunțat pompierii militari. Aceștia, 
deplasindu-se 
fața focului, 
pricepere pe 
a focului șjj
reușit să stăvilească furia

într-un timp scurt la 
au acționat 
direcțiile de 
în -cele din

cu multă 
extindere 
urmă au 
flăcărilor.

Ion MITREA,
ajutor inspector P.G.l.

înaltul simt al datoriei, 
întărirea disciplinei — 
premise determinante 

pentru ridicarea calitativă 
a întregii activități 

economice (IV)

2.

Iii ce măsură răspunde climatul de muncă din colectivul dv. exigențe
lor ce le incumbă realizarea sarcinilor noului an ?

Care sînt factorii 
vului ?

Ce considerați a 
Cum perseverați

Colectivul șantierului 3 Vulcan 
are în graficul lui de- activitate pe 
acest an obiective mari: terminarea 
unui complex comercial, predarea a 
326 apartamente, un cămin cu 300 
de focuri, o stație de alimentare cu 
apă, una de trafo etc.

— Avem un colectiv bun, înche
gat și privim cu optimism înainte, 
ne-a declarat, din capul focului, 
tov, Cozma Petru, secretarul orga
nizației de partid, Iar ulterior și 
șeful șantierului, tov. Tămaș Hora- 
țiu. Interlocutorii ne-au asigurat că 
planul pe 1969 va fi realizat chiar 
înainte de termen.

Optimismul are, drept unul din 
temeiuri climatul de muncă optim, 
disciplina.

— S-a încheiat cu sursa necazu
rilor noastre din anul trecut — un 
bufet care era situat chiar în mijlocul 
șantierului. După desființarea lui au 
scăzut nemolivatele, cazurile de pă
răsire a punctelor de lucru înainte 
de sfîrșitul programului etc. — ne:a 
spus tov. Cozma. Aceasta, și în ur
ma acțiunilor ce le-am întreprins 
pentru educarea oamenilor, pentru 
dezvoltarea răspunderii for față de 
sarcini.

—' înseamnă că nu mai aveți 
greutăți din cauza indisciplinei ?

— Nu, aceasta nu o putem afir
ma. Avem încă de lucru cu unii...

Să exemplificăm. In urma discu
țiilor avute cu maiștrii Mihai Dob- 
ner, Iosif Filip, Dumitru Ciobescu, 
am aflat de Nicolae Tuzeu, Dragoș 
Mereuță, Gheorghe Spînu, Sabin 
Spinu, Mandache Dicu, Constantin 
Angliei, loan Părduț — tineri mese
riași care abia au terminat școala 
profesională, care sînt autori a nu
meroase acte de indisciplină ; ab
sențe nemotivate, întîrzieri, apucă
turi huliganice, deci generatori de 
dezordine pe șantier, de animozi
tăți. De asemenea, de la serviciul 
organizarea muncii ni s-au citat 
exemple ca Haralambie Daradics, 
Dumitru Ducan, Ileana Vass, Eca
terina Ștefănescu și alții cu cite 
6—10 absențe de la lucru.

— Avem cîte 30—40 de oameni 
care absentează nemotivat în fie
care lună, ne spunea tov. Constan
tin Slănoiu, șeful organizării mun
cii. Dacă am aplica normele R.O.I., 
după 5 absențe ar trebui să le des
facem contractul de muncă, dar, 
vedeți dv., în construcții e proble
matic... Ducem lipsă de efective, de 
necalificați mai ales. întîrzieri mai 
sînt, de asemenea, dar am luat mă
suri împotriva acelora care întîrzie 
ca și împotriva acelora care ’ fac 
nemotivate.

Dar, pe un șantier, indisciplina 
îmbracă și alte forme. Șeful de 
șantier ne-a vorbit despre neajunsu-

care dinamizează puterea de afirmare a colecti-

fi necesar asigurării unui climat de înaltă disciplină ? 
în acest sens ?

rile existente în privința calității 
lucrărilor, a dezordinei ce se semna
lează din partea șantierului de ins
talații. (Instalatorii funcționează in
dependent de conducerea șantieru
lui, deci nu pot fi nici corelați cu 
activitatea constructorilor). Conse
cința ? Un exemplu : După ce blocul 
C 24, cu termen de predare la 1 
februarie, a fost finisat complet, au 
venit instalatorii și au spart toți 
pereții. Greutăți avem din partea 
instalatorilor și în ceea ce privește 
asigurarea căldurii in blocurile a- 
flate în finisaj. Așa s-a întimplat 
in ultimele două blocuri pregătite 
pentru predare. O săptămînă nu am 
avut căldură și nu s-a putut usca 
tencuiala din apartamente. Propu
nerea noastră ar fi ca Grupul de 
șantiere să găsească o soluție ca 
instalatorii să fie subordonați șan- ' crează 63 de comuniști, repartizați 
tierelor. In ceea ce privește îmbu
nătățirea calității lucrărilor socot că 
va trebui să muncim mai mult cu 
maiștrii, să le sporim răspunderea 
față de calitatea lucrărilor. Mai 
avem unele probleme în legătură 
cu respectarea programului de lucru : 
Cele mai multe greutăți le întîm- 
pinăm sîmbăta. Mulți oameni, mai 
ales femei, ne pleacă sîmbăta după- 
amiază acasă. In această direcție tre
buie să găsim modalitățile de regle
mentare a . situației, de lămurire a 
muncitorilor.

Tov. Corne/ Giiifă, inginer șef 
adjunct al Grupului de șantiere, a 
fost dd părere că față de anii tre
cuți disciplina pe șantier s-a îmbu
nătățit, efectivul s-a completat cu 
oameni \ 
din cauza absențelor nemotivate și 
a întirzierilor. Există condiții însă 
ca din partea conducerii șantierului 
să se manifeste mai multă exigență 
față de cei care săvîrșesc abateri. 
Bunăoară, cu cei recalcitranți, nu 
există altă soluție decît să li se 
desfacă contractul de muncă. Pentru 
folosirea din plin a programului de 
lucru, conducerea 
viciu] organizarea 
bui să întreprindă 
troale la punctele 
sebi dimineața și _______ __
multă exigență din partea maiștri
lor față, de abaterile disciplinare, 
în general, perfecționarea pregătirii 
profesionale a maiștrilor necesită 
mai multă atenție din partea con
ducerii șantierului. Dar în acest caz 
vor reuși să-și îndeplinească misiu
nea pe șantier, să fie mai competent, 
mai exigenti față de calitatea lu
crărilor. Aceasta este valabil și pen 
tru formațiile de 
lorilor în rîndul 
festă, într-adevăr, 
Iresponsabilitate.

Realizarea unor

linia îmbunătățirii climatului de 
muncă și întărirea disciplinei ne
cesită o opinie colectivă, intoleran
tă față de abaterile de orice gen. 
Cu acest deziderat a fost de acord 
și tov. Petru Cozma, secretarul or
ganizației de partid. Ce se face, în* 
să, pentru a crea și menține o ase
menea opinie in rîndul colectivului, 
care sînt strădaniile comuniștilor d® 
pe șantier în acest sens ?

— In grupele sindicale, în consfă
tuirile trimestriale se discută cu 
regularitate despre starea indiscipli- 
nară de pe șantier, ne-a spus tov. 
Cozma. (n adunările de partid dez
batem, de asemenea, diverse aspec
te ale atmosferei de muncă. Ceea c® 
lipsește, însă, e intervenția promplă, 
combativă față de actele de indisci
plină. Or, pe șantierul nostru lu-

în toate formațiile de lucru, 1® 
punctele cheie ale șantierului. Ded 
o forță reală. Rău e că nu toți îșf 
fac simțită prezența în mijlocul 
formațiilor de lucru unde lucrează. 
Avem încă membri de partid inac
tivi pe care îi caracterizează apa
tia, nu combativitatea în fața nea
junsurilor. Așa sînt tov. Constantin 
Alisiu, Dan Pătrășcan, Adalbert 
Petru, Ecaterina Ștefănescu, iosil 
Vass. Biroul organizației de bază 
va trebui să se ocupe mai mult de 
ei, de activizarea lor, ca de altfel 
și de sporirea contribuției grupelor 
sindicale, a organizației ” ~ ~ 
educarea oamenilor.

Din ancheta noastră, se desprinde 
___________ necesitatea ca organizația d: 

valoroși. Sînt încă greutăli conducerea șantierului să acționeze
• cu mai multă perseverență pentru 

perfecționarea organizării muncii, 
pentru întărirea răspunderii tuturor 
constructorilor față. de ordinea, 
punctualitatea de pe șantier, 
de respectarea termenelor și 
lalea lucrărilor. Pe șantier se 
rindă încă mulți oameni. Concomi
tent cu eforturile pentru statornici
rea muncitorilor valoroși, organiza
ția de partid, tot colectivul trebuie 
să manifeste combativitate maximă 
față de neglijenta și indolența pe 
care o manifestă cei „plimbăreți", 
să preintimpine orice tendințe de 
a înrădăcina aceste apucături dău
nătoare- în colectiv. Cuvîntul ho- 
tăritor îl au maiștrii - de compe
tența, priceperea și intoleranța că
rora depinde mult eficiența în lupta 
împotriva dezordinii.

Comuniștii șantierului sînt che- 
nați să fie intoleranți față de cel. 
are atentează la prestigiul colec

tivului.

șantierului, ser- 
muncii vor tre
ma! multe con- 

de lucru, îndeo- 
să pretindă mai

lucru ale instala 
cărora se mani- 
multă dezordine,

U.T.C. Ie

de partid.

fota 
-ali- 
pe-

Anchetă realizată de 
Ion DUBEK

noi progrese pe

Slrada Independenței din noul cartier Aeroport - Petroșani Foto : O. MIHAI
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MINELE VĂII JIULUI 
IN ANII CINCINALULUI

(Urmare din pag 1) 

lolotii de extrocție cu schip și oi
țele.

realizare importanta, pe linia 
ridicării nivelului tehnic al produc
ției. pentru rezolvarea problemelor 
iehnico-științifice ce le ridică dez
voltarea producției în prezent șl 
în perspectivă, este dezvoltarea 
sectorului de cercetări din cadrul 
combinatului, care efectuează cer
cetări în domeniul perfecționării 
metodelor de exploatare, mecani
zării și automatizării minelor, per
fecționării tehnologiei de prepa
rare.

Folosind baza materială creată, 
minerii Voii Jiului ou muncit cu 
entuziasm pentru aplicarea in via
ță a sarcinilor trasate de partid 
privind dezvoltarea producției de 
cărbune. Sarcinile de plan prevăd 
pentru acest an o producție de 
7.6 milioane tone cărbune ceea 
ce reprezintă o creștere de 1,9 
milioane tone față de anul 1965. 
In ultimii trei ani producția creș
te în medie pe an cu peste 540 
mii tone, ceea ce echivalează cu 
intrarea in producție in fiecare an 
-o unei noi mine cu capacitate 
medie. Exploatarea minieră Lupe- 
ni realizează anul acesta o pro
ducție zilnică de peste 5 500 tone, 
iar mina Vulcan va depăși 4 000 
tone.

Ca urmare a creșterii nivelului 
tehnic al producției, a îmbunătăți
rii organizării producției și a 
muncii, productivitatea muncii vo 
atinge in acest an un nivel de 1,6 
tone pe post față de 1,3 tone pe 
post cit s-a realizat în anul 1965. 
In aceeași perioadă productivita
tea muncii în abataj crește de la 
3,9 la 4.8 tone pe post. Aseme
nea creștere a productivității 
muncii, a fost posibilă în condi
țiile ridicării gradului de mecani
zare a operațiilor cu consum

more de munco. La încărcarea 
sterilului in galerii, gradul de me
canizare o crescut de Io 16,9 la 
sută la 25,3 la sută, iar Io încăr
carea in puțuri de la 89,3 la sută 
Io 100 la sută. Transportul in a- 
batoje este complet mecanizat. Se 
oplică susținerea metalică la 29 
Io sută din producția bozinului. 
Este in curs de generalizare sus
ținerea cu stîlpi hidraulici. In ul
timii ani s-a introdus la mina 
Petrila și Vulcan procedeul de să
pare a suitorilor prin forare. Ta
vanul artificial din lemn a fost 
înlocuit Io abatajele frontale prin 
tovan din plasă metalică. La mi
na Lupeni o fost pus in funcțiune 
primul orizont de transport dotat 
cu transportoare cu benzi care o- 
sigură un transport continuu. S-au 
intensificat eforturile pentru meca
nizarea tăierii și încărcării in a- 
botojele frontale folosind combi
nele de abataj. La minele Lupeni, 
Vulcan și Paroșeni rezultatele ob
ținute pină in prezent sint promi
țătoare.

Gradul de înzestrare energetică 
a muncii a crescut în cei trei ani 
ai cincinolului cu 55 la sută ceea 
ce a contribuit substanțial la ex
tinderea proceselor de muncă me
canizate și la reducereo efortului 
fizic al muncitorilor.

S-au obținut realizări importan
te pe linia creșterii gradului de 
securitate a muncii in minele 
noastre. S-a generalizat folosirea 
lămpilor cu acumulatori, cu lumi
nozitate sporită. Pentru controlul 
prezenței metanului in atmosfero 
minei, personalul tehnic a fost do
tat cu detectoare de metan mo
derne. La mina Lupeni funcțio
nează o stație telegrizumetrică și 
este in curs montarea primei sta
ții de degazare a stratelor de 
cărbune. Au fost puse in funcțiu
ne 12 stații principale de aeraj, cu 
un debit total de 46 800 m3 pe 
minut

In pas cu dezvoltoreo minelor 
s-au realizat in localitățile Văii 
Jiului construcții social-culturale 
care ou îmbunătățit substanțial 
condițiile de viață ale minerilor.

Tot ceea ce s-a realizat in anii 
cincinalului in Valea Jiului este 
rodul politicii înțelepte a partidu
lui nostru de valorificare a resur
selor naturale ale țării, de indus
trializare socialistă, factor hotărî- 
tor in dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

In cadrul programului general 
de dezvoltare a țării noastre pe 
calea trasată de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. se prevede dez
voltarea în continuare. în ritm 
susținut și a industriei carbonife
re. In Valea Jiului producțio de 
cărbune se prevede să crească 
an de an pină la atingerea capa
cității maxime a bazinului de 11- 
12 milioane tone. In mod cores
punzător se vor dezvolta toate mi
nele. Sporul de producție se va 
obține tot mai mult pe seama mi
nelor noi Dîlja, Paroșeni, Livezeni 
și Bărbăteni. Vor fi continuate e- 
forturile pentru dezvoltarea nive
lului tehnic al producției prin tre
cerea la mecanizarea complexă și 
automatizarea procesului de ex
tracție a cărbunelui.

Perspectivele de dezvoltare a 
bazinului nostru carbonifer sint 
nemijlocit legate de dezvoltarea 
țării pe drumul socialismului sub 
conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii mineri sus
țin cu entuziasm politica partidu
lui nostru de continuare în ritm 
susținut a industrializării țării, de 
dezvoltare a economiei naționale, 
de ridicare a României socialiste 
la nivelul țărilor avansate din 
punct de vedere economic. A- 
ceastă politică răspunde în cel 
mai înalt grad intereselor majore 
ale poporului român.

Măsurile de îmbunătățire a organizării 
producției și a muncii prind viață

Referitor la preocuparea pentru 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii — problemă a cărei re
zolvare e de importanță vitală pentru 
progresul tehnic in economia noas
tră — în paginile ziarului „Steagul 
roșu" s-a publicat, la 22 ianuarie 
a. materialul intitulat „Urmărirea 
eficienței măsurilor precedente șl 
rezolvarea necesităților actuale — 
un paralelism ce trebuie respectat 
la l.E.C. Paroșeni".

lată ce ne-a comunicat conduce
rea unității respective cu privire la 
aspectele relatate în articol:

..Planul de acțiune din acest an 
privind organizarea superioară n pro
ducției și a muncii a fost întocmit 
ln baza unei analize temeinice, otît 
a problemelor ce se impun a fi re
zolvate în scopul asigurării înde
plinirii exemplare a indicatorilor de 
plan curent, cit și a celor ce pregă
tesc condiții favorabile de realizare 
a unor obiective de perspectivă.

Datorită specificului întreprinderi
lor producătoare de energie electri

că și termică. o atenție deosebită 
trebuie acordată creșterii siguranței 
de exploatare care mijlocește rea
lizarea planului de producție, ali
mentarea cu energie electrică .• tu
turor consumurilor în condiții op
time șl fără întreruperi (deranjamen-

llvltățil flx-lnd jaloanele căilor de 
înlăturare a cauzelor șl deficiențe
lor generatoare de pierderi de timp. 
Pe lîngă măsurile stabilite de comi
tetul de direcție, această problemă 
esle șl în atenția coleclivulul de 
organizare ce și-a propus pe anul

Ecouri la materialele publicate

te), utilizarea judicioasă a capacită
ților de producție etc.

Prin aceasta se explică numărul 
mare de studii și măsuri ce s-au e- 
feclual și se vor efectua In conti
nuare in această direcție.

In ceea ce privește îmbunătățirea 
utilizării timpului de lucru, comite
tul de direcție al l.E.C. Paroșeni a 
analizai anlerior această latură a ac-

ln curs finalizarea unor studii din 
care cităm „Studierea măsurilor ne
cesare în vederea eliminării pierde
rilor de timp din cursul zilei de 
muncă la lucrările de întreținere ca
zane", „Studiul privind posibilitățile 
de extindere a zonelor de deservire 
și gradul de ocupare a personalului 
de exploatare" etc.

Avînd în vedere recomandările fă

cute de ziar in ceea ce privește ac
țiunea de rentabilizare a energiei 
termice, acestea vor sta mereu in a- 
tenția colectivului nostru, urmărind 
tn permanență aplicarea Inlocmal a 
măsurilor propuse ți obținerea re
zultatelor scontate.

Studiul introdus in plan privind 
siipraînălțarea digurilor depozitului 
de cenușă.și zgură are o importan
ță deosebită pentru centrală, condi- 
țlonlnd buna oi funcționare. Accsla 
se află și in atenția organelor de 
stat (soluționarea necesită lucrări de 
Investiții do un volum mai mare), 
Insă, pină la rezolvare.i def'-nilivă a 
acestei probleme, întreprinderea va 
căuta să asigure, prin forțele sj mij
loacele proprii, funcționarea in mod 
corespunzător a centralei.

întregul colectiv al l.E.C. Paroșeni 
e hotărî* să muncească cu elan el 
stăruință pentru realizarea sarcini
lor de plan și a angajamentului luat 
contribuind astfel la înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor planului cin
cinal și a politicii partidului nostru".

Obiective 1969: Aprovizionarea abundentă 
a populației, forme moderne de deservire

Orchestră la domiciliu
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Aproape zilnic, in aparta
mentul lui Banlo Andrei, din 
blocul 2, scara 1, strada Car- 
pati — Petroșani, au loc* repe
tiții muzicale care scoală toa
tă scara in picioare. Nu-i nici 
o crimă că „Unora le place 
jazz-ul‘. A lost și un iilm cu 
acest titlu. Dar vecinilor lui 
Banto, și nu numai lor, le pla
ce liniștea.

După-amiaza oamenii vor să 
se odihnească, să asculte mu
zică, să urmărească programul 
la televizor, să citească. Unii 
au copii care trebuie să-și la.- 
că lecțiile. Dar, vor, nu vor, 
n-au decit să asculte repetiții
le muzicale din apartamentul 
iui Banto. Măcar de-ar fi mai 
potolite. Dar cînd cei doi copil

își acordează chitarele electri
ce, iar tatăl lor trece la bate
rie. adio liniște...'

Sigur, gusturile nu se dis
cută. Preferințele nu se impun. 
Dar cui ii place muzica, s-o 
cinte acolo unde trebuie. In 
Petroșani există o școală ele
mentară de muzică și arte 
plastice, o școală populară de 
artă, o casă de cultură. Acolo 
e loc berechet pentru muzică. 
Acolo nu e nimeni deranjat.

Unora Ic place jazz-ul. Dar 
nu in dauna liniștei locata
rilor. Pe vecinii lui Banlo ii 
apucă si-la clnd aceștia încep 
repetifiile. De aceea se reco
mandă ca orchestranfii de pe 
strada Carpafi să-și pună in
strumentele muzicale la do- 
si-re.

Kanduth Gabriel, Uricani. Reve
niți cu corespondente despre co
merț în care aprecierile să fie con
cretizate, arătînd metode de muncă, 
măsuri eficiente a căror aplicare 
asigură buna deservire a popu
lației.

In sala mică a Casei de cultură 
din Petroșani a avut loc recent a- 
dunarea reprezentanților salariatilor 
O.C.L. produse industriale. La adu
nare au participat tovarășii David 
Lazăr, prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.. loan 
Vintilă, director general al Direcției 
hoteluri și restaurante din M.C.I., 
Stoica Stan, director al Direcției co
merciale județene, numeroși invitați.

Darea de seamă prezentată de to
varășul Dumitru Poienâru, directorul 
O.C.L, produse industriale, discuțiile 
purtate au arătat modul în care au 
fost îndeplinite sarcinile de plan pe 
anul trecut, au jalonat măsurile ne
cesare pentru îndeplinirea și depă
șirea indicatorilor de plan Și a an
gajamentelor de ’ întrecere pe anul 
1969. Dat fiind specificul muncii, dis
cuțiile s-au axat cu precădere pe 
măsurile ce trebuie luate pentru a- 
provizionarea abundentă cu produse 
industriale de o mare diversitate și 
care să satisfacă din toate punctele 
de vedere cerințele și gusturile oa
menilor muncii din Valea Jiului, pe 
deservirea promptă =i_- civilizată a 
cumpărătorilor.

Sarcinile pe aceȘfMn, angajamen
tele de întrecere sini pe deplin rea
lizabile — sublinia Stelian Vintiles- 
cu, șeful serviciului comercial. In

acest sens, e necesar însă să existe 
o mai slrînsă colaborare între O.C.L. 
și I.C.R.M. și I.C.R.T.I., ca principali 
furnizori. Aprovizionarea ritmică și 
din abundentă a oamenilor muncii 
din Valea Jiului trebuie să devină 
un tel comun al O.C.L., I.C.R.M. și

Adunarea 
reprezentanților 

salariatilor de la 
0. C. L. Industrial

I.C.R.T.I., precum și a autobazei 
T. A. Petroșani.

In cuvîntul lor, tovarășii Aurel 
losifescu, loan Vintilescu. Dumitru 
Popescu, Iosif Motoc, Anton Laufer. 
Adalbert Boroș și alți vorbitori au 
subliniat necesitatea aprovizionării 
ritmice a unităților de desfacere, 
studierii cu atenție a gusturilor și 
preferințelor oamenilor muncii, ne

cesității de a șe desfășura o muncă 
educativă permanentă în rindul vân
zătorilor, în spiritul cinstei și dra
gostei față de profesia aleasă.

Îndeplinirea sarcinilor de plan, a 
arătat printre altele tovarășul Stoica 
Stan, este în mod organic legală de 
cunoașterea gusturilor și cererii 
populației; structura fondului de 
marfă trebuie să lină seamă de a- 
ceste cerințe.

In încheierea discuțiilor a luat cu
vîntul tovarășul David Lazăr. Rezul
tatele de pină acum constituie pre
misa succeselor viitoare, a arătat, 
printre altele, vorbitorul. Condiții și 
posibilități de îndeplinire a sarcini
lor de plan, a angajamentelor de 
întrecere avem. Depinde însă de fe
lul în care știm să le folosim.

Traducînd în viață planul de mă
suri, căutînd și aplicînd în perma
nență noul, forme moderne si civi
lizate de deservire, reducînd conti
nuu cheltuielile de circulație putem 
avea certitudinea că obiectivele din 
acest an vor fi îndeplinite și de
pășite.

Adunarea reprezentanților salaria
tilor de la O.C.L. produse industria
le a aprobat în unanimitate anga
jamentele pe care organizația și le 
ia în întrecerea socialistă pe anul 
1969.

trebuie deschis un robinet
Continuă să ne sosească se

sizări despre funcționarea de
fectuoasă a unor puncte ter
mice din orașul Vulcan, des
pre laptul că unii locatari nu 
au nici apă caldă, nici măcar 
apă rece, In apartamente.

In asemenea situație sint 
blocurile C-7, D-7, D-8, F-l,
F-2, F-3 despre care ni s-a 
scris recent.

Sint, fără îndoială, o serie 
de cauze obiective care duc la 
asemenea neajunsuri. Dar sint 
și multe subiective, legale de 
priceperea și conștiiciozilatea 
fochiștilor.

Unii fochiști, ca Gheorghe 
Dragoș și Florian Cotețiu de. 
la punctul termic nr. 3, Ion 
Roșia de la punctul termic, nr. 
2, Ion lancu de la punctul ter
mic nr. fi, își văd de treabă,

dau oamenilor apă. caldă și 
căldură in cantități suficiente. 
La rindul lor, ei simt căldura 
oamenilor. Al(i lochișli, ca 
Alexandru Nicula și Carol 
Laszlo de la punctul termic 
nr. 3, Constanta Ciobanu de 
la punctul termic nr. 6 nu-și 
lac datoria și oamenii duc 
lipsă de apă rece, apă caldă 
și de căldură.

lală dar că la punctele ter
mice din Vulcan aplicindu-se 
formula „una caldă una rece", 
oamenii au uneori apă caldă 
și apă rece, alteori nu au de 
nici un fel.

Tovarășii de la l.G.l. Vul
can au datoria să deschidă 
robinetul sancțiunilor in di
recția acelora care nu-și văd 
de treabă. Că prea e plin pa
harul...

Proi. Ilie Marinescu, Vulcan. Nu 
am putut publica corespondența tri
misă fiind prea generală. Vă rugăm 
să ne scrieți concret despre înnoi
rea socialistă a Vulcanului — loca
litate pe care o cunoașteți bine.

Vasile Gherlea, Petroșani. Ne-ați 
trimis o culegere de prevederi teh
nice pentru asigurarea funcționării 
mașinilor pe timp de iarnă. Era ne
voie însă de un articol care să în
fățișeze experiența practică a auto
bazei în pregătirea mașinilor pentru 
iarnă și rezultatele concrete obținu
te.

loan Jitea, P.C.I. Petroșani. Mate
rialul despre starea tehnică a auto
vehiculelor din dotatia formațiilor 
P.C.I. este incomplet ca documen
tare și cu multe confuzii. Partea 
clară a fost adusă la cunoștința ce
lor in drept pentru a se lua măsu
rile necesare.

losii Tomuș, Lupeni. Cele scrise 
de dv. au fost relatate pe larg în 
coloanele ziarului nostru în baza 
documentării redacției la fața locu
lui.

★

Pensionarul Josan Petru, domici
liat în Petrila, strada Republicii nr. 
105 a sesizat redacția că în dimi
neața zilei de 24 februarie a găsit 
în dreptul casei sale un cric de ri
dicat autovehicule, căzut probabil 
de pe o mașină pe care nu a pu
tut-o identifica.

Păgubașul este invitat a se pre
zenta la adresa de mai sus între 
orele 7—9 sau 18—19 de unde, după 
identificare, își va putea ridica cri
cul.

11,00 Limba franceză lecția 48 |re- 
luare).

11.30 Limba engleză lecția 48 (re
luare).

12,00 Tv. pentru specialiști. Chimie
— schimbători de Ioni și utiliza

rea lor în domeniul chimiei 
(reluare).

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiști. Medici

nă. Tratamentul marilor pier
deri de substanță tegumentară.

18,05. Limba germană lecția 44.
18.30 Club XX. „Tineri din secto

rul 3".
19.00 Telejurnalul de seară.

.19,30 Opiniile dumneavoastră...
19.45 Actualitatea muzicală.
20,05 Căsuța poștală 111. Dialog cu 

telespectatorii.
20,15 Avanpremieră.
20.30 Telecinemateca : „Perlele coroa

nei", film artistic cu Sacha 
Guitry, Raimu. J. L. Barrault și 
Arlettv.

22,10 Monografii contemporane. „Se
cretul Bicazulul".

22.30 Arii din opere românești.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

sport Tradiția obliga la mal mult
Deși sezonul de iarnă se menține 

capricios, echipa de fotbal Parîngul 
Lonea și-a reluat, de la începutul 
lunii februarie, „repetițiile" sub ,.ba
gheta" noului antrenor, prof. Cheș- 
cheș Dorin.

Conștient de obligațiile locului 
fruntaș ocupat in turul campionatu
lui și aspirind, cum este firesc, spre 
virful clasamentului seriei, antreno
rul Parîngului urmărește, să integre
ze „stilul" fiecărui jucător în „stilul" 
colectiv, caută soluția omogenizării 
echipei. O preocupare majoră a nou
lui antrenor esle și prpjnovarea ti
nerelor talente în lotul primei echi
pe, fiind vizați de j)e așum trei ju
niori • Kreibik, Cigmăian și Stelea. 
De altfel, colaborînd cu antrenorul 
echipei de juniori (Feher Iosif), an
trenorul Cheșcheș și-a propus un o- 
bicctiv de perspectivă: ridicarea li
nei formații cu personalitate din ac
tualul lot de juniori, fn etapa pre
mergătoare returului, antrenamentele 
se desfășoară după un program ra

țional de lucru, eșalonat în trei zile 
din săptămînă. Scopul antrenamente
lor este multiplu și variat: dezvol
tarea condiției fizice generale, creș-. 
terea potențialului fizic și tehnic al 
echipei, exersarea elementelor teh
nice în condiții analoage jocului, 
adecvarea unor procedee tactice la 
posibilitățile fizice și tehnice ale ju
cătorilor etc.

„Dovedind conștiinciozitate, spirit 
de dăruire și tenacitate — îmi de
clara antrenorul — Paringul Lonea, 
cu componenți înzestrați precum Ra- 
bulea, Baky, Lupa sau Buium, poate 
oferi in retur dispute pasionante în 
compania echipelor din Teliuc și Si- 
meria, situate pe primele două locuri 
ale clasamentului".

Suporterii loneni doresc echipei 
lor o comportare demnă de tradiția 
fotbalului local, care le-a procurat 
atllea clipe de exultare pe arena 
de la poalele Parîngului.

Dar tradiția, ilustrată de mult re-

gretații Crîsnic Ică și Moldovan Nelu, 
iar actualmente continuată de A- 
chim, acest maestru al driblingurilor 
și paselor subtile, nu trebuie să ră- 
mînă o nostalgică amintire ci un 
imbold...

Prof. ION TRANCAU
Joi 27 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Să 
nu ne despărțim; Republica: Fete 
în uniformă; PETRILA: Valea; LO
NEA — Minerul: Columna, seria I 
și II; ANINOASA: Balul de sîm- 
bătă seara ,- PAROȘENI: Cei șapte 
samurai ; VULCAN: Becket, seria 
I și II ; LUPENI — Cultural: Mary- 
sia și Napoleon; URICANI: Vicon
tele' plătește polița.

Crește
social-culturală

zestrea
a municipiului

(Urmare din pag. 1)

croraionul B+C, am
plasat in zona centrală a 
orașului, unde au fost 
construite un număr de 
10 blocuri turn cu 11 
nivele, fiecare bloc avînd 
cile 66 de apartamente 
ou 2 camere de locuit, 
cu spatii locative anexe.

Ln orașul Vulcan, au 
fost dale in folosința oa
menilor muncii, blocurile 
din ansamblul de locu
ințe al microraionuJul II 
și au fost atacate lucră
rile de construcție în 
microraionul III/A. In ca
drul acestui ansamblu a 
fost construită o școală 
generală cu 16 săli de 
claaă o clădire care a- 
dăposleșie un liceu mo
dern cu 20 săli de cla
să, precum și alte spatii

pentru buna desfășurare 
a procesului de lnvfiță- 
mîn1. Au fost începute 
și lucrările la noul com
plex comercial.

La Lupeni a fost reali
zat un nou ansamblu de 
locuințe ln microraionul 
Tudor Vladimirescu, tota- 
Ezînd un număr de 14 
blocuri moderne cu 10— 
II nivele, cuprinzîmd pes
te 1 340 apartamente, cu 
care fondul locativ al 
orașului a fost lărgii 
simlitoT.

Paralel cu construcțiile 
sociafl-culturale au fost 
realizate Importante lu
crări cu carc'.ieT tehnico- 
ediliter și de gospodărie 
comunală, printre care 
se cuvine să menționăm 
lucrările de alimentare 
cu apă Astfel, pentru 
asigurarea cu apă pola-

bilă a orașelor Petrila 
și Petroșani a fost dată 
în folosință sursa de 
captare a apei din Jiet 
oare asigură un debil de 
120 litri de apă potabilă 
pe secundă. Tn Vulcan a 
fost creată o nouă sursă 
de apă care în fiecare 
secundă asigură 97 litri 
de apă potabilă locuito
rilor. In prezent se lu
crează la construcțiile 
hidrotehnice speciale din 
cadrul șantierului Valea 
de Pești, cu obiectivul 
principal lacul de acu
mulare, sursă care va a- 
sigura toate localitățile 
din Valea Jiului de vest 
— Uricani, Lupeni, Vul
can, Iscroni — cu apă 
potabilă. Sint în curs de 
executare, aflindu-se în- 
tr-o fază avansată, și lu
crările pentru conducta

de aducțiune și slalia de 
tratare a apei care va 
alimenta cu apă potabilă 
comuna Aninoasa.

Tot in această perioa
dă a fost modernizat dru
mul national între Baru
— Petroșani și Livezeni
— Tg. Jiu. Au fost re
construite, din beton ar
mat, două poduri peste 
Jiul de est, patru poduri 
peste Jiul de vest și unul 
peste pîrîul Maleia.

Toate aceste obiective, 
date In folosință oame
nilor muncii din munici
piul Petroșani, contribuie 
la ridicarea nivelului ur
banistic al localităților, la 
creșterea gradului de 
confort, a bunăstării oa
menilor muncii din Valea 
Jiului.

Concursul va avea loc in ziua <le 18 manie ifi69. Se pol prezenta iu to..-.-

cars absolvenți ai școlii de maiștri iu specialitate sau școli echivalente. Do.su-Je se 

primele la biroul personal pină la 15 ma rtie 1989, orele 15.

PROGRAMUL I: 6,05—9.30 Muzică 
și actualități; 9.30 Odă lim
bii române; 10,10 Curs de lim
ba rusă; 10,30 Din prelucrările de 
folclor ale compozitorilor noștri i 
11,05 Ora specialistului. Știința con
ducerii întreprinderii; 11,25 Melodii 
de Ion Stavăr și Petre Mihăescu ,•
11.45 Sfatul medicului,- 12,00 Glume
muzicale; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat .- 13,10 Avanpremieră cotidia
nă; 13,20 Muzică ușoară; 14,30 
Concertul zilei,■ 15,05 Muzică ușoa
ră ,- 15,15 Bibliotecă de literatură ro
mână : Tudor Arghezi,- 15,30 Cinte- 
ce și jocuri ; 16,00 Radiojurnal.
Sport. Buletin meteorologic,- 16,10 
Muzică ușoară; 16,30 Antena tinere
tului; 17,35 Muzică de estradă;
17.45 Revista economică; 18,05 Mu
zică populară și ușoară; 18,30 Ga
zeta radio,- 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumnevoaslră -, 19,20 Sport;
19.30 Emil Gavriș și Grigore Kiazim; 
19,50 Noutățile discului — Vico 
Torriani; 20.30 Interpret de mu
zică ușoară ;'21,05 Oameni de sea
mă 21,25 Cintă Dan Gherasim, Sa
rita Montiel, Elena Conslantinescu, 
Emilhenco; 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Cintece 
populare de dragoste,- 22,40 Moment 
poetic.- 0.05—5,00 Estrada nocturnă. 
_ PROGRAMUL II: 6,10 Voioșie pe 
portativ,- 6.45 Cintece și jocuri olte
nești; 7,10 Valsuri, polci, marșuri; 
7,37 Melodii interpretate la acor
deon,- 7,45 Muzică populară; 8,10 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 9,30 Cu săniuța — muzică 
ușoară; 10,55 Matineu de operă; 
12,05 Avanpremieră cotidiană.- 12,15 
Concert de prînz,- 13,00 Cîntece șl 
jocuri populare ; 13,30 Din țările so
cialiste,- 14 10 Muzică populară; 14.30 
Moment științific,- 14.35 Muzică de 
estradă; 1615 La țambal Toni lorda- 
cho; 17,00 Radiojurnal. 17.10 Concert 
de muzică populară,- 17,40 Cintă 
Ansamblul Armate:; 18,25 Mu
zică ușoară; 1905 Album fol
cloric; 19,30 Curs de limba rusă; 
19,50 Noapte bună, copii ,- 19,55
Muzică; 2'1.40 Serenade- de ieri 
și de azi,- 23.07 Antologia dis
cului; 0 09 Muzică ușoară. ••

ti

BULETINE DF. ȘTIRI: Pro
gramul I: f.00; 5.30; 6,00; 6.30; 
9.00; 1'. 13.00; 15.00; 20.00;
24,00; ' 2,00; 4.00. Pr gra
mul II : 0.95;. 7,30: 10.00; 12,00; 
1-1,00; 18.00; 19,00; 23.00; 0.55.
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ORIENTUL
CO 4SULTARI LA O.N.U. INTRE 
AMBASADORII CELOR PATRU 

MARI PUTERI

NtW YORK 25 (Agerpres). — La 
sediul O.N.U. au continuat în ulti
mele 48 de ore consultările bilate
rala intre ambasadorii celor patru 
mac puteri consacrate examinării 
situației din Orientul Apropiat. S-a 
anunțai că au avut loc întrevederi 
între ambasadorul Marii Britanii, 
lordul Caradon, cu reprezentanții 
permanenti ai Franței, U.R.S.S. și 
S.L'.A., precum și intre ambasadorul 
S.U.A., Charles Yost, și ambasado
rul Uniunii Sovietice, Iakov Malik.

Surse inlormate de la O.N.U. au 
indicat că reprezentanții celor patru 
țări au ajuns la un acord în ce 
privește folosirea misiunii lui Gun
nar Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. in 
Orientul Apropiat, ca un instrument 
pentru realizarea unei reglementai i 
politice in această zonă. Se așteaptă 
ca Jarring să se înapoieze in ur
mătoarele 48 de ore de la cartierul 
său general de la Nicosia.

In ce privește proiectata sesiune 
comună a reprezentanților la O.N.U. 
ai celor patru mari puteri, consa
crată găsirii căilor de aplicare a re
zoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 cu privire la 
Orientul Apropiat, s-a specificat că 
aceasta nu va putea să înceapă 
înaintea înapoierii la Washington 
a președintelui S.U.A., Richard Ni-. 
con. din actualul său turneu vest- 
european.

INCIDENTE DE-A LUNGUL 
CANALULUI DE SUEZ

CAIRO 25 (Agerpres). — După 
cum a declarat un purtător de cu
vînt militar egiptean, citat de agen
ția MEN, în ziua de 24 februarie 
forțele armate israeliene au deschis 
foc de artilerie, în mai multe rîn- 
duri asupra pozițiilor egiptene si
tuate de-a lungul Canalului de 
Suez, la nord de portul Suez.

Purtătorul de cuvînt a menționat 
că trupele egiptene au ripostai pen
tru a reduce la tăcere bateriile is
raeliene, precizînd în același timp 
că nu »-au înregistrat victime.

TEt AVIV 25 (Agerpres). — Un 
purtător de ruvint militar israelian

Lupta revendicativă a oamenilor 
muncii americani

Marea poarta a America spre 
Europa a fost redeschisă: docherii 
din New York au trecut la descăr
carea celor-165 de nave imobilizate 
de-a lungul cheiurilor in cursul gre
vei lor de peste opt săpiămini. 
Treptat își reiau activitatea și cele
lalte porturi de pe coasta răsărite i- 
nă și țărmul Golfului Mexic pac
tizate de greva care a costal zilnic 
economia americană aproape J5 mi
lioane dolari.

Istoria se repetă, afirmă unii. In 
cazul de (a|ă nu fără temei: dacă 
anul I960 a moștenit greva celor 
60 000 de muncitori din industria 
cuprului. 1969 a preluat o acțiune 
revendicativă asemănătoare ca pro
porții, cea a docherilor. Este vorba, 
Oviderr, de o coincidentă, dar nu a 
două lapte izolate: atit in 1967 cit 
Și in 1968 numărul grevelor de am
ploare s-a înscris pe o linie ascen
dentă. Cifrele publicate de Ministe
rul Muncii al S.U.A. sint conclu
dente — in 1968 s-au desfășurat 
4 950 de acțiuni revendicative la 
car au participat 2,6 milioane oa
meni, înregistrindu-se pierderi de 
47,3 milioane zile muncă/om. Sini 
cifre record nemaîintilnite din 
1959. Ce rezervă anul 1969? „In mo
mentul in care Administrația Nixon 
a fost instalată la 20 ianuarie la 
Gasa Albă, a moștenit o avalanșă

APROPIAT
a declarat că in după-amiaza zilei 
de 24 februarie forțele egiptene sta
ționate de-a lungul Canalului de 
Suez au deschis focul asupra pozi
țiilor israeliene. Pentru a contracara 
această acțiune, a afirmat purtătorul 
de cuvînt, partea israeliană a ri
postat. El a arătat în încheiere că 
aceste incidente urmează unei pe
rioade de două săptămîni de calm 
în regiunea Canalului de Suez.

INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚA 
ÎN R.A.U.

CAIRO 25 (Agerpres). — Autori
tățile R.A.U. au anuntat instituirea 
stării de urgentă, începind de luni, 
pe întreg teritoriul tării. Ziarul e- 
giptean „Al Ahram", citat de agen
ția MEN. relatează în numărul său 
de mar|l că Ministerul de Interne 
al R.A.U. a ordonat tuturor organi
zațiilor de apărare populară și ci
vilă, precum și spitalelor din în
treaga tară să se considere în stare 
de urgentă și să anuleze toate con
cediile.

Aceste măsuri au lost luate după 
atacurile întreprinse de către avia
ția israeliană asupra teritoriului 
Siriei.

★
AMMAN 25 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar iordanian, 
citat de agenlia MEN, a declarat că 
două avioane israeliene dc tip 
„Mystere" au întreprins un raid a- 
supra unei regiuni situate în valea 
Iordanului, pe malul estic al rîului. 
In timpul acestui atac, care a durat 
o jumătate de oră, a precizat pur
tătorul de cuvînt, avioanele israe
liene au lansat bombe cu napalm, 
provocînd mari pagube culturilor 
din această regiune.

★
TEL AV1V 25 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei israe
liene, relatează agenția France 
Presse, a declarat că marți dimi
neața aviația a intrat în acțiune 
împotriva unor poziții ale organiza
țiilor palestiniene de pe teritoriul 
Iordaniei. Două avioane au bom
bardat aceste poziții, a afirmat în 
continuare purtătorul de cuvînt, 
după ce un grup de comando a 
deschis focul împotriva unei patrule 
israeliene ce se deplasa în valea 
Beisan.

de greve și. amenințarea multor al
toi a scrie „Us News and World 
Report" menlionind in primul rind 
posibilitatea unei acțiuni pe scară 
națională a feroviarilor în semn de 
protest împotriva concedierilor.

...O grevă îndelungată a doche
rilor nu va fi tolerată, declara Lyn

don Johnson la începutul acțiunii 
revendicative a muncitorilor por
tuari de pe coasta răsăriteană. Preo
cuparea fostului președinte era ex
plicabilă — prin porțile maritime 
paralizate se realizează două treimi 
din traficul Statelor Unite cu restul 
lumii. Totuși, greva a fost, mai e-

Vizita 
președintelui 

Nixon Io londra
LONDRA 25 (Agerpres). — La 

Downing Street 10, reședința primu
lui ministru britanic, au avut loc în 
cursul zilei de marii convorbiri în
tre președintele Nixon și premierul 
britanic Harold Wilson, Au fost tre
cute în revistă probleme alo N.A.T.O., 
integrării vest-europene, chestiuni bi
laterale comerciale și economice, re
lațiile Est-Vest.

înainte de întîlnirea cu primul mi
nistru, președintele Nixon a avut o 
întrevedere cu Edwarl Heath, lide
rul opoziției conservatoare, cu care 
prilej a fost evocată criza interve
nită în relațiile franco-britanice, pre
cum și unele aspecte ale actualei 
situații internaționale.

După discuțiile avute cu premie
rul britanic, președintele Nixon a fost 
oaspetele reginei Elisabeta a ll-a a 
Angliei la Palatul Buckingham.

In cursul serii de mar(i, primul mi
nistru britanic Harold Wilson și pre
ședintele Nixon au avut o nouă în- 
tîlnire, în cadrul căreia au fost a- 
bordate problemele privind situația 
din Orientul Apropiat, Africa și Asia 
de sud-est.

-----•------

Acte provocatoare 
împotriva 

R. P. D. Coreene
PANeMUNJON 25 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția A.C.T.C., 
la Panmunjon a avut loc o ședință 
a comisiei militare de armistițiu în 
Coreea, în cadrul căreia partea co
reeană a protestat în legătură cu 
actele provocatoare comise de partea 
americană în cursul lunii februarie 
în zona demilitarizată. Reprezentan
tul părții coreene a arătat că) în ca
zul continuării acestor acte provo
catoare, partea americană va purta 
toată răspunderea pentru 'urmările a- 
cestor acțiuni.

xact, a trebuit să fie tolerată — 
fermitatea greviștilor spunindu-și 
cuvintul.

Majoiarea salariilor a fost leitmo- 
tivul grevelor din 1968. Statisticile 
oficiale confirmă temeinicia acestei 
revendicări. Citind Ministerul Mun
cii, ziarul „New York Times" scria-" 
că în 1968 preturile produselor de 
larg, consum au crescut cu 4,7 la 
sută în comparație cu 1967, iar în 
domenii cum ar fi cel al medica
mentelor creșterea a fost de 6—7 la 
sută. In ultimii 18 ăni nu s-a mai 
înregistrat o asemenea „explozie" a 
preturilor. Cum au evoluat salariile? 
In perioada 1960—1965 salariile rea
le săptăminale ale lucrătorilor din 
toate ramurile cu excepția agricul
turii au crescut cu 11 la sută, adi
că cu aproximativ 2 la sută pe an. 
Acest proces a încetat o dată cu 
implicarea tot mai adincă a State
lor Unite în războiul din Vietnam: 
indicele salariilor reale săptăminale 
a scăzut de la 111,0 în 1965 la 110,6 
în I960 și la 110,5 în 1967. Procesul 
a continuat și in 1968, cînd presiu
nile inflaționiste au obligat Admi
nistrația să ceară Congresului in
troducerea suprataxei fiscale de 10 
la sulă. (După cum constata însă 
„International Herald Tribune" in 
urma unui sondaj în rindul a 555 
mari companii americane, nici su
prataxa, nici presiunile inflaționiste

Disputa franco-britanică

Precizări ale purtătorului 
de cuvînt al guvernului 

vest-german
BONN 25 (Agerpres). — Tn legă

tură cu disputa franco-britanlcfi pe 
marginea unor declarații pe care pre- 
ședintele de Gaulle le-ar fi făcut în 
cursul unei întrevederi ambasadoru
lui britanic, Soames. purtătorul do 
cuvînt al guvernului vest-german a 
declarat că premierul Harold Wilson 
l-a informat pe cancelarul Kiesinger 
asupra conținutului acestei întreve
deri, în timp ce se afla la Bonn. 
„Multe din cele spuse, a arătat pur
tătorul de cuvînt, nu au surprins 
guvernul federal, deoarece președin
tele de Gaulle a împărtășit în repe
tate rînduri aceste idei cancelarului 
Kiesinger, în cadrul , unor întrevederi 
anterioare". Elementul nou, a adău
gat el, este propunerea unor con
vorbiri bilaterale, franco-britanice. 
Cancelarul Kiesinger a recomandat

•----

ECOURI LA OTTAWA
OTTAWA 25 (Agerpres). — Mit

chel Sharp, njunislrul afacerilor ex
terne al Canadei, a ( declarat luni în 
fata parlamentului că guvernul cana
dian a fost Informat asupra conți
nutului discuțiilor avute la 4 februa
rie de președintele Franței, de 
Gaulle, cu aihbasadorul Angliei la 
Paris. El a dezmințit însă că guver
nul francez a adresat o comunicare 
Canadei în legătură ou propunerile 
ce ar fi fost formulate de șeful sta
tului francez în amintita convorbire. 
In aceeași declarație, Sharp a dez
mințit, de asemenea, că între gu
vernele Canadei și Franței s-ar fi 
purtat discuții privind rolul Cana
dei în N.A.T.O.

-----•------

0 declarație 
a secretariatului 

F.Ș.M.
PRAGA 25 (Agerpres). — Secre

tariatul Federației Sindicale Mon
diale a dat publicității o declarație 
cu prilejul sărbătoririi , Anului Nou 
vietnamez, în care își exprimă so
lidaritatea cu lupta eroică a po
porului vietnamez.

Secretariatul F.S.M., se subliniază 
în declarație, sprijină cererile legi
time ale guvernului R.D. Vietnam 
și ale F.N.E. din Vietnamul de sud: 
încetarea necondiționată a interven
ției americane în Vietnamul de sud, 
retragerea tuturor trupelor S.U.A. și 
ale sateliților lor, ' lichidarea tutu
ror bazelor și obiectivelor militare 
americane dirt Vietnamul de sud, 
încetarea oridiîfor -acte de agresiu
ne în zona demilitarizată și acor
darea dreptului poporului vietnamez 
de a-și solu|i6na Singur problemele, 
fără amestec Străin.

VIETNAMUL DE SUD: Lup
tători patrioți pregălindu-se 
pentru a ataca. | vehicule mili
tare dușmane cu mine de pă- 
mînt.

nu au avut efecte negative asupra 
beneficiilor oblipute în 1968 de ma
rile monopoluri)^ [

Consiliul consilierilor economici 
ai Casei Albe prevede pentru acest 
an o creștere 'cu Ț cel puțin 3,5 la 
sută a preturilor.. Evoluția defavo
rabilă a raportului preturi — salarii 
a declanșat note critice și în Con
gres. Un interviu al ministrului 
muncii, George Shultz, în care s-a 
pronunțai impoiriya majorării sala
riilor mici, a prirpit următoarea re
plică din partea senatorului William 
Proxmire: „Cum să explicăm acest 
lucru populației ? Doar salariile 
congresmenilor; au fost majorate cu 
40 la sulă, iar al dv. cu 70 la sută".

Extinderea mișcării revendicative 
a coincis cu deplasări semnificati
ve in mișcarea sindicală americană. 
Politica „păcii cu patronatul", pro
movată do unii lideri ai marii cen
trale sindicale. AFL-CIO, este res
pinsă cu tot mai multă tărie. Des
prinderea importantului sindicat al 
muncitorilor din industria de auto
mobile și avioane din AFL-CIO (1,6 
milioane membri) și unirea lui cu 
sindicatul șoferilor de autocamioa
ne (2 milioane membri) se înscrie, 
după părerea unanimă a observato
rilor, pe linia dinamizării mișcării 
sindicale.

Cele aproape 5 000 de greve din 
1968 și cele considerate ca iminente 
intr-un viitor mai apropiat sau mai 
îndepărtat — adevărate seisme so
ciale — constituie o nouă dezmin
țire a pseudoteoriilor lansate de cel 
care, luînd dorințele drept realitate, 
vorbesc despre „pacea socială" ce 
s-ar fi instalai în societatea tmeri- 
cană.

A. TOTH 

premierului Wilson să accepte a- 
ceastfi propunere, cu prilejul recen
telor convorbiri de la Bonn.

După cum s-a anuntat, disputa 
franco-britanică a Izbucnit in urma 
dezvăluirii, la Londra, a conținutului 
convorbirii dintre președintele de 
Gaulle și ambasadorul britanic Soa
mes. In versiunea acestuia din ur
mă, generalul de Gaulle ar fi pro
pus o nouă organizare a Europei 
occidentale. în cadrul căreia s-ar re
nunța la Pia|a comună și N.A.T.O. 
și s-ar institui un directorat al Fran
ței, Angliei, R. F. a Germaniei și 
Italiei.

e scur
• BELGRAD. — Luni sea

ra, la Galeria Centrului cul
tural din Belgrad s-a deschis 
o expoziție de arid plastică 
românească, la care sint pre
zentate lucrări de pictură 
(Virgil Almășanu), sculptură 
(Ovidiu Mailec) și grafică 
(Oclav Grigorescu). La festi
vitatea de deschidere au 
vorbit piciorul Virgil Almă
șanu, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici din Republica

• LOS ANGELES. — Ficatul u- 
man poate fi extirpat în proporție de 
90 la sută, partea care rămîne fiind 
suficientă pentru regenerarea in în
tregime a acestui organ, a declarat 
dr. J. K. Siemsen, de la Universita
tea din California de sud. El a a- 
dăugat că restul ficatului dacă este 
bine aprovizionat cu singe pentru 
regenerare ritmul de refacere este 
mult mai rapid decît s-a crezut pihă 
azi. Ritmul de refacere este direct 

' proporțional cu mărimea părții ex
trase.

® TOKIO. — In Japonia a fost 
construită o instalație pentru per
soanele nefumătoare ce sint nevoile 
să lucreze în aceeași încăpere cu 
fumători. Instalația constă dinlr-un 
indicator sensibil, pus in legătură 
cu un sistem de alarmă și montat 
intr-o mică figurină luată parcă din 
filmele lui Walt Disney — șoricelul 
Mickey Mouse. In momentul în 
care aerul din cameră este alterat 
cu fum de țigară pînă la o anumi
tă limită, Mickey începe să „chi- 
|ăio" și să-și rotească ochii în toate 
părțile.

Procesul lui Sirhan
Luni a continuat audierea marto

rilor acuzării în procesul intentat lui 
Sirhan Bishara Sirhan, asasinul se
natorului Robert Kennedy. Pînă a- 
cum au fost audiali aproximativ 60 
de martori din cei 80, iar acuzarea 
a anuntat că renunță la ceilalți 20 
de martori.

Din declarațiile făcute reiese, po
trivit agenției France Presse. că a- 
cuzatul a premeditat îndelung asasi
narea lui Robert Kennedy. Sirhan 
a fost văzut de cîteva ori la reu
niuni politice la care asista și se
natorul Kennedy. Teza premeditării, 
continuă agenția citată, poate fi sus
ținută și de însemnările pe care 
Sirhan le-a făcut intr-un caiet, po
trivit cărora senatorul trebuia ucis 
înainte de 5 iunie 1968.

Unul din martorii acuzării, ofițe
rul de politie -Dewayne Wolfer, a 
demonstrat că gloanțele extrase din 
capul senatorului Kennedy au fost 
trase din pistolul lui Sirhan. Gloan
țele sint de lipul „minimagnum", 
folosite de obicei la vînătoare, iar 
Sirhan s-a antrenat la un stand de 
tir cu acest tip de gloanțe.

Apărarea a anuntat că va prezenta 
12—15 martori, a căror audiere va 
dura aproximativ trei săptămîni.

• ACCRA. — Luînd cuvintul cu 
prilejul împlinirii a trei ani de la 
preluarea puterii în Ghana de că
tre actualul guvern, președintele 
Consiliului Național de Eliberare, 
generalul Joseph Ankrah, a confir
mat intenția regimului militar de a 
transfera puterea unui guvern civil 
cel mai tîrziu pînă în luna septem
brie a.c.

Referindu-se la situația economi
că a tării, președintele a recunoscut 
că una din problemele cele mal 
serioase o reprezintă creșterea con
tinuă a șomajului. In încheierea cu
vântării sale, Ankrah a repetat pro
misiunea Consiliului National de E- 
liberare de a autoriza reluarea ac
tivității partidelor politice din Iară.

Declarative ministrului de externe 
al R. F. a Germaniei

NEW YORK 25 (Agerpres). - 
Ministrul de externe al R.F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a efectuat 
luni o vizită la New York ca Invi
tat la o reuniune consacrată gene
ralului Lucius Clay, fostul coman
dant al forțelor S.U.A. din R.F. a 
Germaniei. Cu acest prilej, el a a- 
bordat, în cadrul unei conferințe de 
presă, unele probleme legate de si
tuația Internațională. Referindu-se 
la inițiativele diplomatice ale 
U.R.S.S. și R.D. Germane, care pro
pun convorbiri cu privire la schim
barea locului viitoarelor alegeri 
prezidențiale ale R.F. a Germaniei, 
programate să se desfășoare în Ber
linul occidental, el și-a exprimat 
părerea că aceste initiative „consti
tuie un pas într-o direcție bună". 
El a arătat că în prezent au loc

Socialistă România, și sculp
torul iugoslav Neboișa Mitici, 
din partea Comisiei pentru 
colaborarea internațională in 
domeniul culturii, științei și in- 
vătăminlului a R.S. Serbia. 
Au participai numeroși oa
meni de cultură și artă din 
capitala R.S.F. Iugoslavia și 
membri ai corpului diploma
tic. Au fost prezenti membrii 
Ambasadei Republicii Socia
liste România la Belgrad.

• TA1PE. — Un avion de pasa
geri aparfinind companiei „Far Eas
tern Transport" din Taiwan s-a 
prăbușit luni în apropierea localită
ții Tainan. Accidentul s-a soldat cu 
moartea a 36 de persoane.

întrecere de troici 
la Moscova

In această iarnă, cinoi duminici la 
rind, s-au desfășurat întrecerile de 
troici pe hipodromul din Moscova. 
Aceste întreceri, inaugurate in urmă 
cu 120 de ani, și a căror tradiție 
a fost reluată din anul 1957, urmă
resc nu numai realizarea de perfor
mante sportive, deși săniile ating vi
teza de 45—50 km/h ci și realizarea 
unor veritabile spectacole artistice. 
Pe lingă obținerea unor viteze su
perioare, caii trebuie să fie de rasă 
pură, să aibă o ținută deosebit de 
frumoasă, iar surugiii să fie îmbră- 
cali in mod obligatoriu în șube și 
încinși cu brîuri colorate. La între
cerile din acest an au participat 21 
de troici din Siberia de vest, din re
giunile Volgăi, din ținuturile nordi
ce. din Ucraina și din Moscova.

Acțiuni de protest 
ale minerilor din Virginia

In orașul Crab-Orchard (statul 
Virginia de vest)"a avut loc un mi
ting de protest împotriva lipsei de 
asistentă socială în minele din a- 
cest stat. Au participat peste 1200 
de reprezentanți ai minerilor și per
sonalului medical din Virginia de 
vest. Ei au protestai împotriva fap
tului că Adunarea legislativă a sta
tului tergiversează adoptarea unei 
legi speciale caro să oblige patrona
lul să asigure condiții pentru pro
iecția muncii minerilor. In același 
timp, aproximativ 12 000 de mineri 
din regiunile sudice ale stalului se 
află în grevă de șapte zile, reven
dicând asigurarea unor condiții de 
muncă mai bune și majorarea sala
riilor.

Lansarea sondei spațiale 
„Mariner-6“

CAPE KENNEDY 25 (Ager
pres). — Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anun
țai că de la centrul spațial 
Cape Kennedy a fost lansată 
luni, cu ajutorul unei rachete 
„Atlas-Cenlaur", sonda spația
lă americană „Mariner-6". La 
cîteva minute de la lansare, 
„Mariner-6" s-a separat, așa 
cum a fost prevăzut, de ra
cheta purtătoare, indreplin- 
du-se spre planeta Marie, pe 
care o va survola la 31 iulie 
de la o distantă de 3 200 km. 
Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a ■ precizat cd vehi
culul spatial .Mariner 6" are 
o greutate de 400 kg, iar ins
talațiile de la bordul său vor 
furniza de 30 de ori mai mul
te informații deci! „Mari- 
ner-4", lansat in anul 1965. 

consultări in această problemă cu 
ambasadorii țărilor aliate ale R.F.G. 
Brandt a adăugat că „în viitor vor 
trebui realizate schimbări spre îm
bunătățirea relațiilor dintre cele 
două părți ale Germaniei*.

El a ezitat să se pronunțe în fa
voarea sau împotriva aderării An
gliei la Comunitatea Economică Eu
ropeană, afirmind doar că „Pista co
mună este un fapt, iar lărgirea a- 
cestul organism o probabilitate’. In 
legătură cu vizita președintelui Ni
xon într-o seric de țări vest-euro- 
pene, Willy Brandt a apreciat ci 
aceasta constituie o dovadă a aten
ției deosebite pe care guvernul a- 
merican o acordă îmbunătățirii 're
lațiilor sale cu Europa occidentală 
și cu țările membre ale Pactului 
nord-atlantic.

• PRAGA. — Cu prilejul ce’ei 
de-a 21-a aniversări a victoriei 
poporului muncitor cehoslovac d n 
februarie, marți a avut loc la 
Hradul din Praga o intilnire a 
conducătorilor P.C. din Ceho
slovacia cu membri ai milițiilor 
populare și cu vechi membri de 
partid. La intilnire a luat cuvintul 
Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Cu acest prilej, unor unități ale 
milițiilor populare și unor membri 
ai lor le-au fost înminate dis
tincții.

12 000 de siderurgiști 
în grevă la Bilbao

La Bilbao, 12 000 de muncitori de 
la întreprinderile siderurgice au de
clarat grevă în sprijinul revendică
rilor lor cu caracter economic și in 
semn de protest împotriva stării ex
cepționale. Printre cererile greviști
lor figurează și cea de eliberare a 
fruntașilor sindicali.-arestați sub cu
vînt că desfășoară o activitate „ile
gală".

• RIO DE JANEIRO. — 
Ministrul brazilian al comu
nicațiilor, Carlos Furtado Sr* 1 
mas, a declarat că tara sa va j 
inaugura Ia 28 februarie pro
priul său sistem de telecomu- 4 
nicafii cu străinătatea prin sa- ț 
telit. La această dală va li J 
inaugurală stafia de Ia Tin- !
gua, stalul Rio de Janeiro, de I
urmărire a sateliților. Cu a-
cest prilej șeful statului bra
zilian, Costa e Silva, va vor
bi, prin satelitul „Intelsal-3", j
cu președintele S.U.A., Nixon, i
și cu ^președintele Chile, E- ’.
duardo Frei. Tot alunei slalia 
de la Tingua va transmite 
prin satelit lansarea de la •
Cape Kennedy a navei spafi- ,
ale „Apollo-9".

Manifestație la Dacca
Aproximativ 3 000 de muncitori au 

participat la o manifestație organi
zată în capitala Pakistanului orien
tal, Dacca, în sprijinul revendicări
lor lor privind îmbunătățirea con
dițiilor de viață. Manifestanții au în
conjurat centrala electrică din Dacca, 
a cărei activitate a fost sistată timp 
de zece ore.

In celelalte mari orașe pakistaneze, 
încordarea s-a atenuat în mare par
te după măsurile anunțate recent de 
guvern în vederea restabilirii cal
mului. (Este vorba mai ales de ridi
carea stării de urgentă).

S-a anuntat, de asemenea, 
cd la 24 martie N.A.S.A. pro
iectează lansarea lui „Mari- 
ner-7", mai perfecționat de
alt „Mariner-6". Această son
dă spafială va transmite pe 
Pămint 91 de fotografii ale 
„planetei roșii*, In timp ce 
de la „Mariner-6" se așteaptă 
doar 74 de Imagini. j Specia
liștii N.A.S.A. au precizat că 
atit „Mariner-6" cit și „Mari- 
ner-7" nu ■ au misiunea de a 
stabili dacă există vreo formă 
de viată pe suprafața plane
tei Marie.

In anul 1971, Statele Unite 
proiectează lansarea altor 
două nave de tipul „Mariner", 
care vor evolua la o distantă 
de 1 600 km de Mărie. Pentru 
anul 1973 se prevede trimite
rea a două laboratoare cos
mice pe această planetă.
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