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Semnarea unui nou protocol
între România și R. S. Cehoslovacă
în vederea dezvoltării traficului auto

ABATAJELE FRONTALE
MARILE IZVOARE

DE CĂRBUNE ALE VĂII JIULUI
Abatajele cu front lung de la 

minele din Valea Jiului sînt unități 
cu capacitate productivă mare caro 
asigură concentrarea producției da
torită posibili lăți Iot de folosire a 
utilajelor moderne de tăiere, susți
nere și transport. In anul 1968, din 
abatajele cu front lung ale Văii Jiului 
S-au extras peste 2,2 milioane tone 
cărbune, din care mai mult de jumă
tate a revenit abatajelor cu 
lung in felii orizontale.

entru susținerea modernă a aba- 
lor, minele din bazin au fost do

cil 14 400 bucăți stîlpi metalici, 
care peste 70 la sută stîlpi 

aulici, și 15 300 grinzi articulate 
consolă. Folosirea acestor stîlpi 
a grinzilor articulate în consolă,

front

tate 
din

In
sl ' „ 
împreună cu transportoarele blindate 
cu raolete, fac posibilă menținerea 
mijlocului de transport lîngă frontul 
de cărbune, apropierea la frontul de 
lucru fără demontare, pușcarea pe 
transportor. precum și deplasarea 
combinei pe rama acestuia.

Pentru utilizarea susținerii moderne 
în abatajele cu front lung în felii 
drizontale, a fost necesară îmbună
tățirea construcției tavanului artifi
cial prin trecerea la înlocuirea con
strucției din lemn cu împletitură me
talică din plasă, prevăzută cu întări- 
turi din toroane din cabluri de otel. 
Cu un tavan artificial metalic astfel 
construit, se asigură extragerea mai

multor felii, se evită pătrunderea 
rocilor sterile din spațiul exploatat 
în frontul de lucru, stabilitatea este 
mai maro datorită toroanelor de ca
blu, Iar distribuirea presiunii pe ele
mentele de susținere este mal uni
formă.

In abatajele cu front lung susținute 
metalic, se mai consumă totuși mate
rial lemnos la susținerea intersecții
lor abatajului cu preabatajele și la 
șpițuri, avînd însă ca un efect nega
tiv, pe lîngă un consum ridicat de 
material lemnos, crearea de zone cu 
concentrări de presiune și dezorga
nizarea tavanului. In vederea solu
ționării acestei probleme, în trimes
trul IV 1968 s-a experimentat la 
E. M. Aninoasa susținerea metalică a 
șpițului de la acoperiș și a inter
secției abatajului cu preabatajul, 
rezultatele obținute confirmînd avan
tajele soluției adoptate.

Pentru tăierea mecanizată în aba- 
f dosesc 

de 
In 
cu 
de 
an

procurarea unui număr de 9 500 
bucăți stîlpi hidraulici din care 
— fapt deosebit de semnificativ — 
majoritatea se 
U.R.U.M.P. De 
de peste 5 000 
arLiculate vor 
Valea Jiului.

Dintre problemele cele mai impor
tante care stau în fața colectivelor 
șl care trebuie urmărite cu precădere 
enumerăm :

vor confecționa la 
asemenea, un număr 
bucăți grinzi metalice 
fi confecționate în

9 extinderea abatajelor cu front 
lung, astfel ca producția extrasă din 
acestea să sporeastă față de anul 
1968 cu peste 20 la suită, iar produc
ția din abatajele susținute metalic 
să depășească 2,1 milioane tone.

@ extinderea tăierii mecanizate 
în vederea realizării prin acest 
procedeu tehnologic a unei produoțu 
de peste 300 000 tone.

tajele cu front lung se 
combine cu făgaș îngust, mașini 
havat și un plug de cărbune, 
cursul anului 1968 s-a realizat 
tăiere mecanizată o. producție 
peste 200 000 tone. Tot în acest
s-au început experimentările privind 
tăierea mecanizată cu combine în 
straiele groase sub tavan artificial.

Pentru anul în curs, în vederea 
extinderii susținerii metalice la do
tarea existentă a minelor, se prevede

Noul regulament privind activitatea 
a studenților
gulament aduce elemente noi refe
ritoare la modul de promovare a 
examenelor semestriale și de trans
ferare a studenților. El precizează 
că studenții care, după sesiunea din 
vară, rămîn cu mai mult de trei 
examene nepromovate sînt declarați 
repetenți, excepție făcînd numai cei 
care din motive justificate — cu 
acte — nu se pot prezenta la sesiu
nea din vară sau din iarnă. In afara 
sesiunilor nu pot fi susținute exa
mene decit cu aprobarea specială 
a Ministerului Invățămîntului. In 
privința transferărilor dintr-un oraș 
universitar în altul, regulamentul 
subliniază că acestea se vor efectua 
numai pe baza unor necesități impe
rioase : schimbarea domiciliului pă
rinților, al susținătorilor legali, al 
soților sau — pentru cei de la 
cursurile serale și fără frecvență — 
schimbarea locului lor de muncă.

(Agerpres)

profesională
A apărut noul regulament privind 

actixitatea profesională a studenți
lor. Elaborat sub egida Ministerului 
Invățămîntului și Uniunii Asocia
țiilor studenților din România, regu
lamentul expune pe larg drepturile 
și îndatoririle tinerilor care urmează 
cursurile diferitelor facultăți univer
sitare și tehnice din țara noastră, in- 
sistind îndeosebi asupra condițiilor 
de înscriere în învățămîntul supe
rior, de promovare a anului univer
sitar, de acordare a recompenselor și 
sancțiunilor. Spre deosebire de ac
tele normative cu profil similar, a- 
părute în anii anteriori, actualul re-

JURNAL
PIONIERESC
• O INTERESANTĂ 

EXCURSIE
Pionierii detașamentului clasei 

O lll-a B de la Școala generală 
nr. 6 Petroșoni, sub conducerea 
învățătoarei Melania Costin, co- 
rnandanta detașamentului, au fă
cut recent o interesantă excursie 
la cabana Cîmpu lui Neag. In 
împrejurimile cabanei au fost or
ganizate întreceri sportive. La îna
poiere, pionierii s-au oprit în 
Curtea Uzinei electrice din Lupeni, 
unde au căzut uciși cei 22 de mi
neri in urma grevei din 6 august 
1929.

Prof. Mihai ENACHE 
comandantul unității de pionieri

EXPERIMENT PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA 

MUNCII
Pentru cuprinderea tuturor pio

nierilor și școlarilor la activitățile 
Organizate în școli, se experimen
tează diversificarea muncii în ra
port cu preocupările elevilor.

In cadrul acestui experiment, 
recent la Școala generală nr. 1 
din Lupeni au avut loc expuneri 
pe teme ca : „Gînduri pentru ma
me" ; „Despre Cosmos" ; „Tradiții 
românești" ; „Ne însoțesc aptitu
dinile". După expunerea temelor, 
dezbateri ample au contribuit la 
ridicarea nivelului de cunoștințe și 
lb educația patriotică a elevilor.

M. OANCEA

VREMEA
Ieri, temperatura aerului la Petro- 

fatii a oscilat între minus 4 grade 
» minus un grad, iar la Paring între 
minus 10 grade și minus 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
@RE: Vremea se menține închisă, 
.yor cădea precipitații slabe sub for- 
<pâ de ninsoare. Vini din sectorul 
midie. Temperatura aerului se men
ține constantă.

@ îmbunătățirea construcției ta
vanului artificial la abatajele cu front 
lung, pentru crearea unoT condiții 
corespunzătoare de lucru la utilizarea 
combinelor și a susținerii metalice.

® aplicarea susținerii metalice la 
extremitățile abatajelor cu front lung, 
în scopul, eliminării complete a lem
nului.

® îmbunătățirea organizării mun
cii în abatajele ou front lung în 
vederea sporirii vitezelor de avansare 
creșterea gradului de utilizare a ma
șinilor și utilajelor din dotare precum 
și a productivității muncii.

Ing. Vasile CARAMETE 
șef laborator metode de exploatare
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Magazin de produse 
industriale 

la Cîmpu lui Neag
O nouă unitate a O.C.L. Pro

duse industriale a fost de cu- 
rind deschisă, la Cîmpu lui 
Neag. Bogat aprovizionată cu 
țesături, tricotaje, articole de 
menaj, de mercerie, produse 
chimice precum și cu articole 
de artizanat specifice locurilor, 
unitatea, înființată intr-o spa
țioasă clădire, răspunde astfel 
cerințelor locuitorilor din a- 
cest sat.

înființarea acestei unități a- 
teslă preocuparea conducerii 
O.C.L. pentru continua lărgire 
a rețelei, pentru aprovizionarea 
corespunzătoare a tuturor lo
cuitorilor din cele mai înde
părtate sale ale municipiului.

Bilete la odihnă 
și tratament

De cîteva zile,} la Agenția 
O.N.T. Petroșani s-au pus in 
vînzare bilele de' odihnă și

Unităti de
Pentru a fi în pas cu ce

rințele mereu crescînde ale 
populației din oraș, coope
ratorii de la „Deservirea" 
Lupeni sînt preocupați de 
înființarea unor noi unități 
de deservire. Astfel, în curînd,

tratament pentru trimestrul II 
a. c. Prețul orientativ al '.inul 
bilet este de 600—800 lei, Iar 
stațiunile care dispun de lo
curi sînt i Sovata, Căllmăneșll, 
Slănicul Moldovei, Olăneșll, 
Sinaia, Singeorgiu și Borsec.

Excursie la Brașov
Azi, la ora 15, un număr 

de 40 de tineri de la mina 
Lupeni pleacă intr-o excursie 
de două zile la Brașov. Vor 
vizita : Uzinele de tractoare, 
Biserica Neagră, obiective 
turistice și social-culturale. 
Excursia este organizată de 
Comitetul U.T.C. al minei 
Lupeni și cu contribuția bă
nească a acestuia.

Tinerii din Lupeni, însoțiți 
de inginerul Constantin Bă- 
lănescu, locțiitorul secreta
rului comitetului U.T.C. pe 
mină vor duce în orașul 
„Cerbului de aur" frînturi 
din simfonia adincurilor.

Recital de muzică 
instrumentală

Duminică dimineața, Ia ora 
10, in sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani, elevii 
claselor I—IV și orchestra 
Școlii de muzică și arte plas
tice vor susține un recital co
lectiv de muzică instrumenta
lă.

deservire
în localitate se vor deschide 
trei unități noi : bijuterie,
ceaprazărie și frizerie, în car
tierele Braia, Central, Ștefan. 
Cu acestea, numărul unități
lor de deservire din Lupeni 
va ajunge la 43.

Răsplata hărniciei, a dăruirii
în munca de zi cu zi

Cifre grăitoare La Uricani

Recent la Braga a avut loc reu
niunea Comisiei mixte romăno-ceho- 
slovace pentru aplicarea acordului 
în domeniul transporturilor rutiere 
internaționale între Republica Socia
listă România șl Republica Socialistă 
Cehoslovacă. La încheierea lucrări-

lor reuniunii s-a semnat un nou pro
tocol care are drept scop să aducă 
noi înlesniri dezvoltării traficului auto 
între cele două țări șl în tranzit pe 
teritoriile lor.

(Agerpres)

Concursul al lX-lea
al artiștilor amatori

START!
Celei mai mari întreceri amato- 

ristice, bienalului concurs al for
mațiilor muzicale, coregrafice, bri
găzilor artistice, soliștilor vocali, 
instrumentiști și dansatori din ca
drul lăcașelor și așezămintelor de 
cultură, i se va deschide dumini
că cortina și în municipiul Petro
șani. Primele spectacole ale aces
tei ample competiții artistice au 
început în țară, cu cîteva săptă- 
mîni înainte. Beneficiind de un 
timp mai îndelung pentru repetiții 
și pentru susținerea unor specta
cole pregătitoare, de verificare, a- 
vînd deci mai multe prilejuri pen
tru „rodarea" unor numere noi 
introduse în repertorii, formațiile 
artistice ale căminelor culturale 
din Valea Jiului, care vor susține 
duminică spectacolul inaugural al 
primei faze, la Bănița, se prezintă 
la start cu tot ce au ele mai bun.

Artiștii amatori din Cimpa, Jieț, 
Cîmpu lui Neag, Iscroni și Bănița, 
animați cu toții de dorința fierbin
te de a face față cu succes difi
cilelor întreceri și de a se califica 
cit mai „departe" 
aduce cu ei, pe 
cerilor, autentice 
melodii și jocuri 
veselia și exuberanța caracteristi
că acestor pasionați ai frumosu
lui. Vom asista oare la descoperi
rea de noi talente, vom putea 
consemna ulterior faptul că, în 
această competiție a fost valorifi-

în concurs, vor 
podiumul între- 
obiceiuri jiene, 
specific locale,

cată concludent creația artistică 
populară, vor fi promovate noi for
me și genuri de artă ? Răspunsul 
la aceste întrebări ni-l pot da, fi
rește, doar ei, artiștii amatori. Ei 
singuri ne vor dovedi, încă din 
primul spectacol, că timpul n-a fost 
lăsat să curgă în zadar, că s-au 
străduit să-și îmbogățească reper
toriile cu lucrări valoroase, auten
tice, că nivelul calitativ al progra
melor lor este în continuă crește
re, că nu urmăresc în fond decit 
să se prezinte în fața supremului 
judecător - publicul - bine pre
gătiți, la nivelul mereu crescînde- 
lor exigențe ale acestuia.

Duminică, la Bănița, se va da 
startul festiv în prima etapă, inter- 
comunală, a Concursului al IX-lea. 
Populația comunei Bănița va avea 
ocazia să asiste la o încleștată 
„luptă" artistică, la o masivă tre
cere în revistă a potentelor artis
tice din căminele culturale ale 
municipiului. Și, nu ne îndoim, va 
avea ce vedea I

înaintea startului festiv in marea 
întrecere a amatorilor, urăm tutu
ror participanților, artiști amatori 
din orașele și satele Văii Jiului 
mult succes, ...viață lungă în con
curs și, dacă se poate, cucerirea 
chiar a laurilor de premianți pe

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Festivalul international de muzică

ușoară „Brașov-Romania 1969“

Recitalurile celei de-a 2-a zi

Ieri, la exploatările mi
niere, uzinele, întreprin
derile și pe șantierele 
din Valea Jiului s-a în
cheiat acțiunea de dis
tribuire a insignelor de 
iruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1968. Cu 
acest prilej 7 106 mineri,

energeticieni, construc
tori, filatori, forestieri și 
alți muncitori din unită
țile economice ale muni
cipiului au fost distinși 
cu insigne de fruntaș 
în întrecerea socialistă, 
iar un număr de 965 de 
cadre tehnico-adminislra-

live au primit diplome 
de evidențiate în mun
că. De asemenea, unui 
număr de 436 de echipe, 
brigăzi, și 58 de sectoa- 
re, secții, șantiere și lo
turi le-au fost inminate 
diplome de fruntașe în 
întrecere . pe anul trecut.

o constelație
a insignelor

FOTOGRAFIA ÎN CONCURS

In rindurile cadrelor medico-sanitare de la 
spitalele, policlinicile și circumscripțiile sanitare 
din Valea Jiului personalul feminin ocupă un 
loc important. Fie că indeplinesc munca de me
dic, de soră medicală ori de laborantă, femeile 
din instituțiile sanitare se consacră cu pasiune 
și un înalt simț de 
Lății omului.

Clișeul de mai sus 
pe laboranta BUZAȘ 
unificat din Lupeni.

Foto și text: Gheorghe

răspundere apărării sănă-

o înfățișează la 
AFRODITA de

DLMAN
Foto și text : Emilian DOBOȘ

Constantin BADUJA

T. M.
(după o corespondență primită 

de la Simion Cetean)

Pînzele de oțel ale gaterului din Lonea, ce 
aparține de I.F. Petroșani, mușca flâminde 
din buștenii de brad și fag. Spre a lucra cu 
spor, ferăstraiele gaterelor și circularelor tre
buie ascuțite cu multa grijă. Această misiune 
îi revine tînărului Nicolae Nimară. Munca lui 
este mult ușurată de mașina de ascuțit, la 
care se vede lucrînd.

La mina Uricani au avut loc, re
cent, adunări organizate de birou
rile grupelor sindicale unde au fost 
înmînate intr-un cadru festiv insigne 
de fruntași în întrecerea socialistă 
tuturor muncitorilor oare și-au adus 
o contribuție deosebită la realiza
rea, lună de lună, a sarcinilor de 
plan.

Participînd la o asemenea adunare 
cu muncitorii, inginerii și tehnicie
nii sectorului VI transport, cores
pondentul nostru Simion Cetean, și-a 
notat unele aspecte privind activi
tatea depusă de acest colectiv pen
tru asigurarea unei bune desfășurări 
a procesului de producție și aprovi
zionarea la timp a locurilor de mun
că cu cele necesare.

Au primit insigne — ca semne 
ale destoiniciei, dăruirii în munca 
de zi cu zi — supraveghetorul Iuliu 
Ștefan, din cel mai bun schimb (con
dus de maistrul C. Furcă), electri
cienii Grigore Ninu și Gheorghe Hu- 
ruban, muncitorii de la secția loco
motive Diesel Florea Zincă și Petru 
Făgaș, lăcătușii Viorel Colruță și 
Nicolae Zăman.

In total, numărul evidențiaților s-a 
ridicat la 48.

BRAȘOV. — De la trimișii Ager
pres — S. Maximilian și Tr. Calin- 
cescu.

In cea de-a doua zi a festivalului 
international de muzică ușoară „Bra
șov — România 1969", la rampa 
concursului de interpretare s-au pre
zentat al(i 7 candidați Ia premiile 
și mențiunile pe care le va acorda 
juriul, alcătuit din reprezentanții te- 
leviziunilor europene participante.

Debutul serii a revenit tinerei so
liste Renale Kern, din R.F. a Ger
maniei, care a interpretat melodiile 
„Adio0 de 
„Lumea e 
Last.

Șlagărul
„Măicufa mea' 
na festivalului in interpretarea solis
tului englez Grant Frazer, care și-a 
completat programul cu melodia 
„Come along" de G. Baunerman. Pli- 
hă de temperament, Renala Paccini 
q oferit publicului și compozitorului 
Edmond Deda, aflat in sală, o re
marcabilă interpretare a melodiei a- 
cesluia „Oi, inimioară". Solista ita
liană a cintal apoi „Viso d'angelo" 
de Giolte Capuano. Asupra cinlecu- 
lui lui Aurel Manolache, „Ale tale", 
aliat in repertoriul unor cunoscufl 
inlerpreti români, s-a oprit și etntă- 
reful 
și-a i
„La \ 
ta.

Nicolae Kirculescu șl 
frumoasă" de Weiner

lui Temistocle Popa —
— a răsunat pe see-

I spaniol Julio Iglesias, care 
completat proba de concurs cu 
vida sigua igual" de Pepe M/e-

Concurenta Luminița Dobrescu a 
apărat culorile creației originale tot 
cu șlagărul lui Edmond Deda „Of, 
inimioară". Ea a mai cintat „Dacă 
nu iubești" de George Grigoriu. Pen
ultimul concurent al serii, Janos 
Koos, din R.P. Ungară, a interpretat 
cu sensibilitate cunoscuta compozi
ție a lui Ion Cristinoiu — „Te-aș- 
teaptă un om", căreia i-a urmai pie
sa din repertoriul propriu — „Fata 
de la pian" de Lavas Robert. Cea 
de-a doua searâ a concursului a 
fost încheiată de cintăreafa Char
lotte Lesly Aiello, din Luxemburg, 
care a interpretat „Nici o lacrimă" 
de Ion Cristinoiu, melodie pe care 
în prima audifie a „Cerbului de 
aur" au preferat-o 7 candidați stră
ini. In încheiere, solista luxembur- 
gheză a interpretat „Cinlec sici
lian".

A acompaniat orchestra de muzică 
ușoară a Radioteleviziunii române, 
dirijată de Sile Dinicu și Gelu So- 
lomonescu.

Programul recitalurilor a lost sus
ținui de talentata cîntăreafă iugosla
vă Tereza Kesovja și de binecunos
cutul interpret, pianist și compozitor 
austriac Udo Jurgens, pe care pu
blicul românesc il apreciază atit 
din aparițiile sale la marile concur
suri ale genului, cit și din turneul 
Întreprins nu de mult in tara noas
tră. Ambii au fost acompaniați de 
formalii proprii.

(Agerpres)

Cînd exista inițiativa și răspundere - 
rezultatele bune nu se lasâ așteptate 
DESPRE REVIRIMENTUL INTERVENIT IN ACTIVITATEA MINEI DILJA

Cele cîteva rinduri referitoare la 
activitatea de producție a minei Dil
ja primite de la maistrul principal 
de transport Laszlo Carol Ervin și 
măsurătorul de gaze Marin Vișan 
(corespondenți ai ziarului nostru) 
scot in evidență unele aspecte mai 
caracteristice înlîlnite aici în ulti
mul timp, încercînd să explice suc
cint ci leva din cauzele mai impor
tante ale revirimentului — sperăm 
de lungă durată — al exploatării mi
niere Dilja, înregistrai la acest în
ceput de an. (Este vorba de depă
șirile de 413 tone de cărbune în 
ianuarie și cca. 1 000 tone în februa
rie a. c.). Intre măsurile aplicate ca
re au determinat aceste rezultate se 
menționează acordarea, din partea

conducerii tehnico-administralive, a 
unei atenții sporite întăririi și omo
genizării brigăzilor, îmbunătățirii dis
ciplinei procesului tehnologic și a 
muncii, aprovizionării cu materiale 
necesare a tuturor fronturilor de lu
cru. Un salt pozitiv a înregistrat a- 
slstența tehnică a locurilor de mun
că, plasarea mai judicioasă a efec
tivului existent. Organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. au a- 
dăugal noi valențe muncii politice 
și educative în scopul convingerii 
asupra necesității îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan la abso
lut toți indicatorii și, în primul rînd, 
cei legați de aspectul calitativ. Din- 
tro brigăzile ce șl-au adus un aport 
mai substanțial în lunile din urmă

la realizarea sarcinilor de producție 
sînt menționate cele conduse de A- 
lexandru Juravlea și loan Bartoș. 
Aceste brigăzi au obținut de la în
ceputul anului plusurile de 1 023, res
pectiv, 1 239 tone de cărbune.

Corespondenții noștri mai arată că 
în ultima perioadă s-a îmbunătățit 
frecvența muncitorilor la școlile de 
calificare pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe tehnice, utile în acti
vitatea de producție.

De asemenea, noua conducere a 
minei a întreprins unele modificări 
cu consecințe favorabile în cadrul 
complexului minei, cum ar fi de e- 
xemplu curățirea și văruirea aces
tuia, organizarea unul punct alimen
tar ele.
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MODERNIZAREA -
în prim planul 

activității instructiv- 
educative a școlii

Unul din obiectivele care 
mobilizează amplu forurile 
conducătoare ale invățămîn- 
tului și cadrele didactice îl 
constituie continua moderni
zare a procesului instructiv* 
educativ. Se vădește o tot 
moi pronunțată pătrundere 
și afirmare în procesul de 
invățămînt a aparatelor de 
proiecție cinematografică, 
epidiascoape, magnetofon 
ne. picupuri devenite acum 
piese curente ale utilajului 
didactic. Lor li se vor adău
ga laboratoarele fonetice cu 
dotare complexă, cum este 
cel proiectat a fi organizat 
Io Liceul din Vulcan.

Școala trebuie să transmi
tă un volum tot mai mare 
de cunoștințe elevilor, in ra
port cu dezvoltarea științei 
și culturii zilelor noastre, în 
condițiile aceluiași număr de 
ore de predare. In acest 
scop, mijloacele de moder
nizare vin să întregească 
procesul instructiv-educativ.

Pentru a afla rezultatele și 
•fic-ența folosirii acestor me
tode, a îmbinării timpului 
clasic al lecției cu mijloace-

ANCHETĂ ȘCOLARĂ
1 Ce se înțelege prin modernizarea procesului 

instructiv-educativ ?

2 Ce se urmărește prin această continuă moder
nizare a învățământului ? Se pot folosi metodele 
moderne numai în predarea noilor cunoștințe 
sau și în lecțiile recapitulative ?

j Cum trebuie pregătită clasa pentru folosirea 
aparatelor de proiecție, epidiascoapelor, magne- 
tofoanelor, picupurilor etc. ?

4 Care sînt obiectivele de studiu la care meto
dele de modernizare pot fi folosite cu mai mare 
eficiență ?

5 Care sînt rezultatele concrete, în școala pe 
care o conduceți, ale folosirii metodelor de mo
dernizare în predare ?

6 Ce ar mai trebui făcut pentru o eficiență spo
rită a folosirii acestor metode ?

Oră practică, în modern utilalul laborator de fizică al Liceului Vulcan.

Invenții românești 
prezente la expoziții 

internaționale
După expoziția de in

venții și produse noi 
organizată în Juna tre
cută la Londra, unde ex
ponatele românești au 
întrunit aprecieri unani
me, creația noastră ori
ginală în domeniul teh
nicii va tl reprezentată 
$1 la Salonul de Invenții 
de la Vlena, între 9 și 
16 martie. Amintim că 
loate lucrările prezentate 
de țara noastră la con
fruntarea Internațională 
de la Vlena, din anul 
trecut, au primit meda
lii : două de aur și una 
de argint.

La actuala ediție a Sa
lonului, standul roma
nesc va expune patru 
Invenții. Se remarcă, 
dintre acestea, generato
rul de plasmă realizat 
la Baza din Timișoara a

Academiei — o construc
ție simplă, de mare ran
dament, cu utilizări în 
sudură, la metalizarea 
suprafețelor șl în reacții 
chimice. Celelalte Inven
ții sînt mașina automată 
pentru tricotat degete de 
mănuși, construită Ia în
treprinderea „Metalul Ro
șu" din Cluj — pe cit 
de simplă, pe atil de 
productivă — aparatul 
portabil realizat la Fa
brica de ace din Bucu
rești șl care permite re
cuperarea integrală a pă
rului de la animale șl 
obținerea unor piei fini
sate de calitate înaltă, și 
convertlzorul de medie 
frecvență realizat la Fa
brica de mașini electri
ce din Bunirer,!

țAgerpres)

că pronunția șî’ exprimarea corectă 
în limba română, dar îndeosebi la 
limbile străine.

In toate liceele se folosesc cu 
deosebit succes magnelofoane. dis
curi, filme. La liceul Petrila au lost 
prezentate în cadrul lecțiilor de lim
ba franceză filme ca „Surîsul Pari
sului", „Alsacia" precum și discuri 
cu înregistrări de exprimare corec
tă. In acest fel, elevii nu se mai li
mitează la citit și scris ci la vorbi
rea corectă.

Liceul dî«n Uri'cani, cu ajutorul co
mitetului de părinți a procurat te
levizor, magnetoton, picup ele.

Laboratoarele școlare nu mai sînt 
rezervate exclusiv experiențelor de 
chimie și fizică. Lecțiile de limba 
română, limbi străine, chimie, isto-

sirii lor în lbcție; studierea reac
țiilor psihice ale elevilor pentru a 
putea preveni efeolele negative,- 
L1V1U GROZA: Esențialul în activi
tățile cu mijloacole moderne audio
vizuale este să nu se depășească po
sibilitățile de înțelegere ale elevi
lor, să existe o corelare între aces
tea șl celelalte forme ale muncii; 
DORIN COSTEA : Eficiența sporită ® 
acestor metode depinde de asigura
rea condițiilor materiale în fiecare 
școală. Profesorii să fie Inițiali pen
tru a putea mînul aparatele noi, iar 
lecțiile să fie pregătite cu minuțio
zitate de către flecare cadru didac
tic.

O valoroasă lucrare de 
propagandă științifică

„ ( )crotirea naturii
în județul Hunedoara"
Un îndrăgostii de 

natura, de neasemui
tele ei frumușeii, cer- 
rotrlinriil Traian Iacob

și a rezervațiilor na
turale.

Un scop asemănător
11 urmărește și broșura

dine, apoi păduri d« 
rd.șînoase — în specia) 
molid, urmate de etty 
jul subalpln al Jepilok
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TV Programul
pentrumai intensă

lemnului de faga săptămîna viitoare
lu

(IV/

(Agerpres)

Joi 13 martie

i
deficitar însă in actj-RT !STA

(Urmare din pag. 1)

Vineri 14 martie

să folosească

FILME
SÎMBÂTĂ 8 MARTIE

PROGRAMUL II :

di-

Scriito-
18,05

18,30

Sîmbâtâ 15 martie19,00

VINERI 7 MARTIE

Ana 17,50
11,30

16,00
Bar-

Federico
Inlerpre-

cro- 
con-

17,30
17,35

12,00
12,30

17,30
17,35

un complex comerdal 
alto asemenea obiec-

23,00
23,15

pasiona 
inovații 

pe cind 
aduceau

19,45
20,00

seară, 
s-a răs- 
la care

Petroșani, 
străzile

Stoica Nicolae, Lonea. Deși situa
ția con toni lui nu a fost cea rola tal ft 
de dv. redacției, s-au luat măsuri de

Ulm 
de 

iele

către Secția de distribuire a energiei 
electrice Petroșani pentru remontarea 
lui.

premie- 
George 
muzical 
să știu

Cluj — 
realizat 

nostru de

a 
RUSALIN

ccompaniatoarea soliștilor și 
programului ansamblului

Grnpul <tc fochiștl de In E.M. Uri- 
ca-nl. Organele C.C.V.J. șl nle Inspec
ției sanitare de stat ne-au informat 
că problemele sesizate au fost eluci
date.

nalol, pc 
copil, abia 
vină treie-

Picu STAN, 
tehnician cu problemele N.T.S. 

la Grupul II construcții 
Petroșani

In 
au
21 
u-
?i

Citeva amănunte 
stadiul final al

nomelru. 
curs.

22,20 Ca la 
folcloric 
studioul 
viziune.

22,35 Film documentar. Cimen
tul.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

de tehnica securității prevă- 
rc- 

centurile de si-

Un

Luni 10 martie

Miercuri 12 martie

și mica
publicitate
întreprinderile, institu

țiile, organizațiile co

merciale precum și per-

soanele particulare se

pot adresa zilnic admi

nistrației ziarului „Stea

gul roșu" Petroșani cu

sediul in str. Republi-

primesc la biroul personal pînă la ÎS ma rtie 1969, orele ÎS.

publicitate

meseriaș 
de vază

ln salul 
cind era 
aștepta «î 
rișul. Toată ziua se in- 
virtea in Jurul batozei, 
ii plăcea s-o asculte, 
întreba cum merge ba 
pe unul, ba pe altui... 
încă de atunci se vă
deau la Ioan Horga 
primele semne ale În
drăgiră mecanicii. Mai 
apoi, cind s-a mărit, 
un prieten mai x irstnic 
ii lot spiinea de Valea 
Jiului, că aici s-a In- 
liinîat a școală de me
serii care m ea nevoie 
de tineri. Așa a ajuns 
loan Horga la Petroșa
ni, elev la Școala pro
fesională. Pentru el 
lăcătușerio era cea mai 
Inimoasă meserie, poa
le de aceea a ajuns și 
el unul dintre cei mai 
buni elevi. Piesele exe
cutate de el au lost 
printre cele mai bune, 
dovedeau multă înde- 
mlnare, precizie. După 
terminarea școlii, venit 
fn mijlocul preparato
rilor, loan Horga o a- 
rătat ce poate ieși din

miimle sale. Toate 
crările de mare linele 
lui i *e dădeau. Nici 
vorbă de rebuturi, loan 
Horga fn scurt timp a 
devenit unul din cei 
mai apreciali lăcătuși. 
Conducerea sectorului, 
cunosclnd calitățile sa
lo. l-a numit șef de 
brigadă la Întreținere, 
în brigada lui erau 
riafi să lucreze numai 
băieți tineri. De la el 
mula au învățat taine
le acestei meserii. Ori 
de clic ori cineva li 
cerca sprijinul, II acor
da cu bucurie. Pentru 
el meseria nu era un 
secret. Din experiența 
lui împărtășea tuturor. 
„El vor trebui să știe 
mai mult dccil mine" 
— spunea.

Anul 1960 a fost un 
an de neuitat pentru 
Ioan Horga. Repartizat 
la Școala tehnică de 
maiștri din Petroșani, 
a dovedit o marc pa
siune pentru învățătu
ră. Din cind in cind, 
in orele libere, Ioan 
Horga venea in mijlo-

cui fâșiilor ortaci de 
muncă. Le mai po\ es
ton ce noutăfi a aliat 
la școală. 11 
noul. Multe 
Ic-a conceput 
era elev, li — 
multe salislacfil. Cind 
s-a întors din nou la 
preparalie, după cei 
Dei ani de șc9aiâ, loon 
Horga a lost numit 
maistru de Întreținere 
la secția preoarare. S-a 
dovedit a II un bun 
organizator. Lucrările 
de reparații executate 
după indicațiile lui au 
lost de cea moi bună 
calitate. Multe s-au 
schimbat în această 
secție in numai ciliva 
ani. Peste 20 inovații 
concepute de harnicul și 
întreprinzătorul maistru 
au prins viajă. Modifi
carea recircullării a- 
pelor murdare de la 
jgheabul nou de be
ton, stafia pentru caus-. 
tilicarea amidonului, 
modificarea acționării 
benzii de la separai ic, 
linia nouă dc filtrare 
a șlamului în spălăto
rie sint doar citeva din 
inovațiile sale care, pe 
lingă îmbunătățirile ce 
le aduc în procesul de 
preparare, constituie și 
un adevărat izvor de 
economii. Inovațiile lui 
— luate laolaltă — a- 
duc economii anuale 
de peste 100 000 lei și 
aceasta îl bucură ca 
pe orice om al zilelor 
noastre.

B. CONSTANTIN 
corespondent, Petrila

valorificarea

Incepînd cu acest an, în procesul 
de fabricare a plăcilor aglomcrale și 
a color fibrolemnoase se utilizează 
numai lemnul rotund de fag, impro
priu oricărei prelucrări Industriale. 
Această măsură luată do conduce
rea Ministerului Economiei Forestie
re are menirea să contribuie la in- 
lensMicaree valorificării fagului, spe
rie care ocupă primul loc in pădu
rile tării.

Vlădolanu Vasile, șantierul 
S.V.C.T. Bilugu. Sesizarea dv. am 
expediat-o la Comitelui de stat al 
apelor București, cu rugămintea de 
a cerceta și dispune luarea de mă
suri în rezolvarea celor relatate.

Vlas Dumitru, Vulcan. Adresa li-vă 
la unitatea „Blcclrecord" 
str. Luigi Cazavillan nr. 
măsură să vă servească 
pc care le solid toii.

Duminică 9 martie

cii plăcile

Un grup de cetățeni, 
S-au hvat măsuri ca pe 
Constructorul și Cireșilor din Petro
șani să fie înlocuite becurile arse, 
asigurîndu-se astfel buna funcționare 
a Iluminatului public.

Maistrul și șeful de echipă 
principali factori răspunzători 
de respectarea N.T.S. pe șantiere

țară. Actuala mișcare amatoristică 
o Văii Jiului are de continuat o 
tradiție valoroasă, cucerită în anii 
puterii populare nu prin puține 
eforturi ; artiștilor noștri amatori 
de aii li se cere nu numai să fie 
la înălțimea rezultatelor obținute 
anterior, dar să dezvolte, să am
plifice aceste succese.

Este tocmai ceea ce le dorim, 
încă o dată, din inimă.

privind 
pregătirii 

unor formații de amatori :
Educatoarea MARIA PÂTRÂȘCO- 

IU, directoarea căminului cultural 
din Cimpa, ne mărturisea că-și 
pune foarte mari speranțe in an
samblul său folcloric, format din 
24 persoane, tineri săteni din Cim
pa, pe care deja nu-i mai deran
jează vădit luminile scenei (cu 
doi ani în urmă au prezentat acea 
autentică „Nuntă de pe Jii" cu 
mult succes pină-n faza, pe atunci, 
regională). Programul cu care se 
va prezenta acest ansamblu este 
intitulat „In pițârăi" și urmărește 
să valorifice, să reaprindă „flacă
ra" unor frumoase datini ale săr
bătorilor de iarnă de pe aceste 
meleaguri. In afara acestei forma
ții folclorice, căminul cultural din 
Cimpa și-a înscris in concurs trei 
soliști vocali (Paraschiva Daj, Ma
ria Marin și Cornelia Daj) și o mi
că orchestră de muzică populară,

a
folcloric.

In vederea primei faze 
concursului, ne relata 
BÂLȘAN, membru al Comitetului 
pentru cultură și artă, căminul 
cultural din Iscroni a pregătit un 
frumos program artistic, compus 
din recitări, cîntece și dansuri 
populare, la care își aduc con
tribuția un număr de 22 interpreți. 
Formația de dansuri, compusă din 
fc perechi, va interpreta jocurile

„Ciobănașui” și „Mărunțica". Din
tre cei 5 soliști vocali se eviden
țiază in mod deosebit Maria Oșan, 
iar dintre soliștii dansatori, Cons
tantin Cornea, Ion Căldărar și 
loan Muntean.

Și formațiile artistice ale cămi
nului cultural din Cîmpu lui Neag 
s-au pregătit intens in vederea 
concursului. Orchestra de muzică 
populară „Doina Retezatului", so
liștii vocali (în special Mihai To- 
dea) și formația de dansuri popu
lare sint punctele „forte" cu care 
se vor prezenta in concurs repre
zentanții mișcării amatoristice din 
Cimpu lui Neag.

După cum se vede, perioada 
pregătitoare a fost folosită efi
cient. La startul întrecerilor ama
torilor, formațiile așezămintelor 
culturale din Valea Jiului se pre
zintă cu fruntea sus, hotărite să 
cucerească total publicul, să fie 
la înălțime.

Anul trecut, constructorii de pe 
șantierele de obiective social-cultu
rale au oblinut rezultate demne de 
remarcat: au predat 1 049 apartamen
te, o școală cu 20 săli de clasă la 
Vulcan, un siloz de legume-fructe 
In Petroșani, 
la Petrila și 
live.

Un capitol
vitatea constructorilor, unde se mai 
înregistrează lipsuri păgubitoare, este 
ceil referitor la respectarea norme
lor de tehnica securității muncii. 
1968, pe șantierele Grupului II 
fost înregistrate nu mai puțin de 
accidente de muncă, dintre care 
nul mortal. Șantierele Petroșani 
Petrila dețin „recordul" în privința 
numărului de accidente, cile 7 acci
dente fiecare — ceea ce denotă sla
ba preocupare din partea maiștrilor, 
a șefilor de echipă care nu contro
lează îndeajuns condițiile de lucru

ale muncitorilor din subordine, nu 
iau măsuri de aplicare »i respectare 
n normelor de tehnica securității. 
Nu poate fi lăudat nici șantierul 
Vulcan unde, cu toate că, în anul 
trecut, au fost numai patru acciden
te, s-a înregistrat cel inai mare in
dice de gravitate și durată medie 
de incapacitate de muncă, respectiv 
110 om/zile la suta de salariat! pe 
an și 96 zile incapacitate medie pe 
accident 1

Constructorii știu că cele mai pe
riculoase categorii de lucrări sînt 
cele ce se execută pe schele și la 
folosirea utilajelor și instalațiilor e- 
lectrice. Știu, dar nu respectă nor
mele
zutc pentru astfel de lucrări, 
fuză
gurantă, circulă pe scări interioare, 
care nu au montate1 balustrade, nu 
poariă căști de proiecție etc.

Bilanțul accidentelor de anul t<rc- 
cuit constituie un semnal de alarmă 
pentru conducerile șantierelor, care 
sînt obligate să vegheze la respec
tarea cu strictele a normelor do 
protectie a muncii. Alocarea în a- 
cest scop a 350 000 lei creează pre
misele materiale evitării oricărui ac
cident. Este însă de datoria fiecărui 
maistru constructor, a fiecărui șef 
de brigadă sau echipă să-și deter
mine oamenii din subordine să res
pecte întocmai măsurile care asigu
ră securitatea muncii lor.

Trebuie luate măsuri holărîte pe 
șantiere pentru lichidarea completă 
a accidentelor de muncă și asigura
rea respectării cu strictele a preve
derilor N.T.S

Ora exactă. Cum va II 
vremea. Gimnastica de 
dimineață.
Pentru copii și școlari, 
la șase pași de o excur- 

emhlune concurs, 
serial Meteor 

..Profesorul Mat— 
osiateC.
Ora satului.

11,00 Transmisiune sportivă. 
De strajă patriei. 
Publicitate, 
închiderea emisiunii. 
Duminică sportivă. Fot
bal : Dinamo București— 
A.S.A. Tg. Mureș.
— Hochei. Campionatul 
mondial (grupa B — 
Llubliana) România — 
Austria.

18.15 Magazin duminical. 
Programele 1 și 2.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 Telesporl.
19,45 Desene animale.
20,00 Festivalul internațional 

de muzică ușoară .Cer
bul de aur" — Brașov 
1969. Concertul de gală 
al laureațllor. Recital fn 
alară de concurs susți
nut de Mie Nakao și 
Juliette Greco.

23,30 Telejurnalul de noapte.
23,40 închiderea emisiunii.

Iul (Ulm).
19,45 Premiile Uniunii Scriilo 

rilor pe anul 1968 (II).
20,15 Telecinemalecn : Văduva 

veselă. Film artistic cii 
Jeanette Mac Donald ș> 

Maurice Chevalier.
22,05 Avanpremieră.
22,20 Itinerar european 

Geometrie șl natură.
22,35 Mari Interpret). Pianista 

Clara Haskll.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

11,00 Limba germană. Lectio 
46 (reluare).

11.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consulta 

ții la chimie (cl. XII).
18,05 Limba rusă. Lecția 45.
18.30 Studioul pionierilor. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Tribuna economică.
19,50 „Yerma“ de 

Garda Lorca.
lează un colectiv al tea
trului .AL Davilla" din 
Pitești.

21,20 Intre metronom șl 
Emisiune

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Pantoful cenușăresei ; Republi
ca : Freddy, lovește tu întîi! ; 
LONEA — 7 Noiembrie: Ce 
noapte, băieți! : Minerul: Sa
muraiul: VULCAN: Veșnicul 
Intimat; LUPENI — Cultural : 
Veșnicul întîrziat.

SÎMBÂTĂ 8 MARTIE

PROGRAMUL I

de J. S. Bach; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Romanțe interpretate de Ioana Radu 
și Mia Braia,- 22,40 Moment poetic. 
Tudor Arghezi: „Inscripție de fe
meie"; 23,00 Muzică de dans,* 0,05— 
6,00 Estrada nocturnă.

17.30 Telex TV.
17,35 T.V. pentru specialiștii 

din industrie.
Limba franceză. Lecjia
49.
Lyceum.
Telejurnalul de seară.
Actualitatea științifică.

20,00 Roman foileton. Forsyte
Saga (XIX).

20.50 Cîntec dulce românesc.
21,10 Prim plan. Academicia

nul George Oprescu.
21.30 Varietăți pe peliculă. 
22,00 Gong — emisiune de

actualitate teatrală.
22.30 Imagini din Danemarca
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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10,30 Tv. pentru specialiști. Medicină. 
11,00 Pentru elevi. Consultații la ma

tematică — clasa a VIII-a. Pro
bleme asupra volumelor și a- 
riilor (reluare).
Limba rusă — lecția 44 (re
luare).
Limba spaniolă. Lecția 48. 
închiderea emisiunii de dimi
neață.
Campionatul mondial de hochei 
pe gheată. România — Iugo
slavia.
Telex Tv.
Actualitatea economică. Agricul-

tură. „Zăbrani 1969" — repor
taj filmat. Industrie. Tema: 
Cum modernizăm producția.
Limba spaniolă. Lecția 48 (re
luare).
Ateneul tineretului. „Colocviu 
despre lirism ’69".
Telejurnalul de seară. Buletin 
meteorologic.
Mult e dulce și frumoasă — 
emisiune de limbă română. 
Desene animate.
Festivalul internațional de mu
zică ușoară. „Cerbul de aur"
— Brașov 1969. Concurs de in
terpretare (III). Participă Jacck 
Lech — Polonia, Hania Pazelto- 
va — Cehoslovacia, Aarno Ra- 
ninen — Finlanda, Bent War
burg — Danemarca, Conny Vink
— Olanda, Dagmar Friederic — 
R.D.G., Slobodan Ștefanovlci — 
Iugoslavia. Recital în afară de 
concurs susținut de Waldemar 
Matușka (Cehoslovacia) și 
bara (Franța).
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

5,05—6,00 Program muzical de 
mineată; 5/15 Gimnastică; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 Matineu 
literar; 10,00 Muzică ușoară; 10,30 
Emisiune muzicală de la Moscova; 
11,05 Concert de estradă; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 De ziua ta — 
muzică ușoară; 12r20 Cronica revis
telor literare; 12,30 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,20 Inlîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13,40 Radiomagazinul fe
meilor. Edijie specială de 8 martie,- 
13.55 Concertul zilei; 14,ăo Automo- 
brl-Club; 14,50 Oîntece populare; 
15,05 Festivalul international de mu
zică ușoaTă „Cerbul -de ahr" — Bra
șov 1969. Selecțiurii din recitaluri; 
15,35 Tineri interpret de muzică vo
cală și instrumentală; 15,50 Jocuri 
de fete,- 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologi©;, 16,10 Arii din 
opere cu Blisabeta Neculce-Cartiș și 
Mihaela Botez; 16,30 Antena tinere
tului; 17,00 Muzică ușoară; 17,15 Ce 
e nou in judelui dv. ? — Sălaj; 17,30 
Recital Maria Fotino; 17,45 Orizont 
științific,- 18,05 Muzică populară și 
ușoară; 18.30 Gazeta radio,- 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
19,20 Sport; 19,30 Concert folcloric; 
20,05 Teatru radiofonic serial. „Au
rul negru" de CezaT Petrescu, dra
matizare de Ilie PlAinescii. Seria a 
Vl-a. „Ultima noapte"; 21,30 Lucrări

6,00 Din programul zilei; 6,10 For
malii de muzică ușoară; 6,45 Muzică 
populară din Muntenia,- 7,10 Ritmuri 
de fanfară; 7,37 Variațiuni pe aceeași 
temă — muzică ușoară; 7,45 Inter
prete ale cîntecului popular româ
nesc,- 8,10 Tot înainte (emisiune pen
tru pionieri); 8,33 Din tezaurul nos
tru folcloric; 9,10 Lectură în 
ră,- 9,30 Muzică ușoară de 
Grigoriu; 9,45 Din folclorul 
al popoarelor,- 10,30 Vreau
(emisiune de știință și tehnică pen
tru școlari); 12,05 Avanpremieră co
tidiană; 12,45 Album de madrigale; 
13.00 Emisiune de divertisment mu
zical. „De la 1 la 5"; 17,00 Radio
jurnal. Sport. BuleLin meteorologic,- 
17,30 Antologie de literatură univer
sală; 17,45 Din pîlnia gramofonului: 
lăutarul Iosif Perescu din Caransebeș; 
18.05 Itinerar turistic românesc,- 18,25 
Gintă Gigi Morga, Cristophe,
Lăcătușii, Sammy Davis-junior; 19,05 
Cîntec, joc și voie bună, 19,30 Odă 
limbii române (reluare); 20,00 Con
certul orchestrei simfonice a Filar
monicii „George Enescu”; 21,10 Fes
tivalul international de muzică u- 
șoară „Cerbul de aur" — Brașov 
1969. Recitaluri în afara concursului. 
Transmisiune în direct; 
Muzică de dans.

23.07—100

BULETINE DE ȘTIRI : 
gramul I : 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra
mul II : 6,05; 7,30; 10,00; 12,00; 
14.00; 18,00; 19,00; 23,00; 0,55.

Marți 11 martie

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consullofil 

la limba română (cl. 
VIII).

18,05 Limba engleză. Lecția 49.
18.30 Pentru copii: Micii meș

teri mari.
19,00 Telejurnalul de
19.30 Întrebări la care

puns... întrebări 
nu s-a răspuns...

20,00 Premiile Uniunii 
rilor pe anul 1968 (I).

20.30 Pagini din opere — 
20,50 Seară de teatru. Omul

cu mirfoaga, de Gli. Ci- 
prian.

22,25 Cronică muzicală de Ra
du Stan.

22,45 Arta plastică.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

10.30 Pentru specialiști. Medi
cina.

11,00 Pentru elevi. Consultații 
la limba română. (Clasa 
a VIII-a).

11.30 Limba rusă. Lecfia 45 
(reluare).

12,00 Limba spaniolă. Lecjia 
49.

12.30 Includerea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17.35 Actualitatea economică.
18,05 Limba spaniolă. Lecfic 

49 (reluare).
18.30 La porfile cunoașterii — 

emisiune pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 In direct...
20,00 Film artistic .- îndrăgosti 

ții din Marona — o pro
ducție a studiourilor din 
R.P. Polonă.

21,40 Reflector.
21,55 Mult e dulce și lrumoa 

să. Emisiune de limba 
română.

22,15 Teleglob.
22.35 Varietăți muzicale.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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11,00 Limba Iranceză. Lecfia 49 
(reluare).

11.30 Limba engleză. Lecția 49. 
(reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,50 TV pentru specialiști. 

Medicină.
18,05 Limba germană. Lecția 

46.
18.30 Club XX — emisiune 

pentru tinerel.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Monografii contempora

ne. Împotriva imposibilu-

11,00—13,30 Campionatul mon
dial de hochei pe gheață. 
Cehoslovacia — Canada.

15,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață. Sue
dia — Finlanda.
Telex TV.
Medicul vă sfătuiește. 
Odihna.
Filme pentru copii. Lan 
terna magică.

18.30 Pentru elevi „Glprian Po 
rumbescu" — scenariu 
de Eugenia Busuioceanu 
și Eugen Todoran.

19.30 Cadran — emisiune de 
actualitate internațională.

20,00 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial: Sfinlul.
21,50 .55:5 egal...?" Emisiune 

muzical distractivă.
22,45 .Pygmalion" — emisiune 

muzical -literară.
23,15 Telejurnalul de noapte. 
23,35 închiderea emisiunii.
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OR6ANIZEAZa:
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Concurs pentru ocuparea unui număr 
de 10 posturi de maiștri constructori

Concursul va avea loc în ziua de 16 martie 1969. Se pot prezenta la con-

curs absolvenți ai școlii de maiștri in specialitate sau școli echivalente. Dosarele se

Pentru

cii nr. 90, telefon 166?.
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STEAGUL ROȘU

CoiiFerinfa de la Paris
în problema vietnameză

PARIS 6 — Corespondentul A- 
g ei pres, Georges Doseai, transmite: 
La 6 martie a avut loc tn capitala 
Franței la Centrul de conferințe in
ternaționale de lingă Arcul de 
Triumf cea de-a 7-a ședință plenară 
a 'prezentanților R.D. Vietnam, 
F.N.E. din Vietnamul de sud. State
lor Unite și Administrației de la 
Saigon, in problema Vietnamului. 
Ședința do joi a fost una din cele 
mai scurte de la începerea actuale
lor convorbiri cvadripartite de la 
Paris, ea durind trei ore și patru
zeci de minute.

în general, cuvîtftările rostite s-au 
mărginit să reafirme pozițiile enun
țate de cele patru delegații cu pri
lejul ședințelor anterioare.

Xuan Thuy, șeful delegației R.D. 
Vietnam, a subliniat că atita timp 
cît Administrația americană va re
fuza să-și retragă trupele din Viet

namul de sud, problema păcii în 
Vietnam nu va putea fi rezolvată. 
El s-a pronunțat pentru crearea u- 
nor asemenea condiții incit poporul 
vietnamez, din nord și din sud, să 
participe, fără nici un amestec stră
in, la reunificarea țării.

Henri Cabot Lodge, conducătorul 
delegației Statelor LJnite, și-a con
sacrat cea mai mare parte a inter
venției sale, comunicării poziției ex
primate de președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, cu privire la Vietnam 
în cadrul recentei sale conferințe 
de presă. Cît privește pe reprezen
tantul Administrației de la Saigon, 
Phang Dang Lam, acesta, ca de obi
cei, a recurs la o serie de atacuri 
împotriva R.D. Vietnam și F.N.E. din 
Vietnamul de sud.

Părțile au convenit ca următoa
rea ședință plenară cvadriparlită să 
aibă loc la 13 martie.

MITING LA HANOI
HANOI 6 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc un miting cu ocazia vi
zitei în R. D. XHetnam a delegației 
frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. în frunte cu 
Phung Van Cung, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al F.N.E. La miting 
au participat Fam Van Dong. mem
bru al Biroului 'Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam. Ton Duc 
Thang, vicepreședinte al R. D. Viet
nam președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Patriei din Vietnam, alți 
conducători de partid și de stat ai 
R. D. Vietnam, reprezentanți ai unor 
organizații de masă din Hanoi, oa
meni ai muncii, ostași ai armatei 
populare.

Salutînd delegația F.N.E. din Viet
namul de sud, Tran Duy Hung, pre
ședintele Comitetului administrativ 
al orașului Hanoi, a subliniat că 
Frontul NaționaT de Eliberare este 
pe deplin competent să reglemen
teze toate problemele care privesc 
Vietnamul de sud. Singura cale

pentru imperialiștii americani, a spus 
el, este de a pune capăt agresiunii, 
de a retrage necondiționat din Viet
namul de sud trupele S.UA. și pe 
cele ale aliaților lor, de a desființa 
bazele militare din Vietnamul de 
sud și de a lăsa populația sud-viet
nameză să-și rezolve singură pro
priile probleme conform programului 
politic al F.N.E.. fără amestec străin.

In cuvîntul său de răspuns, Phung 
Van Cung, conducătorul delegației 
F.N.E.. a relevat succesele obținute 
de Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în lupta împotri
va intervenției americane. Referin- 
du-se la conferința cvadripartită de 
la Paris, vorbitorul a arătat că re
prezentanții Statelor Unite își men
țin poziția prin care caută să justi
fice agresiunea în Vietnam. Dacă 
S.U.A. merge pe calea intensificării 
războiului, a declarat Phung Van 
Cung, populația sud-vietnameză. sub 
conducerea F.N.E., va continua să 
lupte cu hotărîre pînă la victoria 
finală.

ORIENTUL APROPIAT
O nouă în zi» in încercările de soluționa
re a crizei

TEL AVIV 6 (Agerpres). — A- 
genția A.F.P. transmite că un comu
nicat oficial dat publicității de gu
vernul israelian informează că în 
seara zilei de 5 martie, de pe teri
toriul Iordanian a fost declanșat un 
tir de mortiere și de arme automate 
împotriva soldaților israelieni aflați 
în regiunea Um Tz.utz, valea Iorda
nului. Forțele israeliene au ripostai.

★

CAIRO 6 (Agerpres). — Forțele 
ai mate israeliene, anunță agenția 
M.E.N., au deschis joi focul, care a 
durat cu intermitență toată diminea
ța, asupra trupelor R.A.U. staționate 
în regiunea El Shatt, la nord de 
lacul Amar și in zona orașului Is- 
mailia -- anunță un comunicat ofi
cial egiptean. Se precizează că for
țele egiptene au ripostat ca șl în 
zilele precedente. Mai mulți militari 
egipteni au fost loviți.

★

Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967. Mahmud Riad a imninat 
o notă reprezentantului Organizației 
Națiunilor Unite în care a leaflrmal 
poziția Republicii Arabe Unite asu
pra principalelor probleme din O- 
rlentul Apropiat. Mahmud Riad a 
subliniat că R.A.U. acceptă rezolu
ția Consiliului de Securitate, precum 
și stabilirea unui plan concret de 
punere în aplicare a acestei rezo
luții sub egida Consiliului de Secu
ritate. Șeful diplomației egiptene a 
menționat că R.A.U. a acceptat pro
punerea franceză in legătură cu o 
conferință a celor patru mari puteri 
și că guvernul R.A.U. va primi fa
vorabil orice sugestie care -.ă ajute 
la soluționarea pașnică a actualei 
crize. El a subliniat, totodată, că 
Republica Arabă L Unită dorește să 
coopereze fn continuare cu trimisul 
special al secretarului general al 
O.N’.U., Gunnar Jarring, în îndepli
nirea misiunii acestuia.

IERUSALIM 6 (Ageipres). — O 
bombă cu plastic a explodat în clă
direa bibliotecii Universității ebrai
ce din Ierusalim, sub sala arhivelor, 
unde este adăpostită o colecție de 
manuscrise și vechi texte iudaice, 
unice în lume — anunță A.F.P. și 
A.P. Au fost ușor *Yănite 22 de per
soane.

★

CAIRO 6 (Agerpres). — Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite, a declarat, 
în urma întrevederilor pe care le-a 
avut cu trimisul special al secreta
rului general al O.N.U, în Orientul 
Mijlociu, Gunnar Jarring, că relua
rea misiunii 
nouă fază în 
nare a crizei 
a punerii în

acestuia reprezintă o 
încercările de soluțio- 
din această regiune și 
aplicare a rezoluției

Londra

LONDRA 6 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri Camera Co
munelor a ' aprobat miercuri seara 
politica militară a Angliei. Bugetul 
pe anul 1969, destinat problemelor 
apărării, a fost stabilit la 2 226 000 000 
lire sterline. Nouh concepție strate
gică a ministrului apărării, Denis 
Healey, care vizează lichidarea ba
zelor militare britanice aflate la est 
de Suez înainte 'de sfirșitul anului 
1971 și concentrarea forțelor brita
nice în Europa occidentală n-a fost 
primită cu entuziasm de toți mem-

R.D. GERMANA : Intre 2 și 11 martie, la Leipzig se des
fășoară tradiționalul Tirg de primăvară. Pavilioanele sale 
ocupă o suprafafă de 15 ha.

IN CLIȘEU: Vedere din interiorul unui pavilion al Tir- 
gului.

PROTEST AL
R. 0. VIETNAM

HANOI 6 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a 
protestat energic, in legătură cu fap
tul că ia 1 martie artileria ameri
cană a deschis focul de pe mare a- 
șupra unui sat din provincia Vinh 
Lini, iar la 2 martie a fost săvîrșit 
un atac aerian asupra unor locali
tăți populate din provincia Quang 
Binh. Totodată, purtătorul de cuvint 
a arătat că forțele aeriene ale S.U.A. 
țontinuă să violeze zilnic spațiul ae
rian al R. D. Vietnam.

Intr-o declarație făcută în Camera 
Reprezentanților, senatorul american 
Richard McCarthy a subliniat că Sta
tele Unite cheltuiesc anual 300 mili
oane dolari pentru fabricarea arme
lor chimice și bacteriologice. El a 
menționat că substanțele chimice a- 
flate în stocurile armatei americane 
pot ucide 100 de miliarde de

Un nou accident

Cerere legitimă • washington. - Un grup de
Vzticic îcg congresmeni americani a propus ca

meni, adică de 30 de ori mai mult Națiunile Unite să încerce impunerea 
deoît actuala populație a globului unui embargo privind livrările de ar- 
pămîntesc. mament în Orientul Mijlociu. Ei au

Senatorul McCarthy a cerut să se x propus, de asemenea, crearea 
pună capăt producției tuturor sub
stanțelor „aducătoare de moarte".

oa-

Vietnamul de sud

Saiqonul din nou 
bombardat de 

forțele patriotice
SAIGON 6 (Agerpres). — Joi dimi

neața forțele patriotice sud-vietna- 
ineze au lansat din nou rachete și 
Obuze asupra Saigonului, relatează a- 
gențiile de presă. Este pentru a treia 
Oară de la 23 februarie, data declan
șării noii ofensive a F.N.E., cind ca
pitala sud-vietnameză este bombarda
tă de forțele patriotice.

Totodată, relevă corespondenții de 
presă, acțiunile patrioților continuă și 
în celelalte regiuni ale tării. In ulti
mele 24 de ore, au fost bombardate 
cu rachete și obuze o serie de o- 
biective militare americane, printre 
care .tabăra de la Phuoc Vinh, din 
apropierea Saigonului. baza aeriană 
de ta Kontum, situată în regiunea 
plalourilor înalte, tabăra militară de 
ța Tay Ninh, precum și pozițiile de- 
bnute de americani la An Khe, Dau 
Tieng. Lai Khe.

In aceeași perioadă s-au semnalat 
angajamente violente între unități 
ale F.N.E. și trupe americano-sai- 
boneze la aproximativ 45 kilometri 
fle Saigon și îndeosebi în apropie
re de localitatea An Hoa.

★

După cum relatează agenția V.N.A., 
dezertările din rindul forțelor saigo- 
heze continuă să ia amploare. Zeci 
pe militari aparținind unităților sai- 
âoneze. cantonate în regiunea Than 
Gong, au refuzat să execute ordinele 
Superiorilor și au dezertat, alăturîn- 
du-se forțelor patriotice.

In mod asemănător, la My Tho toți 
ofițerii și soldații unei companii a- 
parținind celei de-a 7-a divizii a ar- 
ihatei saigoneze au refuzat să exe
cute ordinul de a porni la luptă îm
potriva forțelor patriotice. Inlimplări 
Similare — menționează agenția ci
tată — au fost înregistrate in ulti
ma perioadă în rindul unităților sta
ționate la Binh Duc și Moc Hoa.

,.Star£ighter“
Un al. avion de vînătoare vesl- 

german tip „F-104-2g Starfighter", 
s-a prăbușit miercuri după-amiază în 
apropierea localității Rot an der Rot 
(Landul Baden-Wurtemberg), a anun
țat un comunicat oficial al Ministe
rului Apărării al R. F. a Germaniei. 
Pilotul a reușit să se salveze, sărind 
cu parașuta.

Acesta este cel de-al 92-lea avion 
Starfighter pe care il pierde aviația 
militară vest-germană în cursul u- 
nor exerciții de zbor. Accidentele 
de acest gen au provocat pînă acum 
moartea a 48 de piloți.

• FRUNZE. — In munții Alaisk, 
din sudul Kirghiziei, a fost descope
rit un nou zăcămînt de aur. In ul
timii ani, în această republică unio
nală sovietică au fost descoperite 
mai multe zăcăminte, dintre care cel 
mai bogat în aur se apreciază a fi 
la Makmalsk, în podișul Tian Șan.

Geologii apreciază că zăcămintele 
de aur din Kirghizia. împreună cu 
cele date în folosință în ultimul timp 
în Uzbekistan și Tadjikistan, fac 
parte dintr-un mare brîu aurifer, în
tins pe o suprafață de cîteva sute 
de kilometri 
trale.

------- j.  -— —-—3 unei 
Comisii economice a O.N.U. pentru 
Orientul Apropiat însărcinată cu re
zolvarea problemelor refugiaților. 
George Brown, thembru al Camerei 
Reprezentanților, democrat din Cali
fornia, a arătat că încetarea oricăror 
livrări de armairient către țările a- 
flale în corifliot în Orientul Apropiat 
ar spulbera tembrile privind izbuc
nirea unui conflict de mari propor
ții în lume.

brii Camerei Comunelor. Așa se ex
plică numărul mare — 239 — de 
deputat! care au votat împotriva 
programului militar prezentat de 
Healey. In favoarea programului au 
votat 279 deputați.

Un număr de 20 de deputați labu
riști s-au abținut de la vot în semn 
de protest împotriva faptului că gu
vernul manifestă prea multă încre
dere în armamentul nuclear al 
N.A.T.O. Deputății reprezentînd „stin
gă laburistă" nu s-au declarat satis- 
făcuți de faptul că bugetul militar 
pe 1969 prevede o reducere de nu
mai 5 milioane lire față de cel din 
anul precedent și au cerut o redu
cere mai substanțială a cheltuielilor 
militare.

In cuvîntul său, Reginald Maudling, 
lider adjunct al opoziției conserva
toare, a declarat că partidul său res
pinge strategia militară a lui Healey 
în punctele sale esențiale. Totodată, 
el a reînnoit angajamentu. Partidu
lui conservator de a restabili prezen
ta militară britanică în Golful Per
sic, în Malayezia și Singapore, în 
eventualitatea revenirii sale la pu
tere. Declarîndu-se împotriva politicii 
militare elaborate de guvernul labu
rist, opoziția conservatoare a intro
dus o moțiune de cenzură care a 
fost însă respinsă. S-au înregistrat 
310 voturi contra moțiunii și 231 
favoarea ei.

•------

DECLARAȚIA

în

pe teritoriul Asiei cen-

• BRUXELLES. — Banca națională 
a Belgiei a sporit taxa de scont de la 
4,5 la sută ja 5 la sută. Această mă
sură a intrârt in vigoare la 6 martie. 
In decembrie, 
scont a băncii 
rită de la 3,75

anul trecut, taxa de 
belgiene a fost spo- 
la 4,5 la sută.

F. S. M

Puternice acțiuni 
greviste în

• NEW YORK. — Un tribunal mi
litar din Fort Dix (statul New Jer
sey) a condamnat la cinci ani închi
soare pe Edwin Arnett, în virstă de 
30 de ani, pentru dezertare din ca
drul trupelor americane staționate în 
Vietnamul de sud. Arnett a dezertat 
anul trecut de la baza americană de 
la Cam Ranh, (Vietnamul de sud), 
cerind azil politic în Suedia. La în
ceputul acestui an. el s-a întors *m 
Statele Unite.

• TIRANA. — In perioada 
1966—1968, ritmul mediu anual 
de creștere a producției indus
triale a R. P. Albania a fost 
de peste două ori mai mare 
decit in perioada cincinalului 
1961—1965, transmite agenția 
A.T.A. In cursul ultimilor ani, 
in Albania au fost date in fo
losință noi exploatări miniere, 
s-au construit noi hidrocentrale, 
întreprinderi industriale, prin
tre care uzina de superfosfați, 
de azolați, fabrica de sodă cal
cinată și sodă caustică, o ra
finărie de cupru, o uzină de 
piese de schimb pentru 
toare, uzine de ciment, 
combinat textil și altele,
urmare a acestei dezvoltări, 
in Albania se realizează în pre
zent numai înlr-o săptămină o 
producție industrială egală cu 
intreaga producție a anului 
1938.

trac-
un
Ca

CARACI 6 (Agerpres). — Portul 
Garaci a fost paralizat joi de greva 
lansată de cei aproximativ 10 000 de 
docheri care au cerut sporirea sa
lariilor și asigurarea protecției mun
cii. Caraci — scrie în legătură cu 
aceasta corespondentul agenției As
sociated Press — este singurul port 
al Pakistanului de vest, și o grevă 
de proporții • riscă să aibă efecte de
zastruoase asupra 
aîectînd importurile 
sale.

In afara grevei 
Caraci, ca și în alte

economiei țării, 
și exporturile

docherilor, la 
orașe ale țării,

se
unor categorii diferite
Tot la Garaci, se află în grevă cei 
3 000 de muncitori de la fabrica de 
bumbac, iar în Lahore au întrerupt 
lucrul funcționarii de bancă și cei 
ce deservesc oficiile poștale. Reven
dicarea majoră a tuturor categoriilor 
de greviști, relevă agențiile de presă, 
rămîne sporirea salariilor.

Guvernul pakistanez s-a întrunit 
la Rawalpindi sub conducerea pre
ședintelui Ayub Khan, pentru a exa
mina situația creată în urma valu
lui de greve din tară.

semnalează acțiuni similare ale 
de salariați.

Evoluția navei spațiale

intre porturile Calais 
___,__________ - ___ , se va lace> lncePind 

din această primăvară, cu ajutorul unor aeroglisoare gigan
tice, care vor înlocui bacurile folosite pînă acum. Exploa
tarea acestor aeroglisoare, fiecare puling transporta 250 de 
persoane și 30 de automobile, revine companiei „British 
Overcrafl Corporation". Aeroglisoarele ‘se vor deplasa pe 
perne de aer cu o viteză de 120 km pe oră și vor func
ționa în permanentă pentru a asigura deplasările dintr-o fără 
in alta nu numai în sezoanele turistice. Distanta dintre cele 
două porturi este de 51 km.

Construite de „British Overcraft Corporation", aerogli
soarele respective ating o greutate de 105 tone, o lungime 
de 40 metri, lățimea de 24 metri, iar inulfimea de 13 metri. 
Puni nd in serviciu acest sistem de transport, compania bri
tanică este interesată, intre altele, să sporească numărul tu
riștilor vest-europeni spre Anglia. Se apreciază că in noul 
sezon turistic vor fi transportat! spre Anglia cu aeroglisoare 
peste 1 milion de turiști și 120 000 de automobile.

• PARIS. — Transportul de călători 
(Franța) și Ramsgate (Marca Brilanie)

PRAGA 6 (Agerpres). — Federația 
Sindicală Mondială a dat publicității 
o declarație cu prilejul zilei de 8 
martie — Ziua internațională a fe
meii. Salutînd femeiâe din întreaga 
lume cu prilejul sărbătorii lor, Fe
derația Sindicală Mondială relevă că, 
încă din momentul creării sale, 
F.S.M. 'a acordat o mare atenție fe
meilor muncitoare, luptei pe oare o 
duc acestea pentru egalitate în toate 
domeniile vieții și s-a ridicat întot
deauna în apărarea drepturilor de 
bază ale femeilor.

HOUSTON 6 (Agerpres). — 
programul celei de-a patra 
zborului echipajului „Apollo-9 
figurat trecerea în modulul lunar a 
cosmonauților McDivitt și Schweic
kart ; ieșirea în spațiu a cosmonau
tului Schweickart; efectuarea u- 
nei a doua emisiuni de televiziune 
și luarea de fotografii de către a- 
cesta,- „culegerea" de către David 
Scott a piesei de cuarț acoperită 
cu peliculă de magneziu, destina
tă măsurării influenței gazelor eva
cuate de motoarele de propulsie 
asupra metalelor. Planul acesta a în
ceput să fie îndeplinit la ora 14,00 
(ora Bucureșțiului) cînd cosmonauții 
au fost treziți din somn la semna
lele celor care conduc zborul de 
pe Pămînt. Punctul principal al pro
gramului de astăzi, ieșirea în spa
țiu a cosmonautului Schweickart a 
fost redus ca durată datorită per
turbărilor manifestate în starea să
nătății acestuia în cursul xilei de 
miercuri. Ieșirea în spațiu a cos
monautului Schweickart a avut loc 
în momentul în care nava spațială 
.„Apollo-9" și modulul lunar cu care 
este cuplată survolau Pacificul o- 
riental în apropierea coastelor Mexi
cului. în timpul ieșirii în spațiul 
cosmic — care a durat 37 minute

secunde, în loc de 145 mi
se prevăzuse inițial, Sch- 
și-a fixat picioarele în 

de aur", niște saboți care

• ATLANTA. — Camera inferioa
ră a Adunării legislative a statului 
Georgia a aprobat în unanimitate o 
lege care permite polițiștilor de cu
loare să aresteze și pe albi.

Mari inundații în Maroc
In urma puternicelor inundații care 

au făcut ravagii în ultimele zile în 
cele mai multe regiuni ale Marocu
lui, șase persoane și-au pierdut 
viața, 553 de case au fost distruse 
și aproximativ 2 000 de persoane au 
rămas fără adăpost, menționează sur
sele oficiale. Se apreciază, de aseme
nea, că Inundațiile au afectat consi
derabil sectorul agricol al țării, în- 
truoît recoltele au fost grav com
promise, un mare număr de vite este 
considerat pierdut.

In prezent, se apreciază la Rabat 
nu mai există pericolul unor noi 
inundații, deoarece apele fluviilor, 
încep să revină la nivelul obișnuit.

• NEW YORK. — La sediul Or
ganizației Națiuniloi Unite din New 
York s-a anunțat că lucrările Confe
rinței celor 18 state pentru dezarma
re de la Geneva au fost aminate 
pentru data de 18 martie. Inițial, 
conferința era programată să-și în
ceapă lucrările la 7 martie.

„COSMOS-270"

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La 6 martie, în Uniunea So

vietică a fost lansat satelitul 
.artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-270", destinat e'xplorării 
în continuare a spațiului cos
mic, anunță agenția TASS. Sa
telitul a fost plasat pe o or
bită avînd distanța maximă de 
350 km, față de suprafața pă- 
mîntului iar distanța minimă 
— 205 km. Aparatura de la 
bordul satelitului funcționea
ză normal.
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și 30 de 
nute cît 
weickart 
.papucii 
i-au permis să se mențină în pozi
ție verticală avînd mîinile libere 
pentru a lua mai multe fotografii 
ale Pămîntului. In același timp 

a filmat Pămîn- 
fotogiafiat pe coe- 
in acțiune. In ace- 
fost „culese" piesele

David Scott 
tul și l-a 
chipierul său 
lași timp au 
de cuarț acoperite cu magneziu, cu 
ajutorul cărora se va stabili influen
ta gazelor motoarelor asupra meta
lelor. Prin studierea acestor piese 
experții N.A.S.A. vor putea deter
mina și modul de comportare al 
unor metale la lumina Soarelui.

In timp ce Russel Schweickart își 
îndeplinea misiunea în afara vehi
culului spațial, iar McDivitt îl ur
mărea din interiorul modulului lu
nar, David Scott își îndeplinea sar
cinile sale la bordul navei spațiale 
„Apollo-9". Prin ieșirea lui Schweic
kart în spațiul cosmic și luarea de 
fotografii, precum și culegerea pie
selor de cuarț acoperite cu magne
ziu din exteriorul vehiculului spa
țial, cei trei cosmonauți și-au în
deplinit programul celei de-a patra 
zi a zborului lor cosmic.

Conflictul dinfre S.U.A. și Peru
RIO DE JANEIRO 6 - Coieșpon- 

dentul Agerpres, Vasile Oros, trans
mite : Ambasadorul peruvian la 
Buenos Aires, Gonzalo Fernandez 
Puyo, a anunțat că guvernul său 
a acceptat bunele oficii ale Argen
tinei ca mediator în conflictul cu 
S.U.A. în problema exproprierii bu
nurilor lui „International Petroleum 
Company" (I.P.O.). Fernandez Puyo 
a acuzat, totodată, I.P.O, de desfășu
rarea unei campanii menite să fal
sifice motivul real al conflictului 
și să intimideze investitorii străini 
cu spectrul altoi exproprieri 
nente.

Pe de altă parte, potrivit 
surse autorizate, în ultimele

tru ajungerea la un acord asupra 
compensațiilor ce se pretind a fi 
plătite lui I.P.G. Dacă pînă la ar 
ceastă dată litigiul nu va fi solu
ționat, urmează să intre în vigoare 
amendamentul Hickenlooper, adică 
Peru va fi supus unor sancțiuni c- 
conomice de către S.U.A., inclusiv 
sistarea importului de zahăr peru-

Corespondență
imi-

unor 
zile 

Brazilia a inițiat o serie de contac
te diplomatice cu scopul de a evi
ta să se ajungă la un punct critic 
în evoluția conflictului Peru—S.U.A. 
Pe această linie, guvernul brazilian 
propune să fie amînată pînă în lu
na mai, conferința economică a 
țărilor Americii Latine, (care urma 
să aibă loc, tot din inițiativa Bra
ziliei, la 31 martie la Santiago de 
Chile).

La 9 aprilie expiră termenul acor
dat peruvîenilor de către Departa
mentul de Stat nord-american pen-

vian în S.U.A. Prin aceste sancțiuni, 
Peru ar pierde circa 90 de milioane 
dolari. Întiucît rezolvarea conflic
tului dintre Peru și S.U.A. trebuie 
să aibă loc într-un fel sau altul 
pînă cel mai tîrziu la 9 aprilie, con
ferința ar putea să-și desfășoare lu
crările in luna mai conform inten
ției inițiatorilor, adică să se axeze 
pe stabilirea unei poziții comune 
in ce privește revendicările econo
mice față de noua administrație nord- 
americană. Punctul nevralgic al a- 
cestor revendicări ar fi, judecind 
după declarațiile unor lideri politici 
latino-americani, cererea de a obține 
prețuri echitabile la produsele ex-

portate pe piața S.U.A. Lalino-ame- 
ricanii afirmă, cu deplin temei, că 
de fapt întreaga asistență economi
că nord-americană este practic des
ființată de foarfecă neechivalentă a 
prețurilor. Mal mult. chiar, pierde
rile rezultate din diferența între pre
țurile practicate la materiile prime 
și prețurile impuse pentru produ
sele industriale produse în S.U.A. 
depășesc de regulă, considerabil, 
sumele de la capitolul asistență e- 
tonomică.

Se anunță, de asemenea, că, la 
Elma, criza apărută le sfirșitul săp- 
tămînil trecute prin demisiile mi- 
Olșlrildr Angel Valdivia și Alberto 
Yanez, titulari al finanțelor și res
pectiv dezvoltării economice, a fost 
înlăturată prin numirea unor noi 
miniștri: generalii Francisco Mora
les Bermudez și Jorge Fernandez 
Maldonado. Demisionarii erau con
siderați elemente conservatoare al® 
guvernului. Ambii și-au prezentat 
demisiile, după cum s-a informat in 
capitala Perului, din pricina unor 
divergențe privind formarea comi
siei însărcinate să cerceteze res
ponsabilitățile unor firme peruviene 
în neregulile administrative imputa
te lui I.P.C.
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