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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul realegerii sale ca 

președinte al Consiliului de Stat
Cu prilejul realegerii sale 

în funcția de președinte al Con
siliului de Stal, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Comitetului Cen
trat al Partidului Comunist 
Român, președlntelo Consiliului 
do Stat al Republicii Socialis
to România, a primit telegra
me de felicitare ce l-au fost 
adresate de Ludvlk Svoboda,

LA ORDINEA ZILEI

Mai buna gospodărire 
și înfrumusețarea 
localifăfilor Văii Jiului

întrecerea patriotică desfășurată 
anul trecut s-a concretizat în nu
meroase acțiuni de gospodărire și 
înfrumusețare menite a conferi un 
aspect plăcut, civilizat localităților 
Văii Jiului.

Obiectivele edililar-gospodărești ale 
întrecerii au stimulat inițiativa oa
menilor pentru cea mai îngrijită 
stradă, bloc, scară. In scopul unei 
mobilizări corespunzătoare, orașele 
$u fost împărțite în 2—3 sectoare, 
fiecare sector fiind îndrumat de fac
tori de răspundere din cadrul con
siliilor populare. S-a acordat o aten
ție specială amenajării spatiilor 
verzi, desfundării podurilor și po
dețelor, sădirii pomilor, plantării gar
durilor xni în preajma blocurilor, 
dispunerii pietrei sparte și zgurei 
pe străzt și în parcuri.

In executarea a numeroase lucrări, 
un sprijin valoros l-au dat depu
tății. asociațiile de locatari, comite
tele de cetățeni pe circumscripții e- 
iectorale, comitetele de străzi, insti
tuțiile și elevii din școlile generale 
și grupurile școlare din Petroșani 
fi Lupeni. In orașul Petroșani au fost 
realizate lucrări in valoare de 
2 321 770 lei, cu o depășire de peste 
175 000 lei, iar în orașul Petrila va
loarea totală a lucrărilor executate 
prin acțiuni patriotice, a fost de 
2 401 774 lei, ceea ce reprezintă 96,84 
lei )>e cap de locuitor, d’&pășindtt-se 
în acest fel planul stabilit inițial. 
Valoarea economiilor realizate se 
ridică în cele două orașe la aproa
pe 200 000 lei. Un aport deosebit în

realizarea acestor utile acțiuni l-au 
adus tovarășii Nicolae Jorza, Ion 
Stoica, Maria Cațan, Maria Miron, 
Gheorghe Gălan, Slmion Mogoș, Vir
ginia Blaj din Petrila și Mihai Po
pescu, Eugen David, Remus Marcu, 
Ion Pop, Ștefan Mujic, Ana Cornea, 
Maria Latkulic, din Petroșani, care 
sînt de altfel și purtători ai insig
nelor de fruntași în gospodărirea o- 
rașelor, înmînate recent în adunări 
populare.

Pentru acest an e planificat să se 
execute în municipiu, prin muncă 
patriotică, lucrări în valoare de 
12 110 476 lei, însă angajamentele 
luate depășesc această cifră - cu a- 
proape 4 milioane. Se vor efectua 
reparații de străzi și trotuare pe o 
suprafață de peste 223 000 mp, cu- 
prinzînd 48 străzi din Petroșani și 
din celelalte așezări ale Văii Jiu
lui. In scopul reparării și întreține
rii drumurilor, în special a celor din 
zonele Petroșani, Bănița, Uricani, 
pentru a fi accesibile circulației nor
male, se vor realiza lucrări pe o 
lungime de 78 km.

Se prevede ca gospodarii locali
tăților noastre să amenajeze noi 
zone verzi pe o suprafață ce între
ce 12 ha, între care amintim pe cele 
din Petroșani, (microraionul B+C și 
cartierul Aeroport) și Lupeni (10

Vasile COCHECI 
activist al Comitetului 

municipal de partid
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„Ca la Tănase"
Teatru] muzical „Constantin 

Tănase" din București prezin
tă miine la ora 17 și la ora 20, 
în sala Oase! de cultură din Pe
troșani, două spectacole „Ga la 
Tănase".

Iși dau concursul H. Nicolaide, 
Gică Petrescu, Virginia Roma- 
novski, Luigi Ionesou și Al. 
Lulescu. Regia spectacolului 
aparține lui Nicolae Dinescu.
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Concursul al IX-lea al amatorilor

■l[ Di Ml ■■■(

■

Vineri seara, sala Palatului 
cultural din Lupeni a găzduit 
a doua etapă a fazei orășe
nești a Concursului al IX-lea 
a) amatorilor. Pe scena de 
concurs, in fața unui public 
care a dovedit că știe să a- 
precieze valorile, naturalețea și 
dăruirea pentru frumos, au ți
nut (și-au reușit în mare mă
sură) să-și etaleze potentele, 
verificate în „focul" atitor 
confruntări publice, formațiile 
și soliștii vocali de la clubu
rile sindicatelor din Vulcan, 
Lupeni și Uricani. Născute din 
dorința firească de a oferi ar
tiștilor amatori prilejul creării 
unei popularități pe care-o 
merită, creșterii lor valorice 
si valorificării unor frumoase 
tradiții, iar publicului ocazia 
de a trece, pentru cîteva ore, 
din contextul obișnuitului co
tidian pe tărîmul ariei (fie și 
a divertismentului), antrenante, 
recreative, înnobilante — spec
tacolele amatorilor, concursu
rile acestora, s-au dovedit în
totdeauna adevărate mănun
chiuri policrome de flori aro
mate, care incintă și creează

în sală noi și variate disponi
bilități sufletești.

Vineri seara, scena de la 
Lupeni a fost inundată de o 
puternică „avalanșă" de tine
rețe veselă, entuziastă, dorni
că de a spune ceva oamenilor, 
de a arăta că orele de studiu 
au fost folosite eficient.

O succintă trecere în re
vistă...

Fanfara clubului lupenean 
(dirijor Alexandru Drăgan) — 
deschizătoarea concertului — 
concurs — deși a avut în re
pertoriu piese de loc ușoare, 
ne-a apărut bine sudată, „lu
crată" minuțios, capabilă însă 
de mult mai bune rezultate. 
Grupul vocal folcloric — punc
tul forte al clubului din Vul
can (dirijor Sergiu Boiță) — a 
plăcut (unele retușuri — și nu 
mici — mai sînt absolut ne
cesare) spectatorilor, care și-au 
acordat mărinimos aplauzele 
în special piesei „Firicel de

V. TEODORESCU

(Continuare !n pag. a 2-a)
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(oiisiillalii pentru elevii 
de la fursuriîe 
fără frecventă

Secția fără frecvență a Șco
lii generale nr. 1 Petroșani 
organizează pentru elevii în
scriși în clasele V—VIII, în 
fiecare sîmbătă după amiază și

ZlLEi
duminică dimineața consultații 
la matematică, limba română, 
limbi străine, fizică, chimie 
conform programului afișat la 
școală.

La aceste ore de consultații 
pot participa toți elevii, ele 
constituind un ajutor prețios 
în pregătirea sesiuni de exame
ne.

Cine știe N.T.S., 
cîștigă

Oasa de .cultură din Petro
șani în colaborare cu Grupul 
de șanliere T.G.M.M. Petroșani 
organizează un concurs „Cine 
știe, cîștigă" pe teme N.T.S. 
Concursul va avea loc dumini
că 23 martie a. c. în sala mare 
a Casei de cultură, la ora 10, 
înscrierile se fac la direcțiu-
nea Grupului 
T.C.M.M.
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ROMÂNIA

Cîteva din cele mai noi și mai cochete blocuri construite in cartierul „8 Martie" din orașul 
Fetrila. Foto : E. FRITSCH

președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace; Ioslp Broz 
Tlto, președintele Uniunii Co-

muniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia; Pal 
Losonczl, președintele Consi
liului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare; Waller Ul- 
brlcht, prlm-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de 
Slat al Republicii Democrate
Germano; Marian Spychalski, 
președintele Consiliului de Stal, 
mareșal al Poloniei.

Președintele Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, de asemenea, cu acest 
prilej felicitări din partea pre
ședintelui Republicii Franceze, 
Charles de Gaulle, a președin
telui Republicii Italiene, Giu
seppe Saragat, a președintelui 
Republicii Turcia, Cevdet Su- 
nay, a președintelui Republicii
Tunisiene, Habib Bourgulba, a 
președintelui Israelului, Zal
man Shazar.
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in suflul dinamizator al întrecerii

Angajamentele minerilor 
devin fapte

Marea întrecere socialistă 
care a cuprins toate colective
le de muncă ale celor opt ex
ploatări miniere din bazin, di
namizează de la o zi la alta 
ritmul muncii pentru obținârea 
de realizări cit mai bune. Se 
stabilesc noi recorduri de 
creștere a productivității mun
cii, a vitezelor de avansare in 
galerii și abataje, se pun în 
valoare potentele fizice și inte
lectuale ale minerilor, tehnicie
nilor șl inginerilor, care prin 
munca "lor lărgesc și adincesG 
în fiecare zi albia fluviului de 
diamante negre.

Angajamentele luate în ma
rea întrecere socialistă au în
ceput să devină realitate, 
însemn înd sute și mii do to
ne de cărbune date peste plan.

Cele mai bune rezultate, au 
fost obținute pînă acum de 
către minele Lupeni, Petrila 
și Dîlja.

Hărnicia și priceperea mi
nerilor celei mai mari mine 
din țară — mina Lupeni — 
se măsoară în miile de 
tone de cărbune date peste 
plan, iar mai recent în efor
turile depuse pentru îmbună
tățirea calității producției de 
cărbune. De la începutul anu
lui și pînă în prezent, din 
adîncurile minei Lupeni au fost 
date peste plan 13 000 tone de 
cărbune, cifră care reprezintă 
mai mult de jumătate din an
gajamentul anual. Sectoarele 
11, III, IV, V, VI, VII și VIII 
ale acestei exploatări au adus 
un aport prețios la obținerea 
acestor însemnate succese.

Minerii petrileni, cei care au 
chemat la întrecere toate ex
ploatările miniere din județ, 
au făcut pași mari. pe drumul 
îndeplinirii exemplare a pla
nului, pentru realizarea anga
jamentului anual de 10 000 to
ne de cărbune. Față de anga
jamentul luat, colectivul minei

Petrila a reușit să extragă 
peste sarcinile de plan 3 500 
tone de cărbune, adică peste 
o treime din angajament.

Dacă rezultatele din 1968 ale 
minei Dîlja au nemulțumit, 
în acest an, colectivill acestei 
tinere exploatări e pus pc fap
te mari. Mobilizați de suflul 
marii întreceri socialiste, mi
nerii de la Dîlja pe lîngă fap
tul că au realizat ritmic pla
nul, au obținut o producție de 
calitate, dar au $1 extras peste 
plan o cantitate de 1 200 tone 
de cărbune, care însemnează 
aproape jumătate din angaja
mentul anual.

Hotărît lucru, întrecerea so
cialistă din acest an hotărî- 
tor al cincinalului, a declan
șat noi energii, dovedind încă 
o' dată că minerii înțeleg pe 
deplin să se mobilizeze exem
plar pentru realizarea sarcini
lor ce le stau în față.

R. S.
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Grija față de om; față de 
condițiile Iui de lucru, au de
terminat înființarea pe lingă 
&C.V.J. a unui laborator de 
pneumoconioze. Pentru a cu
noaște mai în amănunt preocu
pările specialiștilor acesui labo
rator, ne-am adresat cu cîteva 
întrebări tovarășului Ion Opriș, 
inginer șef adjunct al U.P.C.M.H. 
care cu multă amabilitate ne-a 
relatat următoarele :

ÎNTREBARE: Ce s-a între
prins pînă acum pe linia îm
bunătățirii microclimatului mi
nier ?

RĂSPUNS : Industria minieră 
din țara noastră a cunoscut o 
largă dezvoltare. S-au meca
nizat exploatările miniere, la 
suprafață și subteran, a cres
cut continuu producția și s-a 
mărit an de an numărul mun
citorilor minieri.

Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. prevăd ca ex
tracția de cărbune în Valea 
Jiului să atingă im anul 1970 
8,2 milioane tone.

Progresele realizate în meca- - 
nizarea și automatizarea proce
selor tehnologice și principiile 
moderne de concentrare a 
exploatărilor miniere în gene
ral și a lucrărilor miniere în 
particular, au dus la creșterea 
producției și productivi lății 
muncii, dar totodată și la mă
rirea concentrațiilor de praf 
în atmosfera locului de muncă, 
ceea ce conduce în mod ne
mijlocit la creșterea riscului 
de îmbolnăvire profesională.

Paralel cu dezvoltarea pro

ducției în exploatările miniere 
din Valea Jiului s-au aplicat 
o serie de măsuri de protecție 
a muncii menite să apere pe 
muncitori de accidente și îm
bolnăviri profesionale.

S-au elaborat o serie de legi 
și norme de tehnică a securi
tății, s-a Introdus perforajul 
umed, s-au adoptat metode 
moderne de exploatare, ceea 

Interviul nostru
ce a contribuit la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
muncă.

In vederea reducerii gradu
lui de îmbolnăvire profesio
nală datorită prafului, eventual 
eliminării acestui risc din ca
drul exploatărilor miniere din 
Valea Jiului, au fost luate o 
serie de măsuri menite să re
ducă concentrațiile de praf în 
atmosfera loourilor de muncă 
atît de la suprafață oît și în 
subteran. Printre măsurile mai 
importante se numără urmă
toarele :

© îmbunătățirea aerajului 
general și parțial ;

© aplicarea mijloacelor de 
combatere a prafului prin 
umezite (injecție cu apă, 
pulverizare, stropire, perdele 
de ceață și perforajul umed) ;

© captarea uscată
© folosirea măștilor contra 

prafului.
Ca urmare a aplicării aces

tor măsuri concentrația de

trat o scădere ajungînd de la 
250—300 mg/mc aer, la 4—15 
ing/mc aer și, implicit, la 
îmbunătățirea condițiilor de lu
cru la locurile de muncă.

ÎNTREBARE: Care a fost
scopul înființării laboratorului 
de pneumoconioze ?

RĂSPUNS: In vederea sta
bilirii nocivității prafului care 
este determinată de conținutul 
de praf în aer, gradul de dis
persie și componenții minera
logici, la exploatările miniere 
s-au înființat laboratoare care 
prin determinările ce le efec
tuează și categorisirea locului 
de muncă, conduc la stabili
rea celor mai eficiente măsuri 
de combatere a prafului silico- 
gen specific locului de muncă 
respectiv. Pe această linie se 
înscrie și măsura luată de Mi
nisterul Minelor și Ministerul 
Sănătății de înființare a labo
ratoarelor de pneumoconioze 
în principalele centre miniere 
din țară.

Scopul înființării laboratoa
relor de pneumoconioze este 
de a se cerceta în comun pe 
linie tehnică și medicală măsu
rile care să asigure o coordo
nare șl îndrumare unilară pe 
linia prevenirii și combaterii 
îmbolnăvirilor de silicoză în 
unitățile miniere în vederea

Interviu realizat de ing.
R. SELEJAN

(Continuare In pag. a 3-a)

Recent, Ministerul Apărării 
al S.U.A. a dat publicității 
un raport despre „starea a- 
vuției sale". Potrivit acestui ra
port, valoarea întregului sis
tem militar american repre
zintă 202,5 miliarde dolari. 
Din acestea, 100 miliarde 
sînt investite în armament, 
43,8 miliarde în echipament, 
38,7 în obiective imobile și 
20 miliarde în „diverse"

Agenția U.P.I precizează 
că participarea locuitorilor 
S.U.A. la avuția militară este 
în medie de 1 000 dolari. 
De altfel, în perioada postbe
lică (1945—1968), fiecare lo
cuitor al S.U.A. a cheltuit 
pentru scopuri militare în me
die circa 6 000 dolari, adică 
24 000 dolari de o familie 
compusă din patru membri.

Potrivit calculelor, de la 
terminarea celui de-al doi
lea război mondial pînă în

Din presa străină

SOCIALISTĂ ÎN IMAGINI Șl FAPTE
Se fabrică la Orăștie

Fabrica chimică din Orăștie, jude
țul Hunedoara, a introdus în fabri
cație sortimente noi de obiecte din 
masă plastică, printre care găleți de 
10 litri, lădițe pentru fructe și piine, 
repere și piese din relon pentru mi- 
cromotocirele românești. Prin reali
zarea in cursul acestui an a circa 
600 000 de lădile pentru transportat 
legume și fructe, piine, sticle și al
te produse se economisesc circa 
4 000 mc. de masă lemnoasă.

Reluarea lucrărilor de construcție 
și modernizare a numeroase șosele
In județele din sud-vestul țării au 

fost reluate lucrările de construcții 
și modernizare a drumurilor. Pe ruta 
Chișineu Criș — Vărșand a început 
construcția unui drum asfaltat în 
lungime de 23 km, care va deveni 
un nou traseu de circulație rutieră 
internațională. Alte drumuri noi, ce 
însumează peste 60 km lungime, se 
află în lucru pe direcțiile Hălmâgiu 
— Vașcău — Brad — Deva; Mora-

0 nouă hartă pentru elevii 
din școlile generale și licee

Editura didactică și 
pedagogică a elaborat 
o nouă harta necesară 
elevilor din școli ge
nerale și licee in apro
fundarea noțiunilor pre
date la orele de geo
grafie. Realizată la sca
ra 1:400 000, .Harta

bogățiilor vegetale și 
animale ale Republicii 
Socialisto România", 
prezintă răspîndirea ve
getației șl faunei, mo
dul de folosință a te
renurilor, principalele 
culturi agricole șl di
feritele elemente de

interes vînătoresc, par
curile naționale, rezer
vațiile cu caracter flo
ristic, faunistic și fo
restier, elementele de 
faună mediteraniană 
existente în Banat, Do- 
brogea și nord-veslul 
Olteniei.

vița — Moldova Veche și Lugoj — 
Țăget — Ilia. In același timp, con
tinuă modernizarea, prin lărgirea și 
consolidarea cu asfalt, a drumurilor 
care pornesc din Arad în direcțiile 
Oradea, Lipova și Pecica; Timișoara 
— Sîiucolaul Mare, Timișoara — Li
pova și Reșița — Văliug. Totodată, 
intre Lugoj și Caransebeș se vor 
construi două variante de drumuri 
asfaltate, care vor evita mai multe 
curbe și pasaje de nivel pes-te calea 
ferată, iar pe ruta Timișoara — A- 
rad, unde se înregistrează o inten
sificare a traficului automobilistic, 
se amenajează, în sectoarele cu pan
te mai mari, a 3-a bandă de rulaj, 
destinată autovehiculelor cu trac
țiune grea. Concomitent, pe toate 
drumurile naționale din județele A- 
rad, Timiș și Caraș-Severin se ex
tind semnațj^rea rutieră reflectori
zantă.

(Agerpros)

UNDE 
SE DUC 
NILIAR- 
DELE

BOIIBA

prezent, Statele Unite ale A- 
mericii au cheltuit în scopuri 
militare circa 1 100 miliarde 
dolari, ceea ce echivalează 
cu venitul național, pe apro
ximativ șase ani, realizat de 
toate țările în curs de dez
voltare, care reprezintă două 
treimi din populația globului j 
pămîntesc.

Dacă S.U.A. au cheltuit în 1 
ultimii 24 de ani, In scopuri 
militare, 1 100 miliarde do- ; 
lari, Iar „avuția" lor militară 
reprezintă astăzi „numai" 
202,5 miliarde dolari, atunci 
apare un „minus" de 897,5 
miliarde dolari. De fapt, a- 
cestea sînt cheltuite pentru... 
„binele" omenirii. Astfel, o 
parte din ele au fost chel
tuite în războiul coreean, o- 
dică pentru uciderea a circa 
1 000 000 de coreeni, chinezi, 
americani și alții, pentru dis
trugerea a peste 600 000 de 
case numai în Coreea de 
sud, mutilarea și nenorocirea 
a milioane de oameni la 
nord și sud de paralela 38.

Apoi, o însemnată parte 
din sumele amintite au fost 
cheltuite in Vietnam : pen
tru milioane tone de explo
zibil folosit la distrugerea 
acestei țări ; pentru experi
mentarea și perfecționarea a 
tot felul de arme, care au 
ucis sau mutilat milioane de

(Continuare în pag. a 3-a)
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în legătură cu circulația

micilor pietoni
A

îngrijorarea
justificată
unor părinți

GOSPODĂRIRE
A

Șl ÎNFRUMUSEȚARE
(Urmare dfn pag. 1)

NOTE La a 2-a etapă a returului

Mai multe sesizări ?1 scrisori a- 
6 • -irte redacției ne-ou adus la cu- 
ooslință Ingrijoraiea unor locuitori 
dn-n carlierul Carpați Ln legătură cu 
condițiile de deplasare a copiilor 
«Un cartier.

Despie ce este vorba?
In scopul descongestionării stră

zii principale, circulalia auloca- 
mioaneloi cu un tonaj de peste 2,5 
tone a fost dirijata pe străzile 1. 
Creangă, V. Roaită și B. Delavran- 
cea. Tot pe aceste străzi se desfă
șoară insă o intensă ciiculație pie- 
tonală. Strada I. Creangă este soli
citată atît de cetățenii maturi, (lea
gă cartierul Carpați de artera prin
cipală a orașului), cit mai ales de 
micii pietoni, nevoi ți să străbată 
nic această stradă în diurnul lor 
spre școala generală nr. 1, ori de la 
scoală acasă, precum și spre școala 
de muzică din apropiere. Care sînt 
motivele de îngrijorare a părinților ? 
Din lipsa trotuarelor, pietonii cir
culă pe partea carosabilă a străzii. 
Astfel, sute de copii, foarte mulți de 
clasa întiia, sînt expuși pericolului 
de accidentate. Mașinile circulă in
ie ns, nu rareori cu o viteză excesi
vă. Dacă acum, după topirea zăpe
zilor au posibilitatea să se refugie
ze pe terenul viran de lîngă drum 
— în timpul iernii, cit timp strada 
a fost mărginită de stratul masiv 
de zăpadă, nu au avut nici această 
posibilitate. îngrijorarea părinților 
are deci justificare, mai ales că în 
urmă cu cîteva săplămîni o elevă, 
tot din apropiere a fost accidentată 
mortal. Este adevărat, multe acci
dente se produc din cauza abate
rilor flagrante de la regulile de cir
culație din partea copiilor, ceea ce

denotă neajunsuri în munca educa
tivă a părinților și a educatorilor 
tinerelului școlar. Concomitent cu 
intensificarea muncii educative din 
partea familiei ?i a școlii se cer 
însă strădanii și pentru reglemen
tarea neajunsurilor în ceea ce pri
vește sistematizarea circulației și a- 
slgurarea condițiilor pentru circula
lia pietonală. Și, în primul rînd, a 
neajunsurilor îngrijorătoare de ge
nul celor do pe strada Ion Creangă.

Ce solicită părinții ? O soluțio
nare radicală a problemei prin mu
tarea 
calea 
cauza 
ferată 
acestor străzi. în aceste condiții, cel 
puțin unele măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor șl mărirea gradu
lui de securitate pentru circulația 
pletonală se impune cu imperiozi- 
late. In primul rînd, Secția de gos
podărie a consiliului popular muni
cipal ar trebui să urgenteze ame
najarea trotuarelor pe shada Ion 
Creangă, iar organele de circulație 
să dispună limitarea vitezei autove
hiculelor șl trasarea marcajelor pen
tru trecerile de pietoni. Socotim 
justificată și propunerea ca miliția 
să efectueze mai des controale pe 
această arteră unde se desfășoară 
o intensă circulație a micilor pie
toni spre șl de la școală — deci pe 
strada I. Creangă.

Acestea sînt desigur cîteva din 
măsurile de natură să 'elimine nea
junsurile care sporesc pericolul de 
accidentare a micilor pietoni 
circulă pe această stradă.

I.

transportului rutier pe lingă 
ferată, nu este posibilă din 
intersectării străzilor cu linia 
și a stării impracticabile a

care

D.

Laboratorul de pneumoconioze
— factor de îmbunătățire

cartiere și străzi, între care numai 
locul do agrement din strada 6 Mar
tie va cuprinde lucrări pe o porțiu
ne de 7 500 mp). Peste 76 ha vor 
totaliza parcurile șl zonele verzi 
cărora li se promit o Întreținere 
și grijă deosebită. Se vor ptente 
17 040 pomi ornamentali și mii de 
trandafiri de diverse culori.

In această perioadă se vor ame
naja nu mai puțin de 43 baze spor
tive în Petroșani (la majoritatea șco
lilor generale, liceu, C.F.R.), Lupenl 
(cartierele Brava II șl Tudor Vladi- 
mirescu, blocul D 90, căminul 7—8, 
Școala generală nr. 1 etc.), Uricani 
(complexul sportiv U.T.C.).

Intre lucrările ce vor trebui exe
cutate s-ar mai putea menționa în
diguirile (1 904 ml), taluzările și con
solidările do maluri (22 400 mp), cu
rățirile de albii, șanțuri și rigole.

Se vor construi 1 800 ml de gar
duri din prefabricate în 21 puncte 
gospodărești. în Vulcan și Petro
șani.

Datele prezentate succint mai sus 
credem că pot demonstra grăitor prin 
ele însele preocuparea tot mai in
tensă care se manifestă în Valea 
Jiului privind înfrumusețarea, buna 
gospodărire a localităților.

Dar nu putem să nu atragem aten
ția că mai sînt și în momentul de 
față pe străzile Republioii, Bălcescu 
din Petroșani mormane neridicate de 
pămînt, gheață șl resturi de gunoaie. 
De asemenea, în cartierul Carpați, 
lîngă spitalul de copii, sînt înșirate 
de-a lungul străzilor mai multe vase 
pentru topit smoală și alte mate
riale părăsite. Trebuie să se mani
feste o preocupare mai susținută din 
partea colectivelor de salariați șl a 
conducerii I.G.C. șl I.G.L. Petroșani, 
pentru ca fața orașului să aibă în
fățișarea pe care o dorim cil toții. 
Se așteaptă o participare activă și 
de amploare la acțiunile de înfru
musețare din partea organizațiilor 
U.T.C. și de sindicat, comitetelor de 
femei, intr-un cuvînt din partea tu
turor cetățenilor Văii Jiului, pentru 
ca obiectivele mobilizatoare ale în
trecerii patriotice dintre localități să 
prindă cît mai repede viață.

Cerinfă îndreptățită
Factorii poștali care 

deservesc noile cartiere 
ale Lupeniulul au o ce
rință îndreptățită i la 
scara fiecărui bloc să 
te monteze cutii poș
tele pentru a nu fi ne
voi tl să urce zilnic mii 
de trepte cu tolba cu 
ziare șl corespondență. 
In sodorul factorului 
poștal Vasile Izhașa — 
Aleea Castanilor și A- 
lcea Narciselor — exis
tă cutii poștale doaT la

9 din cele 60 de scări 
pe care acesta le de
servește, distribuind zil
nic 300 de abonamente 
la diferite publicații, pe 
lingă corespondență. De 
asemenea, în sectoarele 
factoriloT poștali loan 
Brabete șl Serbau Pet
ru — Aleea Tlopilor, 
str. Gorunului 
Viscoza — nu 
nici măcar o cutie poș
tală.

La Consiliul popular

și str. 
există

orășenesc ni s-a spus 
că, In urma sesizărilor 
factorilor poștali, s-a 
luat măsura confecțio
nării a 20 cutii poștale 
(foarte puține la atîtea 
scări) de către sectorul 
I.G.L. din localitate. A- 
cesla insă pretinde ca 
locatarii plătească. 
Șl lată că problema se 
discută, se paradiscută, 
iar cutiile poștale nu 
apar.

O propunere
Primăvara își 

simțită prezenta _ 
Lupeni. Cu cîteva zile 
în urmă, în noile car
tiere ale orașului, a 
început plantarea de 
arbori și arbuști orna
mentali. Astfel, în fața 
blocurilor de pe strada

face 
și in

T. Vladimirescu au fost 
plantat! pini. Deoarece 
strada pe care locuim 
se numește Aleea Cas
tanilor, șl pe ea nu se 
află nici un castan, pro
punem tovarășilor de la 
secția gospodărie a

Consiliului popular oră
șenesc Lupeni ca pe a- 
ceastă stradă să plan
tăm castani. Sint ar
bori frumoși și ar jus
tifica .șl numele străzii.

M. MICA

a condițiilor de lucrur si

(Urmare din pag. 1)

aplicării celor mai corespunză
toare metode și mijloace de 
prevenire și combatere a pra
fului silicogen.

Pentru efectuarea cercetărilor 
pe liniile arătate-mai sus, labo
ratorului de pneumoconioze l-a 

• fost afectat un spațiu cores
punzător și a fost dotat în 
prima urgență cu aparatura 
necesară efectuării măsurătorilor 
concentrațiilor de pulberi la 
locul de muncă, aparatură me
dicală (aparat Rontgen, cara
vană R.FM. etc.) si mobilierul 
corespunzător.

In continuare, pe anul 1969, 
s-a prevăzut completarea do
tării cu aparatură de laborator 
atît pentru sectorul tehnic dt 
și pentru sectorul medica).

ÎNTREBARE: Ce teme de 
cercetare și-au propus specia
liștii și cercetătorii aceslui 
laborator ?

RĂSPUNS: Printre probleme
le de cercetare pe linie tehni- 
co-medicală pe care și le pro
pune laboratorul de pneumo- 
conioze se pot enumera:
• Stabilirea gradului de

prăfuire în subteran și Ia in
stalațiile de la suprafață ;

@> Stabilirea conținutului de 
SiO2 liber pentru diferitele 
formațiuni geologice în care 
se execută lucrările miniere.

@ îmbunătățirea mijloacelor 
tehnice de combatere a pulbe
rilor aplicate în exploatările 
miniere din Valea Jiului.

S Experimentarea mijloace
lor tehnice de combatere a 
prafului silicogen, în vederea 
introducerii șl generalizării lor.

9 Depistarea precoce a îm
bolnăvirilor de silicoză prin 
controale periodice și scoaterea 
din mediul nociv a muncito
rilor care prezintă semne de 
îmholnăvire cauzate de pulberi.
• Studierea potențialului 

silicogen în minele din Valea 
Jiului.

In baza cercetărilor efectuate 
se vor recomanda cele mai 
adecvate metode in acțiunea 
de prevenire și combatere a 
prafului de mină, în scopul 
creării unui climat favorabil 
la locul de muncă, pentru evi
tarea îmbolnăvirilor profesio
nale și păstrarea sănătății mun
citorilor.

PRIMELE TIPURI DINTR-0 NOUĂ SERIE 
DE MOTOARE ELECTRICE

Primele tipuri de 
trice dintr-o nouă serie 
aflată în proiectare la 
lroputere" din Craiova 
probele de omologare, 
puteri cuprinse între 37 
500—3 000 ture pe minut. Mașinile

motoare elec- 
de fabricație 
uzina ..Elec- 

au trecut 
Acestea au 

și 160 kW și

înscrise in noua serie, care în final 
va cuprinde 33 tipuri, au parametri 
funcționali — îndeosebi faclorul de 
putere — .superiori vechilor tipuri 
și vor avea un preț de cost redus.

(Agerpres)

Drumul pronosticurilor
nu-i lin

Miercuri s-ou consumat optimile 
Lupei României". Alte patru dlvi- 

A, priirire care și Jiul, au
„C 
zionerc 
părăsit competiția. La 4 zile de la 
„optimi1 are loc etapa a Il-a de 
campionat. Socotind și meciul din 
,.16 -mile cupei, echipele noastre de 
divizia A susțin azi al 4-lea meci 
in 12 zile.

Nici de date aceasta drumul pro
nosticurilor nu-i lin. Cine știe ce 
surprize ne mai așteaptă. S-ar fi 
gîndil oare cineva că duminica tre
cută Farul putea pierde la Constan
ța cu Crișul pentru ca miercuri să 
câștige în fața aceleiași echipe la

viu valoarea unei echipe (U.T.A.) 
care are gînd de campioană și a 
alteia caro cam umblă cu... surprizf 
(amintlți-vă turul Steaua Cri
șul 0—1 ln Capitală și mai proaspă- 
Iul 2—1 a] Crișului pe malul mării). 
Șl parcă totuși or putea fi X azi 
cu posibilități șl de 1 și de 2.

Dinamo Bacău — Progresul. Se 
știe că la el acasă băcăuanii nu iar» 
tă. Nu-i vor ierta nici pe bancari 
miine. E-n joc onoarea Moldovei. 
Duminică, lașul a plecat steagul ît> 
Capitală în fața colegilor luî Ulițe. 
Așa că... 1.

A.S.A. Tg. Mureș — Farul. Acel

AVANCRONICĂ FOTBALISTICĂ

Ieri, temperatura aerului Ia Petro
șani, a oscilai intre plus 3 grade și 
phis 14 grade, iar la Paring intre 
plus 2 grade și plus 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme închisă, cu cer mai 
mult acoperit. Temperatura staționa
ră. Vint slab din sectorul sudic.

Pe strada Nicolae 
Bălcescu din Petroșani, 
sînt cîteva case, pro
prietatea G.F.R., locuite 
numai de ceferiști. Cu 
cîtva timp în urmă, prin 
diferite aranjamente șl 
permutări s-a mutat pe 
această stradă, la nr. 
17, și Constantin Ivan, 
salariat la E.M. Dîlja. 
Că îl cheamă Ivan nu 
supăra pe nimeni. Nici 
că lucrează la E.M. Dîl
ja nu supără pe ni
meni. Dar faptul că e 
scandalagiu supără pe 
toți. Om practic, Ivan 
„culege" de prin piață 
clienți și-i găzduiește 
la el. Ii încasează pe 
căciulă: pentru dormit

a-tiția lei de căciulă pe 
noăpte, pentru viziona
rea programului la tele
vizor un leu de persoa
nă pe seară, pentru a- 
dăpostirea mărfurilor, 
oît o fi, la înțelegere. 
Și, cu clienții de la pia
ță, la el în casă e ca 
la... piață. Se discută cu 
voce tare, se bea, se 
iscă neînțelegeri, au loc 
scandaluri. Ca urmare, 
ceilalți locatari din a- 
ceeași clădire nu se pol 
odihni normal pentru a 
putea a doua zi să asi
gure un serviciu com
petent la C.F.R. unde, 
se știe, disciplina, aten
ția și corectitudinea tre
buie să fie ca șinele:

de
Ivan l-a 
vecinului său Constan
tin Faje o bătaie din 
care omul nu s-a mqj 
însănătoșit total nlbl 
pînă azi. Sub amenința
rea lui stau acum alți 
doi vecini. Ivan se 
crede atotputernic. Oa
re chiar nu poate ni
meni să-l facă să în
țeleagă că trăiește In
tre oameni ? Situația o 
cunoaște și conducerea 
E.M. Dilja, și conduce
rea C.F.R. Petroșani... 
Ar fi cazul să mute pia
ța de la Ivan sau pe 
Ivan de la piață. Intru 
liniștea oamenilor...

D. S.

fler. Anul trecut, 
„administrai"

Banii nu le-au

A ACȚIONAT FIRESC

ochiulcu

Dem SÂRARU

atunci oame- 
aceaslă obiș- 
învățul are 
de la I.G.C. 
au rămas cu

După scurt 
salariata Elena 
a reintrat în

In după-amiaza u- 
neia din zilele trecute, 
Tiberiu Feber, elev la 
Școala" profesională din 
Lupeni — aflat pe ser
pentina care duce spre 
Institutul de mine din 
Petroșani (se grăbea 
la cercul de radio-elec- 
tronică), a găsit în ri-

golă un ceas de mină, posesia ceasului. 
Tînărul și-a dat seama roagă să 
că obiectul pierdut tic-- 
buia să fie al unui sa
lariat de la Institut. In 
mod firesc, a lăsat cea
sul și un bilet sus, la 
poartă.
timp, 
Cosma

Familia Stoica din Peștera 
Bolii a contractat un vițel cu 
O.R.A.C.A. După ce l-au pre
dat și li s-au întocmit actele 
necesarei Petru Stoica, in vîrs- 
tă de 63 de ani, s-a prezentat 
la Agenția C.E.C. nr. 1 Petro
șani pentru a-și ridica banii: 
2 091 lei. Omul a luat banii 
șl i-a băgat în buzunar fără 
să-i mai numere. Aoasă, la 
numărătoarea fiilor săi, Vasile 
și Petru, a Ieșit în loc de 2 091 
lei, 2 991 Iei. Băieții i-au nu
mărat de mai multe ori să 
vadă dacă nu cumva au greșit 
ei. Dar nu greșiseră ei, greșise

Petrecere
dedicată

energeticienilor
fruntași

De aseară și pînă în zorii zilei de 
azi, energelicienii din Paroșeni i-au 
sărbătorit, într-un cadru intim, pe 
evidențiații și fruntașii în întrece
rea socialistă. Petrecerea, organiza
tă de comitetul de direcție și co
mitetul sindicalului de la 
ro.șeni, a fost susținută de 
plăcut, la care și-a dat
formația de muzică ușoară a clu
bului din localitate.

I.E.G. Pa
un antren 
concursul

UNDE SE DUC MILIARDELE
(Urmare din pag. 1)

oameni ; pentru nopolmul 
cu care este pîrjolil pomin- 
tul vietnamez ; pentru arme 
chimice șl biologice care 
distrug oameni și animale, 
precum șl toate cele nece
sare vieții.

De asemenea, o porte din 
această sumă fantastică a 
fost cheltuită in Republica 
Dominiconă pentru o lipsi 
poporul ei de dreptul de 
a-și hotărî singur soorta, pre
cum și pentru multe alte oc-

țiuni similare. Dar partea ceo 
moi mare a fost înghițită de 
cursa înarmărilor.

In urmă cu 40 de ani, bu
getul militar al S.U.A. a re
prezentat circa 1 miliard de 
dolari. Bugetul pe anul fis
cal în curs, reprezintă 80 de 
miliarde dolori. In cele po- 
tru decenii, cheltuielile mili
tare ale S.U.A. ou crescut de 
oproape 80 de ori.

In perioada dintre cele 
două războaie mondiale, 
cheltuielile militare ale tu
turor țărilor lumii erou eva-

luate la 3,5-4,2 miliarde do
lari. Anul acesta, cheltuielile 
respective vor atinge suma 
de circa 200 miliarde dolari. 
Creșterea este deci de 47-57 
ori, iar in cazul S.U.A. de 
circa 80 de ori.

Dacă omenirea va conti
nua în aceeași progresie să 
verse mijloace bănești în 
fondul propriei distrugeri, o- 
tunci teoretic ar putea ajun
ge la un punct, cind va tre
bui să investească toate bu
nurile materiale in pieireo 
sa.

Ne 
transmitem 

pe această cale cele 
mai fierbinți mulțumiri 
atît ' tînărului Tiberiu 
Feber cit și părinților 
și instructorilor săi de 
la școală pentru felul 
cum l-au educat. Ceea 
ce și facem.

casiera Maria Tănase. Nu a- 
veau decîf o soluție: să ducă 
înapoi restul de bani și să-i 
predea casierei, conștienți că 
astfel își exercită o înaltă în
datorire cetățenească. Iată dar 
că în familia Stoica — tatăl 
pensionar, Petru — controlor 
pe C.F.R., Vasile — plutonier 
la U.M.P.C.L Petroșani — cin
stea și corectitudinea își au 
un loc bine stabilit. Cît o pri
vește pe casiera Maria Tăna
se, ea a fost nespus de mul
țumită că neatenția ei a fost 
corectată de OAMENI.

Aleea Jiului sau 
strada Cenușii ?

Cind au fost „botezate" stră
zile din Uricani, una din ele 
a primit denumirea de „Aleea 
Jiului", fiind mai aproape de 
pîrîul cu acest nume. Dar pe 
marginea acestei străzi, în loc 
să fie răsădite flori, e semă
nată cenușă. De fapt semănată 
e greșit zis; e depusă în. can
tități „tonice" (de la tonă). 
Pe timpul zăpezilor, oamenii 
nu mai duceau cenușa și gu
noiul menajer la locul desti
nat, ci le depuneau pe mar
ginea străzii. De 
nii au rămas cu 
nuință (dar tot 
dezvăț), iar cei 
sectorul Uricani, 
altă obișnuință: de a nu ridica 
cu săptămînile cenușa și gu
noiul menajer.

Ce-ar trebui făcut pentru ca 
„Aleea Jiului" să-șl merite nu
mele ? Oamenii să depună ce
nușa și gunoiul menajer la lo
cul special amenajat în acest 
scop, să aibă mai multă grijă 
de strada lor. iar tovarășii de 
la I.G.C., sectorul Uricani, să-șl 
facă datoria cu toată conști
inciozitatea. Dacă-i vorba de 
„Aleea Jiului", ducă-se pe Jiu 
asemenea obiceiuri ne-curate...

Cluj ? Mare e puterea fotbalului I... 
Daj să vedem cine cu cine joacă 
azi, cine are mai multe șanse și 
cine aj- putea încurca pronosticurile.

Rapid — „U" Cluj. Ex-clujeanul 
Mazurachis, învingătorul cu 2—0 al 
Jiului în „optimi", va „duela" cu o 
apărare cu gabarit, dar pe care cre
dem că o va bate. Un 2—0 la Plo
iești ne indică fără rezerve că Ra
pidul a început... rapid returul, pe 
care-1 va continua la fel azi.

Vagonul — Dinamo București. 
Pentru meciul cu Jiul, căpitanul a- 
rădaniîor, clujeanul Adam, pronosti- 
case 2 la Petroșani. Pentru meciul 
de azi nu șlrm ce a indicat. Cre
dem însă că nu le va fi ușor arăda- 
nilor, chiar la ei acasă, să-i înfrunte 
pe dinamoviștii bucureșteni care vin 
tare spre U.T.A. Ar putea fi 1, ar 
putea fi 2, ar putea fi X. Cine știe ? 
Poate totuși 2.

Steaua — Petrolul. Toate calculele 
duc 
2—0 
ti ga 
că...

spre I. Dacă pierzi acasă cu 
în fața Rapidului, nu poți cîș- 
în deplasare cu Steaua. Și 
Dar nu credem. 1 sigur.

Politehnica — F. C. Argeș. Cu : 
tul lor îngrijorător, argeșenii 
șanse la lași. Și-apoi studenții 
uitat că in tur s-au întors de la 
Pitești în Dealul Copoului cu 4 go
luri în sacoșe fără să fi dat vreunul. 
Revanșa e revanșă. Pronostic 1.

Crișul — U.T.A. Tînărul oraș Dr. 
Petru Groza, care va găzdui întâlni
rea (terenul Crișului mai are o e- 
tapă de suspendare), va cunoaște pe

da-

star-
n-au
n-au

•
sever 4—0 primit în prima etapă d« 
la Dinamo București și „remiza" din 
„optimi" cu Chimia Suceava, nu-4 
arată pe mureșeni „prea dispuși" ln 
acest început de retur, in timp ca 
marinarii s-au trezit la realitate din 
dușul rece de duminică. 1, X, 2 nt 
se pare însă pronosticul cel mai-. 
exact.

„U" Craiova — Jiul. Jiul merge 
ln Cetatea Băniei în căutarea punc
tului pierdut ln tur. Si nu-i exclus 
să-l găsească. In fond și oltenii .au 
făcut egal în pregătiri cu selecțio
nata R.D.G. și au capotat cu 3—0 îd 
prima etapă a turului la U.T.A. Ele
vii lui Coidum n-au' renunțat insă 
la ideea că nu-s prea departe de 
fruntașa plutonului și că cine știe... 
Drumul pînă la capăt e lung. In a- 
cest caz declinăm pronosticul pri
mului meci: 1 solist la... tineret.

★

se joacă 
G și de

azi
divizie
Știința va avea

In Valea Jiului 
fotbal la nivel de 
campionat județean, 
la Lonea o misiune ușoară în fata
Metalului Aiud, cu care a făcut 1—1 
in tur la Aiud. In același timp, pe 
terenurile din Aninoasa, Lonea. Vul
can și Uricani vor evolua» echipele 
Dacia Orăștie, Minerul Teliuc. C.F.R. 
Simeria și Preparatorul Petrila. în 
compania formațiilor locale. Pronos
tic pe linie i 1.

Dumitru GHEONEA

Grațian MORAR

Duminica 16 martie

19,30 Concert folcloric: Ansamblul 
de cîntece șl dansuri „Permi
tă" al Municipiului București.

20.15 Post scriptum: Culisele Festi
valului.

21,00 Film cu trei stele: „Eddie
Chapmann agent secret".

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii progra

mului I.

Luni 17 martie

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
mea ? Gimnastica do înviorare.

8,40 Pentru copii și școlari. La 
șase pași de o excursie. Emi
siune concurs. Participă echi
pele reprezentative ale școli
lor din județele Suceava și 
Teleorman. Filmul serial: 
„Meteor XL-5".

10,00 Ora satului.
11.00 Caleidoscop muzical-coregra- 

fic.
12,00 De strajă patriei. 

Publicitate. 
Concert simfonic. 
Duminică sportivă: FOTBAL i 
Rapid — Universitatea Cluj. 
Steau — Petrolul.
Hochei pe gheață: U.R.S.S.— 
Suedia.

19,15 Telejurnalul de seară.

17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiștii din 

dustrie. Chimie: Produse 
bază din industria anorganică.

18,05 Limba franceză — Lec|ia 50.
18.30 „Șoimii" — emisiune pentru 

tineret.
19,00 Telejurnal iii’ de seară.
19.30 Actualitatea științifică.
20,00 „Flori de primăvară". Muzică 

populară românească.
20.25 Roman foileton: Forsyte Sa

ga (XX).
21,15 Prim plan. Acad. Elie Carafoli.
21.35 Parada vedetelor: Eddy Mit

chell.
21,55 Gong — omisiune de actuali

tate teatrală.
22.25 Recitalul violoncelistului 

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

aclua- 
radio;

23,47 Divertisment pentru două viole 
de Nicolae Beloiu; 0,05—5,00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II:

în
de

Ra-

Luni 17 martie
PETROȘANI - 7 Noiembrie : Fratele dr. Homer ; Republica : Due

lul lung ; PETRILA : Becket, seria, I și II ; LONEA - Minerul : He
roina ; ANINOASA : Călătorie fantastică ; VULCAN ; Studiu 
despre femei ; LUPENI - Cultural: Pantoful cenușăresei ; LUPENI - 
Cultural : Tarzan, omul maimuță ; PAROȘENI : Tranzit ; URICANI : 
Am întilnit tiaani fericiți.

LUNI 17 MARTIE 
PROGRAMUL I: 

5,05—6,00 Program muzical 
mineață,- 6,05—9,30 Muzică și 
lități; 9,30 Reviste literară 
10,00 Album de madrigale,- 10,10 Curs 
de limba engleză. Ciclul II, lecția a 
24-a? 10.30 Muzică populară; 11,05 
Șlagăr după șlagăr,- 11,45 Sfatul me
dicului; 12,00 Melodii de Nicolae 
Kiroulescu; 12,20 Cronica plastică; 
12,30 Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13.10 Avan
premieră cotidiană; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 14,10 De 
ce? De unde? De cînd?,- 14,25 Emi
siune muzicală pentru ostași,- 15,05 
Gintă Gioni Dimitriu,- 15,15 Emisiu
ne literară; 15,35 Concertul zilei; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,10 Me
lodii de dragoste; 16,30 Antena tine
relului; 16,55 Radio publicitate; 17,00 
Scrisori muzicale,- 17,15 Piese instru
mentale de virtuozitate; 17,30 Lucrări 
corale de Ștefan Zorzor și Vasile 
Spătărelu; 17,45 Ora specialistului; 
18,05 Muzică populară; 18,30 Gazete 
radio; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră,- 19.20 Sport,- 19,30 
Flori alese din folclorul nostru mu
zical; 20.05 Piese distractive; 20,15 
Teatru radiofonic; 21.07 Muzică din 
operete,- 21,25 Voci, orchestre, melo
dii; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport,- 22.20 Duete din o- 
perele lui Mozart,- 22.40 Moment 
poetici 22,45 Intilnire cu jazzul;

6,10 Concert de estradă; 6,45 Me
lodii populare; 7,10 In sunet de fan
fară; 7,37 Duete vocale de muzică 
ușoară,- 7,45 Soliști și orchestre de 
muzică populară; 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8.25 Dan
suri din operete; 9,10 Curs de limba 
engleză. Ciclul I. lecția a 15-a: 9.30 
Călătorie muzicală; 10,30 Expediție 
pionierească; 11,15 Muzică populară; 
11,45 Formația Alexandru Avramo- 
vici; 12,05 Avanpremieră cotidiană;
12.15 Concert de prinz,- 13,00 Calei
doscop muzical; 14,10 De prin sate 
adunate,- 14,30 Moment științific; 
14,35 Melodii de Marcel Ionescu și 
Ștefan Kardoș; 15,15 Cîntece și jo
curi populare; 15,40 Radio publici
tate,- 16,50 Muzică ușoară; 17,00 Ra
diojurnal. Sport; 17,10 Muzică corală;
17.15 Ateneu,* 17,45 Arii din opere; 
18,05 Amfiteatru literar,- 18,30 Mu
zică ușoară,- 19,30 Curs de limba 
engleză. Ciclul II, lecția a 24-a (re
luare); 19,50 Noapte bună, copii; 
19,55 Studioul tînărului interpret;
20.30 Ora specialistului; 20,50 Cintă- 
reți ai folclorului argeșean: Elisa- 
beta Ticuță; 21.40 Forum științific; 
21,50 Pagini din fresca dramatică 
„Michelangelo" de Alfred Mendel
sohn.- 22.15 Cintă Aretha Franklin;
22.30 Cronica plastică; 23,07 Muzica 
și publicul; 23.45 Muzică ușoară.

BULETINE DE ȘTIRI: Pro
gramul I: 5,00; 5,3?; 6,00; 6.30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
21,00; 1,00; 2,00; 1,00. Programul 
11: 6,05; 7,30; 10,00; 12,00;
14.00; 18.00; 19.00; 21.00; 23,00; 
0.55.
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STEAGUL ROȘU

Congresul Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia
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iosip Broz Tito reales președinte al U.C.I.
BELGRAD 15. — Corespondentul A- 

gerpres. N. Plopeanu, transmite i Sîm- 
bfitl 
al 
via 
tă 
Dcv 
din

dimineala Congresul al iX-lea 
îiunii Comuniștilor din lugosla- 
i-a continuat lucrările în ședin- 
enară sub președinția lui Veil 

președintele Comitetului U. C. 
'O și Metohia. Au fosl pre

zentate rapoartele următoarelor co- 
misi) ■ pentru dezvoltarea sistemului 
social-politic si a relațiilor dintre 
naționalități și republici; pentru dez
voltarea relațiilor social-economice; 
penii u problemele social-economice 
și ideologico-politice in domeniul 
învățământului, știinlei șl culturii; 
pentru dezvoltarea relațiilor social- 
economice bazate pe autoconducere 
în domeniul sănătății și politicii so
ci-a' Rapoartele au fost adoptate 
in inflnimitate.

P • tea a doua i ședinței de dimi
neață a lost prezidată de Krste 
Trvenkovski membru al Prezidiului 
C.C al U.C.I. Congresul a adoptat

Ko

în unanimitate rapoartele de activi» 
Late ale Comitetului Central, CpmV 
slel de Revizie și Comisiei de Con
trol în perioada dintre cele două 
congrese.

In continuare, a fost prezentat ra
portul Comisiei pentru alegerea și 
verificarea alegerilor organelor de 
conducere și președintelui U.C.I. Con
gresul a confirmat pe toll candidațil 
aleși la congresele republicane, con
ferințele provinciale $1 la Conferința 
organizației U.C.I. din cadrul Arma
tei Populare Iugoslave pentru Pre
zidiul U.C.I.

In ședința de după-amiază, desfă
șurată sub 
Todorovici.
Executiv al 
a ales prin
Tito ca președinte al U.C.I.

In continuare a fosl adoptată re
zoluția „Dezvoltarea socialistă a Iu
goslaviei pe baza autoconducerii și 
sarcinile Uniunii Comuniștilor”.

președinția lui Mialko 
membru al Comitetului 
C.C. al U.C.I., Congresul 
vot secret pe Iosip Broz

Întîlniri ale delegației P. C. R.
BELGRAD 15. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
In zilele de 14 și 15 martie dele
gația P.C.R., condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, 
manent al C.C. 
cu Jean Tenie.

al Prezidiului Per- 
al P.C.R. s-a inlilnit 

vicepreședinte al

Partidului Comunist din Belgia, și 
cu Viktor Tambo, secretar organi
zatoric al Directoratului Consiliului 
Național al Revoluției din Congo 
(Brazzaville).

Intilnirile s-au desfășurat înlr-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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Congresul
Partidului muncii

Vietnamul <le sud

s. u. A
din Olanda

Critici cu privire la hotărîrea 
sistemului 
„Sentinel

construirii 
antirachetă H

15 (Agerpres). — Recent, 
s-au încheiat lucrările Con- 
Partidului muncii din O-

R. F. A GERMA- 
NIEI : Standul ro
mânesc prezentai 
la Tirgul Interna
țional de la Frank
furt.

In imagine un 
vizitator privind 
exponatele româ
nești.

Orientul
Apropiat

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
ISRAELULUI A FOST PRIMIT DE 
PREȘEDINTELE S.U.A., RICHARD 

NIXON

Din nou
încordare politică 

în PakistanM

BILANȚ AL OFENSIVEI 
FORȚELOR PATRIOTICE

WASHINGTON 15. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Ministrul do externe al 
Israelului, Abba Eban, aflat în vi
zită in Statele Unite, a fost primit 
de președintele S.U.A., Richard Ni
xon. Cu acest prilej — a anunțat 
secretarul de presă af Casei Albe — 
a avut loc o convorbire cu privire 
la „elementele, fundamentale ale si
tuației din Orientul Apropiat'. An
terior, Abba Eban a avut o convor
bire cu secretarul de stal, William 
Rogers. Secretarul de stal al S.U.A. 
și-a exprimat opinia că „in cadrul 
unor astfel de contacte bilaterale se 
pol realiza progrese însemnate, ca 
un preludiu al negocierilor celoT 
patru mari puteri în problema 
tului Apropiat".

Precizînd poziția Israelului 
ceastă problemă, Abba Eban
clarait, intr-un discurs rostit la Clu
bul național al presei, că pacea in 
Orientul Apropiat „nu poate lua naș
tere decît de , pe urma unui acord 
și a unui consimțămînl suveran al 
guvernelor din această regiune. Pa
cea în Orientul Apropiat nu poate 
fi- impusă din exterior".

Orion-

în a- 
a de-

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
»,Președintele Richard Nixon va în- 
timpina probabil dificultăți în obți
nerea aprobării Congresului pentru 
Aplicarea programului său privind 
Construirea sistemului de rachetă an
tirachetă „Sentinel"; aceasta a fost 
impresia inițială la Washington du
pă ce președintele a anunțat vineri 
că a hotărît să construiască un ast- 
tel de sistem limitat', transmite a- 
genția U.P.I.

Reacțiile imediate ale cercurilor 
senatoriale sini dominate de atitu
dinea critică față de decizia prezi
dențială. Mike Mansfield, liderul ma
jorității democrate din Senat, a ară
tat că este nemulțumit de hotărîrea 
adoptată la Casa Albă precizînd 
țnsă că nu și-a fixat poziția în mod 
definitiv. Alti senatori au respins 
categoric continuarea construirii sis
temului „Sentinel". Senatorul Philip 
Hart, unul din conducătorii opozi
ției senatoriale împotriva sistemului 
antibalistic de rachete, a declarat: 
i,Peste 20 de ani s-ar putea ca isto
ricii asemuiască această hotărîre 
de construire a sistemului antibalis
tic cu hotărîrea Franței de a con
strui linia Maginot Aceste două mă- 
șuri se vor dovedi aproximativ la 
(el de ineficiente în garantarea pă-

cii". Senatorul Albert Gore a apre
ciat Ia rindul său că „complexul 
militaro-industrial a cîștigat la Casa 
Albă", în cazul deciziei privind sis
temul „Sentinel". Ca o concluzie la 
această intensificare a opoziției se
natoriale poate fi citată remarca se
natorului William Proxmire — „Con
gresul poate să-i pună capăt" (sis
temului „Sentinel" — n. r.j.

Intr-un editorial consacrat deciziei 
președintelui Nixon, ziarul „The New 
York Times" consideră că „președin
tele Nixon a prezentat o hotărîre 
greșită in cel mai bun ambalaj. Este 
acum rindul Senatului să apere in
teresele naționale. Sistemul anliba- 
listic este un proiect tot atît de cos
tisitor ca și piramidele și cu nimic 
mai util...".

In cercurile guvernamentale ame
ricane se consideră totuși că noul 
compromis — „Mini-Sentinel" — va 
reuși să obțină numărul suficient 
de suporteri pentru ca Senatul să-l 
aprobe. însuși președintele Nixon, 
la conferința de presă de vineri, 
referindu-se la reacția pe care o va 
provoca decizia sa, a apreciat că se 
va produce „o dezbatere foarte vie, 
și rezultatul votului va fi foarte 

. strîns".

HAGA 
la Haga 
greșului 
landa.

Numeroși delegați s-au pronunțat 
pentru retragerea
N.A.T.O. Congresul a adoptat 
rezoluție prin care se cere recunoaș
terea Republicii Democrate Germa
ne. Intr-o altă rezoluție, Congresul 
a cerut noii conduceri să nu ducă 
în viilor tratative cu Partidul popu
lar catolic, condus de actualul prim- 
ministru Pieter de Jong, în vederea 
unei eventuale coaliții guvernamen
tale. In rezoluție, se recomandă să 
se caute parteneri politici care se 
situează la stingă Partidului popular 
catolic.

Ca președinte al Partidului mun
cii a fost ales Anne Vondeling, fost 
vicepremier și fost ministru al fi
nanțelor. In conducerea partidului, 
formată din 21 de membri, au fost 
aleși 9 reprezentanți ai aripei de 
stingă. înaintea congresului, aceștia 
aveau în conducere cinci reprezen
tanți.

Olandei din 
o

SAIGON 15 (Agerpres). — Co
mandamentul forțelor armatei popu
lare de elibefarc 'clin Vietnamul de 
sud a dat publicității un comunicat 
in care se face bilanțul acțiunilor 
desfășurate în perioada 23 februarie 
— 4 martie. Comunicatul arată că 
forțele patriotice au atacat in acest 
interval 36 de orașe și centre urba
ne, printre dare Saigon, Flue, Da 
Nang, Qui Nhan, kHoi An și altele. 
De asemenea au fost atacate poziții 
ale trupelor americano-saigoneze si- 
tute în 100 de centre districtuale, 
35 puncte de comandă, 38 de aero
dromuri și 17 complexe logistice. 
Comunicatul menționează, totodată, 
că detașamentele F.N.E. au scos din 
luptă 45 000 de soldați inamici, din
tre care 23 000 de militari aparținînd 
trupelor americane. Un număr de 8 
divizii și brigăzi, 30 de batalioane 
și 60 companii americane și saigo- 
neze au suferit - grele pierderi. Se 
menționează în mod deosebit, pier
derile suferite de cea de-a 25-a di
vizie americană de

De asemenea, în 
bruarie — 4 martie 
470 de avioaHh $1
cum și 11 070 de 'vehicule militare, 
dintre care 500 de tancuri și 250 
piese de artilerie. Au fost incendia-

CARACI 
cileva zile 
siLrțlt 
tcrvenlt 
ministru de externe, Aii Bhutto, 
respins 
dlnlde Ayub Khan, care a acceptat 
instituirea votului universal direct, 
precum și crearea unui parlament 
federal. Bhutto, scrie in legătură cu 
aceasta corespondentul agenției As
sociated Press, a cerut demisia ime
diată a președintelui și formarea 
altui guvern pină la organizarea a- 
legerilor generale.

Un alt lider al opoziției pakista
neze, șelcul Mujibur Rehman, și-a 
făcut cunoscută 
do rezultatele recentelor 
dintre guvern și o parte 
opoziționiste din țară.

In această efervescență 
dominantă de disensiunile 
feritele partide de opoziție din tară, 
fostul mareșal al aerului, 
Khan, una din cele mai 
figuri ale forțelor 
exprimat regretul 
anumiți politicieni 
losească actualele 
puri personale.

15 (Agerpres). — După 
de relativă acalmie, iu 

■iluația politică din Pakistan a in
ti nonă încordare. Fostul 

a 
concesiile făcute de preșe-

șelcul Mujibur Rehman, 
nemulțumirea față 

tratative 
a forțelor

Asghar 
populare 

opoziționiste, și-a 
pentru faptul că 
încearcă 

tulburări

GREVELE DIN ITALIA
ROMA Ij i.'.gerpres). — Potrivit 

primelor aprecieri ale Agenției Uni
ted Press Internațional, greva de pa
tru zile declanșată miercuri de cei 
00 000 de funcționari de stat din Ita
lia nu a afectat in prea mare 
sură ritmul de viață al tării,
toate că a paralizat activitatea ser
viciilor publice.

O grevă de trei zile au declarat 
și lucrătorii - din industria particu
lară a provinciei Bari. în semn de 
protest împotriva sistemului „zonelor 
de salarizare" care constau in exis-

mă-
cu

tența unor diferențe substanțiale în
tre retribuirea muncitorilor cu a- 
ceeași calificare și care prestează 
o muncă identică, în diverse părți 
ale Italiei.

La Roma s-a anuntat totodată că 
inspectorii vamali s-au reîntors vi
neri la lucru, in timp ce funcționa
rii de la serviciile alimentare și sa
nitare ale vămilor vor continua încă 
două zile greva, care a provocat a- 
glomerarea în depozitele vamale 
unor mari cantități de alimente.

infanterie, 
perioada. 23 fe- 
au fosl distruse 
elicoptere, pre-

Peru își menține ferm poziția
în conflictul cu I. P. C

RIO DE JANEIRO 15. — Cores
pondentul Agerpres V. Oros trans
mite : Președintele peruvian, Juan 
Velasco Alvarado, a declarat la Li
ma că dacă Statele Unite vor aplica 
amendamentul Hickenlooper din pri
cina exproprierii bunurilor societății 
„International Petroleum Company", 
se va produce o mișoare populară 
de protest cu „consecințe catastrofa
le" pentru nord-americani, iar aceas
ta va atinge asemenea .proporții „in
cit nici forțele armate nu o vor pu
tea controla". (Amendamentul Hic
kenlooper prevede reducerea sau 
suspendarea cotelor de zahăr impor
tat de S.U.A. din diferite țări, dacă 
acestea manifestă „o atitudine ne
prietenoasă" față de Washington 
n. r.). Vorbind în fața ziariștilor 
străini, Alvarado a ținut să sublinie
ze că consideră afacerea cu I.P.C.

PAȘI

drept „închisă', și' prin urmare ac
ceptă doar să discute aplicarea a- 
mendamentului Hickenlooper. Aceas
tă declarație, făcută în ajunul so
sirii la Lima pentru negocieri a lui 
John Irwin, emisarul special al pre
ședintelui Nixon, este interpretată 
ca un răspuns la 'versiunile în sen
sul că Peru ar putea să-și modifice 
poziția.

Problema expropierii bunurilor 
I.P.C., a spiife șeful stalului Peru
vian, a fost rezultatul unei hotărîrl 
pe oare am adoplat-o în apărarea 
suveranității naționale și această su
veranitate.- nu are preț ca să poată 
fi negociată. El a avertizat totodată 
că Peru ia măsuri de apărare în e- 
venluali lalea suspendării asistenței 
economice și a cotei de zahăr de 
către S.U.A. ”

le 100 de depozite de muniții și car
buranți, iar 115 ambarcațiuni au fosl 
scufundate sau avariate.

pronunțat pen- 
Wolf, vicepre- 

„The Chemical 
declarai la în- 
trebuie să sedezbaterilor că relațiile comerciale

indiferent de concepțiile politice, arătînd că este 
reconsiderarea atitudinii actuale a poziției S.U.A., 
permite un schimb intens de bunuri ma’^riale și

• NEW Yvua. — ii s-au încheiat, după cinci zile 
de dezbateri, lucrările Seminarului asupra comerțului Est- 
Vest, organizat de Asociația întreprinzătorilor americani 
(A.M.A.), cu participarea a peste 90 de reprezentanți ai prin
cipalelor firme din S.U.A. Reflectind interesul crescînd al 
cercurilor de afaceri americane pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale cu țările socialiste, seminarul s-a 
tru promovarea unor astfel de relații. John 
ședințele Consiliului executiv al companiei 
International Finance Ltd" din New York, a 
cheierea 
dezvolte, 
necesară 
pentru a 
spirituale, reciproc avantajoase.

Procesul Sirhan
săptămîni de la des- 

procesul intentat lui

e scurt
Intr-o declarație o- 

difuzată de postul de radio 
guvernul federal nigerian a 
cele șase țări membre ale 

comune de „amestec nedorit 
interne ale Nigeriei".

9 LAGOS.
ficială
Lagos, 
acuzat

^Pieței
în treburile
In declarație a fost exprimată, de 
asemenea, surpriza oficialităților fe
derale față de sprijinul acordat de 
„cei șase", fără o consultare prea
labilă cu Lagosul, a cererii lideru
lui biafrez de stabilire a unei în
cetări a focului pe termen de 30 de 
zile, adresată de Ojukwu secretaru
lui general al O.N.U.

După zece 
chiderea sa, 
Sirhan B. Sirhan, asasinul senatoru
lui Robert Kennedy, se prelungește 
fără a se întrevedea posibilitatea 
încheierii în viitorul apropiat. Vi
neri, lucrările s-au suspendat, ur- 
mînd să fie reluate luni. Prezenta
rea martorilor apărării. în săptămâna

care a tiecut, s-a limitat doar la au
dierea psihiatrului dr. Martin Schorr. 
Procesele verbale ale interogatoriilor 
luate de poliție imediat după aresta
rea asasinului au fost, de asemenea, 
prezentate tribunalului de acuzare 
pentru a infirma astfel teza apărării, 
potrivit căreia Sirhan nu s-ar fi aflat 
in depline facultăți mintale în mo
mentul comiterii • crimei.

• PARIS. — Turnul Eiffel, care 
In acest an va împlini 80 de ani 
de la inaugurarea sa, „va îmbrăca 
o haină nouă". Zilele acestea a în
ceput revopsirea colosului de 7 000 
de tone în culoarea gri cenușiu. Din 
1889, turnul Eiffel este vopsit la 
fiecare șapte ani.

Sfidind parcă superstițiile, într-o 
zi de 13, în cel de-al 12-lea an al 
erei cosmice, inaugurată prin trimi
terea primului „Sputnik" în spațiul 
sideral (octombrie 1957), după zece 
zile, o oră și 53 de secunde, efec- 
tuind 158 de rotații in jurul Pămin- 
tului și parcurgînd o distanță de 
6 300 000 km, trei păminteni teme
rari, James McDivitt, David Scott și 

. Russell Schweickart au amerizat joi 
in Atlantic, după ce au demonstrat 
în cele mai mici amănunte că prima 
vizită n omului pe satelitul natu
ral al Terrei este realizabilă.

Repetiția generală a primei de
barcări americane pe Lună a înce
put la 3 martie ora 18,00 (ora Bu- 
cureștiului) printr-o lansare de la 
turnul nr. 39 de pe „Portul spre 
Lună" din Cape Kennedy. Avînd 
deasupra sa modulul lunar și ca
bina cu trei locuri „Apollo-9", cons
tituind un ansamblu de 11 
înălțime, racheta purtătoare 
lurh-5", capabilă să transporte 45,5 
tone, s-a ridicat spre cerul noros 
al Floridei, pentru a îndeplini un 
program extrem de complicat.

în timp re „Apollo-7" a demons
trat posibilitatea de cuplare a două 
vehicule spațiale ce evoluau pe 
orbile diferite, iar „Apollo-8" a ve
rificat
de a
nă și retur, „Apollo-91
să verifice pe o 
restră posibilitățile de manevră ale 
unui vehicul ce nu

LUNA

metri
.Sa-

f apari lalea rachetei „Saturn" 
înfrunta distanța Pămint — Lu

area sarcina 
orbită circumte-

fuse»e încă omo-

logat pe Pămint — Modulul de Ex
cursie Lunară (L.E.M.). Modulul lu
nar, care cu întreaga încărcătură nu 
trebuie să depășească 15 tone (din
tre care 10 tone carburant), se com
pune din două compartimente dis
tincte : cel de coborîre — un mic 
Cape Kennedy lunar — ce va fi 
abandonat pe astrul vecin Pămîn- 
tului in momentul decolării explo
ratorilor în direcția cabinei de co
mandă și cel de ascensiune, vehi
culul spațial propriu-zis, destul de 
mic și incomod incit cosmonauții 
nu pot sta în el decît in picioare, 
în partea superioară are un „tunel 
ermetic" de 81 cm. in diametru 
prevăzut cu o ușă etanșă și un dis
pozitiv de cuplare cu „Apollo". 
Două hublouri mari triunghiulare o- 
feră astronauților o bună vizibilita
te, iar un chepeng situat sub pupi
trul de comandă le dă posibilitatea 
să treacă prin spațiu in cabina ma
mă in cazul blocării intrării „tune
lului" de legătură.

Motorul principal de coborîre de
gajă o forță maximă de 4 380 kg 
acționînd ca o „frină" 
aselenizare lină. Motorul 
siune nu este reglabil și 
lă fixă de 1 589 de kg. 
rachete direcționale permit 
etajului superior al modulului să se

deplaseze în toate direcțiile. Apa- 
ratajul pus la dispoziția cosmo- 
nauților la bordul LEM-ului se 
compune dintr-un milion de piese 
de toate felurile. Ele constituie, 
printre altele, un ordinator elec
tronic, radare, echipamentul de ali
mentare cu apă și oxigen, climatiza-

cm.

pentru o 
de ascen- 
are o for- 
Șase mici 

lotuși

bateriile ce asigura energia 
electrică etc. Acest „păianjen" cu 
patru picioare telescopice, avînd o 
înălțime de 5,75 metri și diagonala 
bazei ortogonale do 9 metri, cel mai 
complicat vehicul spațial din cile 
s-au construit pină acum, valorează 
mai mult decît echivalentul în aur 
al propriei sale greutăți — 
2 100 000 000 dolari.

„Păianjenul" și-a trecut cu succes 
examenul la care a fost supus. Du-

pă patru zile de verificări minuțioa
se a tuturor instalațiilor de coman
dă, la 7 martie ora 13,39 (ora Bu- 
cureștiului) s-a trecut la cea mai 
importantă experiență din cadrul 
programului „Apollo-9", evoluția li
beră în spațiul cosmic a modulului, 
simularea principalelor faze ale ase
lenizării și reînlîlnirea cu cabina 
de comandă. Pentru prima oară în 
istoria cosmonauticii, doi oameni 
și-au încredințat viața unui vehicul 
fără mijloace proprii de reîntoarcere 
pe Pămînt.

După ce au aprins micile rachete 
direcționale, Russell Schwi • • •
James McDivîtt 
inițial la 5,5 km de 
comanda căriiia

Peste alte 45 de minute de 
în formație" s-a pus în func- 
motorul de coborîre simulîn- 
aselenizarea Ia o depărtare 

de 176 kilometri de cosmonava „A- 
pollo-9". Configurația orbitelor ce
lor două vehicule a fost similară cu 
cea stabilită 
pollo-11".

Parcurgînd 
mate, după 
de 6 ore și 20 de minute, modulul 
lunar s-a intilnit din nou cu ,Apol
lo-9". „N-ara auzit de mult un su
net alit de plăcut", a exclamat Mc-

eickart și 
s-au îndepărtat 

,Apollo-9" la 
rămăsese David

pentru zborul lui „A-

loafe fazele progra- 
o călătorie autonomă

Divilt în momentul cînd s-a declan
șat semnalul ce confirma joncțiu
nea celor două nave.

După ce și-a îndeplinit misiunea, 
„păianjenul" a fost proiectat in spa
țiu și abandonat. El evoluează pe 
o orbită staționară în jurul Pămin- 
tului, avînd la perigeu 227 km, iar 
la apogeu 5 930 km. Au urmat alte 
cinci zile in care Scott, McDivitt și 
Schweickart au simulat întoarcerea 
primilor exploratori ai Selenei 
Pămint, au efectuat 
desprindere din 
lunară, corectând 
Terra.

Calificat drept 
lui „Apollo-9* 
că mai este sau nu necesar ca 
fie lansat 
a se proceda la aselenizarea 
„Apollo-11". Unii specialiști consi
deră că o reverificare a comportării 
modulului pe o orbită în jurul Lunii 
nu trebuie omisă) O hotărîre defini
tivă încă nu a fost luată, iar la Ca
pe Kennedy, „Apollo-10" cu un alt 
modul lunar se află pe rampa de 
lansare. Cosmonauții Thomas Staf
ford, John Young și Eugene Cer- 
nan — echipajul lui „Apollo-10" — 
execută antrenamente intense în 
vederea zborului prevăzut pentru 
jumătatea lunii mai. Pină atunci 
cosmonava „Apollo-9" și cosmonau
ții ei vor furniza ultimele informa
ții înainte de a se da semnalul ver
de „sprintului final" pentru a se 
ajunge în lună.

Nicolae CREȚU

pe 
manevre de 

sfera de atracție 
traiectoria spre

un succes, zborul 
a pus în discuție da- 

să 
,Apollo-10", înainte de 

cu
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S.U.A. : „Farfurie zburătoare*
surprinsă la Zanesville {statul 
Ohio).

• MONTREAL. — Gerald Le
vesque, ultimul supraviețuitor'’ din
tre cei 9 paoienți ou inima trans
plantată la Institutul cardiologie din 
Montreal, a încetai din viață. El a 
fost supus operației de grefare a 
inimii la 20 noiembrie 1968. Medicii 
consideră că moartea se 
consecințelor provocate de 
boză cerebrală.

datorește
o trom-

• ANGUILLA. — Conflic
tul dintre Anglia și minuscula 
insulă din arhipelagul Carai
bilor — Anguilla, care și-a 
proclamat in mod unilateral 
independența și a ieșit din 
fosta federație „St. Kitts — 
Nevis — Anguilla", amenință 
să se transforme intr-un con
flict armat. Ministrul britanic 
pentru problemele Common- 
wealthului, Wiliam Whitlock, 
care a sosit marți in această 
insulă pentru a căuta o solu
ție, a fosl constrins sub ame-. 
nințarea armelor să părăseas
că insula. Nave militare brita
nice sini ancorate in apropie
rea Anguillei.

Pe de altă parte, președin
tele insulei, Ronald Webster, 
a atras atenția asupra perico
lului unei invazii engleze in 
Anguilla și a dezmințit infor 
mafiile din surse britanice, po
trivit cărora insula s-ar afla 
sub controlul „gangsterilor". 
Cei care l-au alungat pe mi
nistrul britanic, a spus el, nu 
erau gangsteri, ci locuitori ai 
acestei insule. El a informai, 
totodată, că a cerul unor ce
tățeni britanici să părăsească 
temporar Anguilla pentru a nu 
da pretext de intervenție tru
pelor britanice. Webster a de
clarai că „Marea Brilanie tre
buie să-și reamintească că 
Anguilla este slat independent 
și că se va opune oricărei in
vazii".

Presiuni asupra Canadei
LONDRA 15 (Agerpres); — Michael 

Stewart, ministrul britanic al aface
rilor externe, a primit delegația 
parlamentarilor canadieni, care (ace 
o vizită în Marea Brilanie pentru 
a studia problemele vesl-europene 
și perspectivele dezarmării. Cu a- 
cesl prilej, ministrul britanic a ple
dat insistent ponlru „întărirea 
N.A.T.O." și pentru transformarea 
acestei organizații într-uh „front li
nii". Michael Slewart și-a exprimat 
nemulțumirea față de intenția gu
vernului canadian de a reduce e-

feclivul forțelor sale afectate pac
tului nord-allantic. In cazul in caro 
Canada va adopta această măsură, 
a subliniat el, alte țări membre ale 
N.A.T.O. i-ar putea urma exemplul. 
Pe de altă parte, Michael Stewart a 
declarat că Marea Brilanie nu inten
ționează să renunțe la forțele sale 
nuclearo. Declarația ministrului de 
externe britanic este interpretată la 
Londra ca fiind o presiune asupra 
Canadei, care și-a Iacul cunoscută 
intenția de a revizui actuala 
lilică fală de N.A.T.O.

po-
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