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HOTARIREA
Consiliului dc niuișlrl privind 
generalizarea cipcrimentârii 
noului sistem dc salarizare 

$l majorarea salariilor 
In întreprinderile dc Industrie

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

în Republica Turcia
La muzeele și edificiile 

arhitectonice ale Istanbulului

locuia ale consiliilor populare

ISTANBUL — Trimișii speciali A- 
gerpres Ion Badea și Al. Cirapeanu, 
transmit: Dimineața celei de-a patra 
zile a vizitei oficiale pe care o face 
In Turcia președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușes
cu, împreună cu solia, a fost consa
crată cunoașterii unor comori de ar
tă și cultură aflate în muzeele ora
șului Istanbul și vizitării unor renu
mite edificii arhitectonice din aceas
tă străveche capitală, leagăn a nu- 
meaoase civilizații.

Președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu persoanele oficiale ro
mane si însoții de ministrul de ex
terne al Turciei, Ihsan Sabry Cag- 
layangil, a făcut prima vizită ia 
Pal atu l-mu zeu Topkapî. vechea reșe
dință a sultanilor, monument arhi
tectonic de o rară frumusețe. Dru
mul parcurs pe arterele marelui oraș 
a constituit prilejul unor noi întil- 
niri cu populația Istanbulului, care 
de fiecare dală își manifestă cal
da simpatie si sentimentele priete
nești fată de solii popoiului român. 
Mii și mii de oameni aflați dc-a 
lungul bulevardelor împodobite ' cu 
drapelele de stat ale României și 
Turciei au salutat ca pe un prieten 
apropiat pe președintele Consiliului 
de Stat al României. Muncitori de 
ia șantierele din împrejurimi, comer- 
oîanli, gospodine, studenți și școlari, 
toate categoriile de locuitori ai ora
șului Istanbul fluturau batiste, a- 
plaudau sau făceau semne priete
nești la trecerea oaspeților români.

Vizitînd sălile Palalului-muzeu

Relatările presei turce
©pinia publică din Turcia continuă 

să urmărească cu un deosebit in
teres vizita pe care o întreprinde 
tn tara vecină și prietenă președin
tele Consiliului de Stat al României. 
$oate ziarele apărute joi au publi
cat reportaje și fotografii în legă
tură cu vizita oaspeților români. 
Ziarele ..Hurriyet". „Cumhuriyet" și 
„Dunya* subliniază in relatările lor 
că locuitorii orașului Istanbul l-au 
înlîmpinal cu manifestări de simpa
tie pe șeful statului român de-a lun
gul întregului traseu parcurs prin 
Istanbul. Ziarul ..Milliyet" publică un 
comentariu în care, citind o perso
nalitate din Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei, scrie : ,,Am găsit 
Ia români cea mai mare apropiere 
care se poate înfăptui între două 
țări cu regimuri diferite. In cadrul 
convorbirilor de pînă acum, Fiecare

Primul ministru al Suediei va face 
o vizită in Republica Socialistă România

La invitația președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, primul ministru al Suediei. Tage 
Erlander, însoțit de ministrul aface- 

Combinatul chimic de pe Valea Oltului a produs primele „șarje" în anul 1968.
Astăzi lucrează din plin fabrica de produse clorosodice care are capacitate anuală de 60 000 t. Este prevăzut ca încă în 'acest 
an capacitatea acestei unități să se mărească cu încă 40 000 t.
De asemenea, fabrica de oxoalcooli cu o capacitate anuală de 32 000 t. se află in plină activitate de producție.
Fabrica de P.V.C. a cărei capacitate anuală de producție va fi de 36 000 t. se află în probe de spălări și umplere.
Vedere din combinatul chimic. (Foto Agerpres M. ALEXE)

Topkapî, oaspeții români au făcut 
cunoștință cu bogata colecție de por
țelanuri produse în cele mai renumite 
manufacturi din Asia și Europa,- au 
fost vizitate, de asemenea, va
loroasa colecție de obiecte de 
aur și argint, înoruslate cu pie
tre prețioase, expozițiile de cos
tume de epocă, cuprinzind vest
minte ale sultanilor și curtenilor. 
Un interes deosebit prezintă, prin 
valpaiea lor artistică si istorică nu
meroasele arme de luptă și de pa
radă primite în dar sau capturate 
de sultani de-a lungul secolelor. Tot 
la Topkapî sînt expuse tronurile îm
podobite cu nestemate ale diverșilor 
sultani ai Imperiului otoman.

în continuarea vizitei, oaspeții ro
mâni s-au oprit la celebrul monu
ment al artei bizantine „Sfînta So
fia", una dintre cele mai vestite 
capodopere arhitectonice din )ume, 
datind încă din secolul VI. Directo
rul muzeului a dat oaspeților am
ple explicații despre istoricul cons
truirii acestui monument și semni
ficația sa în arhitectura bizantină, 
despre transformările pe care le-a 
cunoscut de-a lungul vremurilor și 
importanta sa actuală ca monument 
cu valoare istorică și educativă.

La sfirsitul vizitei. președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit direc
torului muzeului pentru explicațiile 
date și a elogiat grija cu care este 
păstrat acest valoros monument.

Cortegiul oficial s-a îndreptat apoi 
spre moscheea Sultanului Ahmed, cu

dintre părți 
mai deschis 
scrie că 
bun. Noi 
deoarece în momentul 
există nici un motiv ca 
tre Turcia și România 
nă și mai bune". La 

și-a expus în modul cel 
pozițiile". Ziarul „Bugun" 

. România este ' uik prieten 
simpatizăm această tară, 

de fată nu 
relațiile din- 
să nu devi- 

rîndul său,
ziarul ,.Aksam" inserează un amplu 
comentariu în care își exprimă do
rința de a face cunoscute opiniei 
publice turce realitățile actuale din 
România. „Vizita președintelui Con
siliului de Stat al României în tara 
noastră, scrie ziarul, a atras alentia 
asupra României și a relațiilor ro
ma no-turce". Ziarul citează 
care ilustrează dezvoltarea 
nomică a tării noastre, 
scrie autorul, este o tară care 
dezvoltat rapid. In ultimii ani, 
ceastă țară s-a industrializat 
repeziciune".

date
eco-

. România,
s-a 
a- 

cu

rilor externe, Torsten Nilsson, va face 
o vizită oficială in Republica So
cialistă România, în perioada il—15 
aprilie 1969, 

noscută și sub numole de „Moscheea 
albastră" datorită culorii albastru- 
verzui a mozaicului ce acoperă zi
durile ei interioare. Gazdele au rele
vat că această moschee, înălțată între 
anii 1609—1616, este apreciată ca o 
expresie a artei arhitecturale otoma
ne, „replică" menită să umbrească 
frumusețea „Sfintei Sofia", construită 
de bizantini.

După vizitarea acestui edificiu oas
peții români s-au îndreptat spre Ta- 
rabya, pe malul Bosforului.

Dejunul oferit in onoarea 
oaspeților de guvernatorul 

vilayetului Istanbul
ISTANBUL 27. — Trimișii speciali 

Agerpres, Ion Badea și Al. Cîmpea- 
nu, transmit: Joi, la prînz, președin
tele Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, și persoanele oficiale române 
care îl însoțesc au participat la un 
dejun oferit în onoarea lor. în sa
loanele hotelului Puyuk Tarabya, de 
către guvernatorul vilayetului Istan
bul, Vefat Poyraz și soția sa. Din 
partea turcă au fost prezenti Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe al Turciei, primarul ora
șului Istanbul, consilieri municipali, 
generali, personalități ale vieții po
litice. economice și culturale locale.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, gu
vernatorul Istanbulului a rostit un 
toast în care a spus: „Populația o- 
rașului Istanbul nutrește fată de po
porul român sentimente de prietenie 
și cred că dumneavoastră, stimali 
oaspeți, ați avut prilejul să consta
tați aceasta. Vizita dumneavoastră
este pentru orașul nostru o amintire 
deosebit de prețioasă, și noi o vom 
păstra, cu plăcere, multă vreme. Aș 
vrea ca. exprimîndu-mi omagiile la 
adresa dv. și a soliei dv., să vă 
urez multă sănătate și multă feri-

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
ÎN IMAGINI ȘI FAPTE 

„MTD-1", în producție de serie 
la „Metalul roșu" — Cluj

La întreprinderea „Metalul roșu" 
din Cluj a Intrat în producția de 
serie o nouă mașină cu comandă 
program, care mecanizează o opera
ție deosebit de delicată: tricotarea 
degetelor de mănuși. Expusă la re
centul Salop, international de inven
ții de la Viena, această remarcabilă 
realizare a industriei românești a 
stirnit un. viu interes, fiind încunu
nată cu cea mai înaltă dislinoție — 
Medalia de aur. Inlr-o convorbire cu 
corespondentul Agerpres, Ludovic 
Roman, inginerul Emil Oachiș, direc
torul întreprinderii, a relatat: „MTD- 
1", cum denumim noi mașina, s-a 
impus atenției specialiștilor prinlr-o 
serie de calități : viteza de lucru 

(220—240 rînduri pe minut), suplețea

Alit la sosirea, cit și la plecarea 
oaspeților români de la aceste va
loroase monumente șl muzee ale 
Istanbulului, mărimii ale mal multor 
culturi șl civilizații — un mare nu
măr de locuitori ai orașului șl 
turiști IutcI și străini au făcut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și ce
lorlalte persoane oficiale române ca
re îl însoțesc o caldă manifestare 
de prietenie.

cire personală și să adresez cele mai 
bune urări poporului român prieten".

In răspunsul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Vă mul
țumesc în numele meu și al soției, 
al colaboratorilor mei, pentru pri
mirea deosebit de călduroasă ce ni 
s-a făcut în Istanbul, pentru cuvin
tele adresate nouă. In toate acestea 
vedem o expresie a reflațiilor de prie
tenie dintre poporul român șl poporul 
turc. Am vizitat cîteva monumente 
istorice și de artă din orașul dv. 
Am făcut cunoștință în aceste două 
zile cu unele aspecte ale vieții o- 
rașului dumneavoastră și am cules 
impresii deosebite, atît despre mun
ca locuitorilor săi, rât și despre via
ta sa tumultuoasă. Sîntem convinși 
că relațiile dintre orașul Istanbul și 
orașele României, dintre popoarele 
român șl turc vor cunoaște o dezvol
tare continuă. Urez tuturor locuito
rilor din Istanbul multă prosperitate 
si bunăstare".

In încheiere, președintele Consi
liului de Stal a toastat în cinstea 
guvernatorului orașului Istanbul șl a 
soției sale, a ministrului de externe 
al Turciei și a soției sale, a tuturor 
celor prezenti.

mecanismelor în mișcare, prin care 
se elimină șocurile, posibilitatea în
gustării tricotului la vîrful degetului, 
automatizarea unor comenzi esen
țiale. Subliniez că autorii invenției, 
ing. Virginia Juncu și tehnicienii 
Sigismund Torok și loan Petra, au 
realizat intr-un timp record, șr o va
riantă, MTD-2, din care am produs 
primele 40 de bucăți. In urma suc
cesului de . care s-'a bucurat inven
ția românească la Salonul internatio
nal de la Viena am și început să 
primim comenzi din străinătate. In 
prezent ridicăm halele în care vom 
instala o nouă linie tehnologică pro
filată pe construcția de mașini de 
tricotat cu comandă program".

(Agerpres)

In vederea îndeplinirii Holăriril 
plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din octombrie 
1967 cu privire la îmbunătățirea sis
temului de salarizare șl majorarea sa
lariilor, Consiliul de Miniștri a a- 
doptat o hotărlre prin care aprobă, 
Incepind de la 1 mal a. c., genera
lizarea experimentării noului sistem 
de salarizare șl majorarea salariilor 
In toate întreprinderile de industrie 
locală ale consiliilor populare. Ca și 
în cazul industriilor alimentară și 
ușoară, în adoptarea acestei hotărîri 
s-a avut în vedere Indicația Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. ca 
în eșalonarea acțiunii de majorare 
a salariilor să se acorde prioritate 
ramurilor în care în prezent se rea
lizează salarii medii mal scăzute.

Polrivit holăririi, salariile muncito
rilor, Inginerilor, economiștilor, teh
nicienilor și funcționarilor din indus
tria locală urmează să fie majorate 
în medie cu cca 9 la sută, ceea ce 
reprezintă anual un spor de salarii 
de circa 196 milioane lei; împreună 
cu majorarea salariilor mici efectua
tă în 1967 se asigură pe ansamblul 
acestei industrii o creștere medie de 
13,8 la sută. De această majorare 
beneficiază salariații din întreprinde
rile industriale, lucrătorii direcțiilor 
județene de Industrie locală și Di
recției generale de Industrie locală a 
municipiului București, în total peste 
155 000 de salariat! ale căror venituri 
vor fi anual mai mari cu aproxima
tiv 291 milioane lei, față de cele 
realizate înainte de 1 august 1967.

In stabilirea măsurilor de aplicare 
a principiilor generale ale noului

UN DEZIDERAT MAJOR ;
A
înfăptuirea exemplară

a angajamentelor
Răspunaînd chemării la întrecere 

lansată de organizația de partid a 
municipiului București și de cea a 
județului Timiș, organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii din Valea Jiului, 
după o profundă și multilaterală 
analiză a rezervelor interne, s-au an
gajat să realizeze peste plan 57 000 
tone de cărbune brut, 20 000 000 kWh 
de energie electrică, 650 mc de masă 
lemnoasă pentru export, 2 tone de 
fire șl fibre artificiale, 70 de aparta
mente. Va fi realizată suplimentar 
o producție globală de peste 24 560 000 
de lei; se vor obține 5 000 000 de lei 
economii peste prevederile planului 
la prețul de cost șl cca. 4 000 000 de 
lei beneficii.

Sînt angajamente care definesc de 
fapt cota de participare a municipiu
lui Petroșani la înfăptuirea angaja
mentului luat de conferința organi
zației județene de partid lîunedoara. 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor pe anul 1969 presu
pune cu necesitate din partea tuturor 
organizațiilor de partid, a fiecărui 
comunist inițiativă și intransigentă 
fată de tot ceea ce împiedică bunul 
mers al producției.

De aceea, comitetul municipal de 
partid a îndrumat și a ajutat orga
nele și organizațiile de partid să cu
noască profund, multilateral situația 
reală de la fiecare loc de muncă, să 
desfășoare o intensă activitate poli
tică, să fie cu adevărat promotorii 
tuturor acțiunilor îndreptate spre 
crearea unui climat de înaltă respon
sabilitate și disciplină. Ca urmare, 
ținînd sema de faptul că atitudinea 
pătrunsă de exigentă a comunistului 
fată de sine însuși constituie cel mai 
convingător argument în munca de 
lămurire dusă cu ceilalți, organizațiile 
de bază din cadrul sectoarelor de la 
exploatările miniere examinează cu 
regularitate modul în care membrii 
de pantid se achită de Îndatoririle lor 
profesionale, influenta pe care o 
exercită prin comportarea lor în 
rîndul colectivelor din care fac parte.

Mă voi referi concret la mina Pe- 
trila. Comitetul de partid de aici 
desfășoară o muncă susținută pentru 
ca toate formațiile de lucru, toate 
brigăzile să-și realizeze sarcinile de 
plan și angajamentele. Comitetele do 
partid pe sectoare, birourile organi
zațiilor de bază pe schimburi urmă
resc permanent modijl în care se 
lucrează în fiecare brigadă.

® experiență bună in aceas- . 
tă privință a obținui • orga
nizația de partid din sectorul III. In 
acest sector toate brigăzile sînt con
duse de membri de partid, toate își 
realizează în bune condiții sarcinile 
de plan. Nici un membru de partid 
nu are absente nemotivate de la ser
viciu șl nu a fost cazul să fie sanc
ționat vreunul pentru abateri dc la 
disciplina do producție. Atunci cind 
o singură brigadă, cea condusă de 
comunistul Ml|i$i Rusu a rămas sub 
plan două decade, biroul organizației 

sistem de salarizare, care urmează 
a fi introdus în întreprinderile dc 
industrie locală ale consiliilor popu
lare, s-a ținut seama de specificul 
acestei ramuri șl rezultatele experi
mentării Intr-un număr reprezenta
tiv de Întreprinderi, astfel Incit sa
lariile muncitorilor și personalului 
tehnico-admlnlstrativ să fie mai di
rect legate de rezultatele în pro
ducție ale fiecăruia și ale unității 
în ansamblu șl mai bine corelate cu 
salariile lucrătorilor care desfășoară 
activități similare în industria repu
blicană. Prin includerea în salariul 
tarifar a celei mai mari părți din 
actualele adausuri variabile la sa
lariu — acord și premii — ponde
rea salariului tarifar în cîștigul mun
citorilor din industria locală va creș
te dc la circa 76 la sută Ia peste 
90 la sută.

Pentru creșterea cointeresării sa- 
lariaților in ridicarea calificării lor 
profesionale, noul sistem de salari
zare prevede șl în industria locală, 
ca și în celelalte ramuri economice, 
stabilirea salariilor tarifare de înca
drare a muncitorilor pe categorii și 
trepte șl a personalului tehnico-ad- 
ministrativ pe funcții și gradații.

In scopul permanentizării lucrăto
rilor din această ramură și a diferen
țierii salariilor în raport cu vechi
mea neîntreruptă în aceeași unitate 
se introduce șl în industria locală 
un spor în cote de 3—10 la sută la 
salariul tarifar, stabilit pe tranșe de 
vechime, începînd de la 5 ani în sus.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
acordarea de premii anuale, (gratifi
cați!) pentru depășirea prin efort

Ing. Titus PÎINIȘOARĂ 
secretar 

al Comitetului municipal 
de partid Petroșani

de bază pe schimb a propus condu
cerii tehnice să analizeze situația și, 
pe baza concluziilor care s-au des
prins, s-au luat măsuri pentru ca și 
această brigadă să-și realizeze sarci
nile de plan.

In mod similar procedează comite
tul de partid de la sectorul XI In
vestiții. Constatând că una dintre 
brigăzile seclorului, cea condusă de 
comunistul Gheorghe Pop, întîmpină 
greutăți în realizarea planului, în asi
gurarea unei calități corespunzătoare 
a lucrărilor miniere, comitetul de 
partid a invitat la o discuție condu
cerea tehnică, pe toți membrii bri
găzii, pe altl șefi de brigadă din 
sector, membri de partid. Din dezba
tere a rezultat necesitatea ca brigada 
să fie completată ou oîțiva mineri 
ou mai multă experiență, lucru pe 
care l-au înțeles și l-au acceptat alți 
șefi de brigadă, căzînd de acord ca 
unii dintre membrii brigăzilor lor să 
lucreze în brigada condusă de 
Gheorghe Pop. Intervenția comite
tului de partid, ajutorul dat de comu
niști și-au dovedit din plin eficienta i 
brigada șl-a îndeplinit planul, a îm
bunătățit calitatea lucrărilor, alăiu- 
rindu-se celor fruntașe. Exemplele 
prezentate și multe altele de acest 
fel, existente in exploatările miniere 
din Valea Jiului, dovedesc că în 
rîndul comuniștilor s-au dezvoltat 
dorința ca toate brigăzile să devină 
fruntașe, un puternic simt al întra
jutorării tovărășești.

Sîntem conșlienti de faptul că mai 
sînt probleme de rezolvat pentru a 
realiza dezideratul ca flecare comu
nist să ocupe un loc de cinste în 
întrecerea socialistă. Se cunoaște că 
pentru un membru de partid nu este 
suficient să se mulțumească numai 
cu îndeplinirea planului de produc
ție. Aceasta este o obligație profe
sională a oricărui muncilor. Comuniș
tilor 11 se pretinde ceva în plus. Ei 
trebuie să fie inițiatorii unor acțiuni 
în vederea realizării nu numai a 
sarcinilor de plan, dar și a angaja
mentelor in întrecere, să constituie, 
prin faptele lor, exemple pentru în
treaga masă de salarizați și să lupte 
pentru extinderea procedeelor și me
todelor avansate, pentru ajutorarea 
în muncă a celor din jurul lor. Cu 
toate prilejurile, comitetul municipal 
de paritld îndrumă organele și orga
nizațiile de partid să desfășoare o 
intensă muncă politică pentru ca 
fiecare membru de partid să se situ
eze în fruntea luptei pentru reali
zarea obiectivelor economice, să dea 
dovadă de competentă șl capacitate 
profesională, de dinamism, să mani
feste o înaltă răspundere șl exigență 

propriu a beneficiilor planificate șl 
premieri in cursul anului pentru re
zultate deosebite obținute de sala
riati în activitatea lor.

Introducerea noului sistem de sala
rizare va stimula preocuparea colec
tivelor întreprinderilor din industria 
locală In organizarea rațională a pro
ducției șl a muncii, in utilizarea mal 
bună a capacităților de producție șl 
a timpului de muncă, in aplicarea 
unor norme de muncă fundamentale 
științific, în reducerea cheltuielilor 
de producție, în creșterea producti
vității muncii șl a beneficiilor 1n 
scopul sporirii eficienței activității 
economice a fiecărei întreprinderi.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare șl majo
rarea salariilor în întreprinderile 
do industrie locală ale consiliilor 
populare, constituie o nouă dovadă 
a consecvenței cu care conducerea 
de partid și de stat aplică hotărîrlle 
luate de Congresul al iX-lea al Parti
dului privind creșterea nivelului de. 
Irai al oamenilor muncii. Fa va con
stitui pentru lucrătorii din această 
industrie un puternic stimulent în 
realizarea sarcinilor cincinalului, pri
vind valorificarea superioară a re
surselor locale, pentru satisfacerea, 
într-o mal mare măsură a nevoilor 
de aprovizionare a populației cu 
produse industriale de larg consum, 
intr-un sortiment mai bogat, si la 
un nivel calitativ corespunzător exi
gențelor mereu sporite ale consuma
torilor.

(Agerpres) 

pentru îndeplinirea sarcinilor ce Ie 
revin.

Din investigațiile făcute de comite
tul municipal de partid s-au des
prins unele concluzii privind cau
zele care au condus ca un 
număr de membri de partid 
să nu-și realizeze în mod ritmic și 
la nivelul cerințelor sarcinile de plan, 
să rămînă departe de realizările .frun
tașilor în întrecere. De exemplu, s-a 
constatat că insuficienta calificare 
a unor membri de partid face ca ei 
să nu se încadreze în ritmul de 
desfășurare a producției. Această 
situație există în mod deosebit la 
obiectivele recent puse în funcțiune : 
minele Dîlja, Paroșeni, la întreprin
derea forestieră, la unele șantiere 
industriale. Avînd în vedere această 
situație, comitetul municipal de partid 
a luat măsuri pentru îmbunătățirea 
activității școlilor de calificare, pen
tru organizarea unor cursuri de ri
dicare a calificării profesionale.

De asemenea, analiza a arătat că 
un număr însemnat de salariati. 
între oare șl multi membri de partid, 
nu au absolvit școala generală. Ni
velul scăzut de pregătire culturală 
nu le permitea asimilarea, la nivelul 
cerințelor, a cunoștințelor profesi
onale. De aceea, în acesl an școlar 
au fost îndrumați să-și completeze 
studiile elementare peste 2100 de 
salariati, din care mai mult do jumă
tate sini membri de partid. Avînd 
în vedere numărul mare al celor care 
nu au studiile complete, precum și 
sarcinile ce stau în fața colectivelor 
din care fac parte, considerăm că 
ceea ce s-a făcut pînă acum este doar 
un început. Cu atît mai mult cu cit în 
industria carboniferă, ca și în alte 
ramuri ale economiei municipiului, 
î$i croiesc lot mai larg drum progre
sul tehnic, modernizarea proceselor 
tehnologice și metodelor de luciu. 
In acest context, în fata comitetului 
municipal de partid s-a ridicat și se 
ridică și alte probleme deosebit de 
importante determinate de necesi
tatea extinderii mecanizării complexe 
a proceselor din subteran, introduce
rii pe scară largă a susținerii metali
ce, creșterii volumului producției 
extrase prin tăiere și încărcare me
canizată pentru obținerea unor randa
mente și viteze de avansare tot mai 
sporite în abataje și galerii.

Este neîndoielnic că promotorii 
progresului tehnic, ai modernizării 
proceselor de producție trebuie să 
fie comuniștii, organizațiile de partid, 
forța politică conducătoare la fiecare 
loc de muncă. Am considerat firesc 
ca in rezolvarea acestor probleme 
să atragem mai întîi membrii 
organelor de partid. ai comi
siei economice, specialiștii din 
cabinetul municipal pentru pro
bleme de organizare științifică a 
producției și a muncii și comuniști 
din rîndul muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor cu cea mai înaltă

(Continuare In pag. u 3-a)
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Pledoarie pentru
Frimăvora, cor» bol* let moi insistent Io uși, conjtl-

tui* nu numai anotimpul ghioceilor ci ți anotimpul cor®
morcheaxă începutul acțiunilor de primonire, de înfrumu
sețat* continuă o localităților noastr* șl o împrejurimilor 

lor. O dată cu sosirea ei, începe nu numai un nou sezon
dezvoltarea

turistic, ci și perioada de muncâ lnt«nsă pentru gcspo-

l
i

dorirea orașelor. Pretutindeni, scăpînd de vîcifitudiniîe 
Iernii, vor începe lucrări de amenajare care vor îmbogăți
sestrea orașelor, vor da un plus de frumusețe aspectului
urbanistic și peisajului ce le înconjoară.

Considerăm, că ocum, la începutul primăverii, este
poote momentul oportun de a aminti factorilor In cauiâ,
anumite cerințe ce se impun în mod imperios privind

§
e

cmenojarea turistică o Văii Jiului : construirea unor
cabane corespunzătoare In Paring și Straja, amenajarea
unor ștranduri, terenuri de sport, parcuri distractive și de 
agrement ele. Aceste bare turistice sînt necesare cu otît
mai mult cu cit, începind din acest an, prin terminarea

■
lucrărilor la șoseaua națională Bumbești—Livezeni, Volea 
Jiului va fi vizitată de un număr sporit de turiști, dornici 
de a-i cunoaște frumusețile, de a petrece clipe de destin- 
dere în mijlocul naturii, în munții Paring, Retezat sau 
Strrria ; turiști cărora municipiul vo trebui să le ofere ca-
să și masă in condiții de confort, de deservire civilizată.

In urmă cu peste două luni, 
(în ziarul nostru din 10 ianua
rie), am sugerat întreprin
derii județene balneo-cli- 
moterice Deva, ca, in dorin
ța de a valorifica condițiile 
favorabile oferite de munici
piul Petroșani, să se studie
ze posibilitățile de a se con
strui sau amenaja noi boze 
de agrement, prin folosirea 
creditelor de mică mecani
zare de care întreprinderea 
poate beneficia. Prin su
gestiile noastre am expri
mat cerințele oamenilor mun
cii din Valea Jiului care in 
număr tot mai mare, la fieca
re sfîrșit de săptămînă caută 
prilejul de a se recrea în mij
locul naturii. In aceeași măsu
ră am considerat că extinde
rea rețelei turistice prin cons
truirea unor cabane corespun
zătoare, amenajarea pîrtiilor 
de schi și săniuțe, a tram
bulinelor. or fi de 
folos_ dezvoltării 
sportive de masă, 
tă am arătat că nu trebuie 
neglijate nici alte amenajări 
(ștranduri, terenuri de sport 
etc.) pentru care, de aseme
nea. se pot obține credite.

înainte de a reda răspun
sul primit la redacție de la
l. J.B.C. Deva facem cunoscut 
cititorilor un amănunt : după 
citeva zile de la publicarea 
articolului nostru din 10 ia
nuarie, un alt organ de pre
să (Scînteia Tineretului, în
m. 6121 din 24 ianuarie), 
ne-a adus tuturor Ia cunoș
tință Dreocupărlle conduce
rii l-S.B.C. Sinaia, exprimate 
de tovarășul Petre R. Bog
dan, contabilul sef al între
prinderii : „in viitoarea le
gislatură - relota tovarășul 
P. R. Bogdan, care la acea 
dată candida In vederea a- 
legerllor de deputați în con-

un real 
mișcării 
Totoda-

bazelor
turistice in

A

Valea Jiului
slliul popular orășenesc - 
aș dori să inițiex unele mă
suri de folosire eficientă a 
creditelor bancare, în vede
rea amenajării unor baze do 
agrement în orașul și stați
unea noastră-: pirtii de schi 
și săniuțe, trambuline, ștran
duri, patinoare, terenuri de 
sport pentru tenis, golf, vo
lei, baschet, minigolf, jocuri 
mecanice, parcuri sportive 
și distractive și alte aseme
nea locuri mult solicitate de 
turiști". Convinși de avantaje
le ce decurg din utilizarea cre-

r|| să rețină presupusele 
greutăți Invocate). Pe terito
riul orașelor construirea u- 
nor terenuri de sport este de 
competența asociațiilor spor
tive. Construirea unor pirtii 
de schi în Paring și Straja 
este intr-adevăr necesară. 
(Aceasta e tot. Nu vrem să 
polemizăm pe marginea răs
punsului — e clar, vrem ca
bane șl pîrtii nu polemici - 
Insă nu putem trece cu ve
derea optica unor astfel de 
justificări : adică, cu alte cu
vinte „avem greutăți care

nu ne grăbim. Ce putem fa
ce astăzi, amînăm pentru 
peste cîțiva ani I?).

In întreaga țară problema 
dezvoltării rețelei turistice a 
fost ridicată, cu multă acui
tate, încă în urmă cu cîțiva 
ani. De atunci, an de 
s-au ridicat construcții, s-au 
făcut amenajări, dotări cu 
utilaje etc., căutîndu-se, pe 
toate căile, obținerea de be
neficii din ceea ce în alte 
locuri constituie o adevăra
tă Industrie : turismul- In mal 
multe rînduri, am arătat în

an,

ditelor de mică mecanizare, 
gospodarii orașului Slnola 
sînt preocupați să contribuie 
necontenit atît la satisfacerea 
cerințelor oamenilor muncii, 
cît și la înfrumusețarea ora
șului și stațiunii lor, pentru 
ca aceasta să-șl merite pe 
deplin titlul de Perla Cor- 
paților.

Cum privește I.J.B.C- Deva 
problema dezvoltării rețelei 
turistice din Volea Jiului ?

• lată pe scurt, răspunsul pri
mit la redacție :
- Executarea unor baze 

sportive în Valea Jiului prin 
întreprinderea noastră, deo
camdată intîmpină următoa
rele greutăți : (rugăm citito-

constau în faptul că... este 
necesar sâ construim...").

In continuarea răspunsului, 
In loc ca acesta să se re
fere în mod concret la greu
tățile invocate, ne face cu
noscute-.. condițiile de exe
cutare a lucrărilor (condiții 
pe care de altfel le știm șl 
noi): că „prevederile H.C.M. 
1830 nu admit executarea 
de lucrări peste două milioa
ne lei" (nu om sugerat cons
truirea unei cabane, a unei 
pîrtil de schi, sau trambuli
ne de peste două milioane 
de lei. Ar fi o risipă de 
bani); că „termenul de exe
cuție nu poate depăși 
an" (nici nu dorim, dacă 
poate, să fie construite 
mai repede), că „lucrările 
se execută (?) trebuie să
siaure realizarea de benefi
cii" (ceea ce o dorim cu 
toții) ș.a.m.d. „Avînd în vede
re cele de mal sus - 
spune în încheierea râse- - 
sulul - s-a lansa! comanda 
pentru documentațiile nece
sare construirii unor baze 
sportive în stațiunea balnea
ră Geoagiu Băi. In ce pri
vește situația bazelor turistice 
din Valea Jiului, au fost so
licitate fonduri prin planul 
cincinal pentru amenajarea 
unor cabane corespunzătoa
re". (Deci este necesar, dar

♦ 
♦I

In pofida tuturor greutăților, 
zeci de amatori al sporturilor 
de Iarnă asaltează Ia slfrșit de 
săptămlnă masivul Paring. Insă, 
la capătul unul drum 
parcurs per pedes cu 
șl schiurile In spate, 
teaptă nimeni care să
„casă și masă". Vrem ca in
stantaneul, surprins de noi, 
recent, să constituie un argu
ment în plus care să pledeze 
pentru amenajarea turistică a 
masivului.

obositor, 
rucsacul 
nu-i as
ie ofere

cu-

Argument care pledează singur !

I
I
I
I
I
I
L

un
se L 
cît 
ce
a-

coloanele ziarului nostru că 
împrejurimile Văii Jiului o- 
feră condiții optime de re
lief care nu sînt exploatate 
Ia nivelul valorii lor ; că in
teresul de a crea baze turis
tice nu trebuie să fie (așa 
cum este) invers proporțio
nal cu cerințele turiștilor, 
ale căror pasiuni de drume
ție spre măreția munților se 
sparg în van, din lipsa u- 
nel cabane care să-i găz
duiască peste noapte. Exis
tă în masivul Paring un 
exemplu viu al acestei pa
siuni o cabană modestă 
ridicată de cîțiva tineri, care, 
evident, nu pot aștepta fon
durile planificate de IJ-B.C. 
O căsuță ridicată cu efor
turi de neînchipuit, întreținu
tă șl îmbogățită an de an, 
cu o insistență și o pasiune 
demne de invidiat. Această 
micro-cabană constituie o 
dovadă, cît se poate de 
grăitoare, a prețuirii condi
țiilor minunate ,de recreere 
pe care le oferă natura, de 
către om, neobositul căută
tor al comorilor ei.

După ce a fost ridicată a- 
ceastă căsuță, am crezut cu 
toții că I.J.B C.-ul va înțe
lege, în sfîrșit cit de nece
sară este, nu numai cons
truirea unei cabane în Pa
ring dar, in general, întreaga

amenajare turistică a ma
sivului. Prin grija Consiliului 
popular municipal (și a ailor 
factori care acordă după 
cum se vede mai multă a- 
tenție cerințelor turistice de- 
cît I.J.BC.), în masivul Pa
ring se va amenaja în
rînd un telescaun. Cu aju
torul lui, sute și mii de a- 
matori vor asalta masivul. 
Ce vor găsi la capătul de 
sus al funicularului ? Cine-i 
va găzdui ?

Am desprins din răspunsul 
I.J.B.C. nu numai lipsa de 
Interes pentru dezvoltarea 
rețelei turistice, dar și lipsa 
de solicitudine față de cerin
țele amatorilor care astăzi, în 
pofida tuturor greutăților, 
practică un turism vitregit de 
minimum de, condiții • caza
re și masă.

Ni se va obiecta, poate ca 
și în alte împrejurări, că 
amenajarea rețelei turistice 
nu va aduce suficiente be
neficii astfel ca lucrările să 
fie amortizate în termenul 
planificat. Cu alte cuvinte, 
că astfel de amenajări nu 
ar fi... rentabile. Nu credem 
Moi de grabă înclinăm să 
credem că lipsa de rentabi
litate se datorește rețelei 
turistice insuficiente. Și, prin 
rețea turistică nu înțelegm 
numai o cabană sau o pîr- 
tie de schi, ci, așa după 
cum sînt enumerate în în
săși hotărîrea care înlesneș
te construirea lor pe plan lo
cal : trambuline, ștranduri, 
patinoare, terenuri de sport, 
Jocuri mecanice, parcuri dis
tractive, schilifturi, toate a- 
cestea și multe altele, care 
să fie puse la dispoziția tu
riștilor contra plată. Credem 
că dacă pentru amenaiarea 
lor s-ar întocmi un cît de 
modest plan chibzuindu-se 
Judicios amplasarea si ca
pacitatea fiecărei lucrări, re
țeaua turistică în totalitatea 
ei, nu ar fi 
te acestea 
înfăptuite 
Interes din 
cauză. încă 
flat de unele proiecte pri
vind amenajarea turistică a 
Văii Jiului. De atunci, în- 
tr-un an s-au făcut planuri, 
în altul s-au așteptat suaes- 
llî, în al treilea s-au făcut 
reproiectări. replanificări si 
tot așa pînă în 1969 clnd, 
constatăm ca turiștilor nu II 
se poate ofer) decît ce ave*, 
șl cu zece ani în urmă.

\îu ne-am propus 
/\l să abordăm pro- 

L bfema turismu
lui sub aspectul pre
zentei lui ca industrie 
Intr-o economie moder
nă, nici sâ-l delinlm 
locul intr-o Ierarhie 
comercială. In cele ce 
urmează vom Încerca 
să inserăm citeva atri
bute care ni se par in
dispensabile în con
textul relafiei dintre ba
zele turistice și turiști. 
Ne-am propus să ne 
oprim asupra unor a- 
mănunte deloc neglija
bile care, incelăfenite 
la cabanele noastre ar 
aduce un aer mai os
pitalier, mai familiar și, 
de ce nu,' mai Intim 
In aceste oaze de civi
lizație aliate fn imensi
tatea sălbatică a natu
rii.

De ce urcăm ia mun
te ? De ce petrecem o 
bună parte din timpul 
nostru liber la caba-

lui ? Corespund aces
tea așteptărilor, gustu
rilor noastre ?

4 speclul interior 
Zi fn general nu 

depășește nive
lul unui bulei din lo
calitățile din Vale. 
Nimic din ceea ce se 
cheamă specify local, 
nimic din ceva care 
să imprime cabanelor 
noastre personalitate. 
Cabanele nu au nici 
un fel de decorație in
terioară care să amin
tească turistului că se 
află In inima munților. 
Nimic care să aducă 
in interiorul cabanelor 
căldura unui cămin, 
ceva care să iacă să 
te simți ca acasă. De 
ce interioarele cabane
lor de la Ocin sînt bo
gat ornate i fotogra
fii și trofee vinălo- 
rești ? De ce la Padina, 
lalomicioara și la mul
te alte cabane din

ciuperci in toiul verif, 
la o mămăllgulă cu 
brinză momir/ăneasrd 
sau la cileva deserturi 
preparate din fructe 
de munte ce se găsesa 
din abundentă in 
preajma cabanelor. De 
ce nu sint organizate 
acțiuni, precedate de o 
corespunzătoare publi
citate, pentru populari
zarea unor speclajilăll 
culinare fcluperc de 
fag murale, de exem
plu) care să caracteri
zeze Înainte de țoale 
repertoriul culinar 
vreunei cabane ?

ui

rumul destul de 
/ ) lung, dar de un 
’ piloresc lără 

seamăn, pe care-l iac 
turiștii spre cabanele 
noastre asigură in ma
re măsură o primo e- 
lapă de deconectare, 
o rupere de lar trepi
dația mediului urban.

rumul destul 
/ ) lung, dar de 
B nilnresc. I

CABANA -
OAZĂ A
CIVILIZAȚIEI

ÎNSEMNĂRI • NOTE
Turism cu...

taximetrul ?

nerentabilă. Toa- 
însă, nu pot fi 
dacă nu există 
partea celor In 
din 1965 am o-

ne ? Firește, ca să ne 
recreem, să ne destin
dem, sâ ne fortificăm, 
să potolim, și prin a- 
cest mod, setea de fru
mos, cu alte cuvinte 
sâ ne deconectăm.

Din cele enumerate 
reiese limpede că unul 
din rosturile cabanelor 
este acela de a asigu
ra cadrul propice des
tinderii, atmosfera fa
miliară, intimă, 
mergem la cabane nu
mai ca să ni se des
chidă apetitul la deli- 
catcsuri vlnătoreșli, sau 
numai ca să petrecem 
o noapte sau două la 
altitudine, unde aerul 
e mai bogat în oxigen 
și ozon. Evident nu. 
Sau mal exact, nu nu
mai pentru aceste sa
tisfacții fn iJr
primordiale, 
pragul cabanelor 
glndul de a ne lăsa 
pradă pentru cileva o- 
re, sau zile chiar, tn- 
rluririi pe care numai 
acel cuib, acea casă 
desprinsă parcă dinlr-o 
poveste și totuși plă
mădită de mfna omu
lui și pentru satisfac
ția lui, este in stare 
s-o iacă. Fală de a- 
ceaslă nemărginită se
te pentru util, ce gă
sim în realitate ia ca
banele din munții care 
Înconjoară Valeu Jiu-

Nu

aparentă
Călcăm 

cu

Sportul curajului ți măreției
Alpinismul esle un sport care contribuie nu numai la dezvoltarea 

fizică ci și la ascuțirea gindlrii} sportul curajului, al agilității in rninui- 
rca pioletului și a corzilor, al tenacității, al rezistentei In fața stincilor 
dure. Dar. In același timp, un sport ce-și trăiește măreția, înconjurat de o 
tăcere pe care nu o merită.

în clișeu, linurul Francisc Nevezy, unul din putinii (foarte putinii) 
alpiniști din Valea Jiului, inlr-o demonstrație de escaladare a unui perele 
cu surplomba, in Cheile Tăi!.

Consemnăm cu bucurie că numă
rul celor care lși petrec slîrșilul de 
săptămlnă in minunatul nostru ca
dru montan, crește. Cei care au pe
trecut cileva duminici din lama a- 
ceasta, la hotelul turistic Rusu, pol 
confirma că există un număr apreci
abil de amatori, care pe orice timp, 
lși petrec zilele libere In acest ca
dru tonifiant. O slalJslfcd sumară 
este edificatoare in acest sens. In 
medie In această iarnă 50-00 de tu
riști au fost oaspeții pirllllor de schi 
din Paring 1n liecare duminică.

Putini sint Insă cei care lși pun 
Întrebarea: cum ajung turiștii la 
cabana amintită (pînă unde știm că 
există drum practicabil pentru ma
șini fn toi timpul iernii) fUrcind pe 
jos pină la cabana Rusa, cheltuiești 
o mare cantitate de energie de care 
al nevoie de abia de aici in colo, 
ci nd trebuie să 
de Înclinate ale

O descindere

urci pantele destul 
masivului.
înlr-o duminică In-

mun/ii Bucegi, turiștii 
lși lasă Încălțămintea 
la Intrare, iar In inte
rior se folosesc numai 
papuci de casă ? (Să 
nu mai vorbim de gus
tul cu care sini orna
te In interior aceste 
cabane). Considerăm 
că o colaborare rodni
că Intre I.J.B.C. Petro
șani și filiala de vlnă- 
toare, cercurile de lo
to, de artă plastică din 
Valea Jiului, ar aduce 
numai rezultate poziti
ve lnlr-o eventuală ac
țiune de fnfrumuse/are 
a cabanelor.

Cabanele noastre, 
In majoritate, 
sint bine apro

vizionate, dar cu toate 
acestea meniurile bucă
tăriilor nu oleră ab
solut nimic deosebit 
lată de meniul unei u- 
nităti de 
publică din oraș, 
tot s/dmpul 
turistic din

alimentatie 
___ în

„r.. -. sezonului 
turistic din vara tre
cută, in afara mititei
lor, a grătarului și a 
cltorva mlncăruri obiș
nuite, bucătăriile nu 
au oferit nimic deose
bit care să poarte pe
cetea „specialității ca
sei". $1 clnd spunem 
aceasta, ne gtndim la 
un miel fript la pro- 
lap fn timp de primă
vară, la o tocănilă de

Acest proces continuă 
Insă numai pină la 
poarta cabanelor, unde 
In cele mai multe ca
zuri, cabanierii îi in- 
llmpină pe cei sosi/i 
în ținută de oraș, cu 
cravată chiar. Oare cu 
pufină fantezie 
mai mult interes, 
s-ar putea găsi o va
riantă de îmbrăcămin
te (chiar de proiecția 
muncii fiind) care să 
contureze cît de cît 
frumusețea și prospeți
mea acestui soi de în
deletnicire? Nu ne gîn- 
dim neapărat la o uni
formă gen „Alimenta
ra". Dar o pălărie ver
de, o cămașă în ca
rouri și pantaloni de 
munte (pentru caba
nieri) sau un costum 
national (pentru ie' !e 
care deservesc) ar con
feri personalului pres
tanță și mai multă per
sonalitate.

Ne aflăm In praa de 
sezon turistic estival. 
Să folosim cu pricepe
re și fantezie toate re
sursele de care dispu
nem, pentru a transfor
ma cu adevărat caba
nele din Valea Jiului, 
In cea de a doua casă 
a drumeților care le 
calcă pragul.

ȘÎ 
nu

T. KARPATIAN

COMENTARII • ÎNSEMNĂRI
sorită de iarnă, lămurește lntruclfva 
situația Ja care ne-am relerit. în la
ta cabanei stau aliniate mașini de 
toate tipurile a căror prezentă lega
lă fn acel moment, In acel loc ar 
putea sugera subiect de reflecții pen
tru mulfi. Dar nu se află nici o ma
șină care să asigure transportul pe 
căi legale. Sint cunoscute sulicfenle 
cazuri clnd, din dorin/a de o ajun
ge in mijlocul munjlloi, unii turiști 
au Închiriat cile un taximetru care, 
oricum, costă...

De ce această anomalie ? De ce 
attla lipsă de interes tată de cre
area unor condlfii favorabile prac
ticării turismului ?

o dală cu căderea primului 
nea ar fi căzut și pe masa 

diriguiesc

Dacă 
fulg de 
de lucru a celor care 
transportul In comun, o inițiativă, 
poate rlndurile de iată nu vedeau 
lumina tiparului. Cu o anunțare 
făcută din timp, plus un autobuz 
care sâ efectueze un drum în 
fiecare slmbălă șl duminică, la o 
orfl a cărei respectare sâ nu dea 
emo/ii amatorilor de drumeții, numă
rul turiștilor ar 11 crescut In mod 
sigur. Cunoscfnd pasiunea petroșâ- 
nenilor pentru munte, credem că nu 
este cazul să abordăm problema ren
tabilității acestor curse.

T. K.

O propunere a turiștilor
In apropierea cabane! IJS.F.S. se 

ejia și cabana secției agricole din 
Petroșani, cunoscută de turiști sub 
o denumire ce a devenit deja populară 
— Căsuța din povești. Avînd o con
strucție aspectuoasă, fiind amplasată 
pe traseul turistic Intr-o frumoasă 
poieniță, cabasia, nu de puține ori, a 
atras atenlia drumeților Teținlndu-i 
penlm oltova momente In preajma 
sa olcrindu-lc cadrul potrivit unor 
plăcute amintiri surprinse pe pelicu-

Reflecții pentru timpul verii
Am regretat că după desfășurarea 

întrecerilor școlare pentru clștlgarca 
trofeului, care a încununat în aceas
tă Iarnă o nouă competiție — „Săni
uța de argint" — nu am putut con
semna printre cișligălorl, numele 
vreunul elev din municipiul nostru. 
Ciștigătorli, ca 
parllclpanțllor,

de altfel majoritatea 
s-au numărat din

rîndul elevilor din Mediaș, Drăgășani, 
Suceava, Roman, Sighișoara etc. Tot 
pe locuri fruntașe, lăsînd o Impresie 
bună despre pasiunea cu care s-au 
pregătit pentru acest concurs, s-au 
clasat șl elevii din Șomcuța Mare, 
Piatra Olt, Panclu. Oare unde s-or 
U antrenat aceștia, majoritatea loca
lităților aflîndu-se la șes ? Șl ce-or

dinfi făcut 
regiunile

Ială o
organizațiile U.T.C. din școlile muni
cipiului nostru (competiția a tost 
organizată sub egida C.C. al U.T.C.). 
întrebare la care au timp să reflec
teze o vară întreagă...

5n acest timp elegii 
muntoase ?
întrebare care privește' și

lele aparatelor de fotografiat.
Mal mulțl turiști localnici au suge

rat ca pentru valorificarea posibili
tăților multiple pe oare cabana le-ar 
avea tocmai prin amplasarea ei pe 
acest traseu în s&lisfacerea cerințelor 
turistice, aceasta să fie preluată și 
administrată de I.J.B.C. subunitatea 
Petroșani. Prin intermediul cabanei 
se va putea realiza desfacerea unul 
însemnat volum de produse alimen
tare și preparate de bucătărie, turiș
tilor. De asemenea, unui număr limi
tat de turiști li se vor putea asigura 
condiții de cazare în cabană. In 
preajma acesteia, pentru lărgirea 
posibilităților de cazare în timpul 
verii, poate fi amplasată o tabără 
de corturi.

Pagină îngrijită 
de Ion MUSTAȚĂ
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înfăptuirea exemplară 

a angajamentelor

Concursul literar
„VtSILE HEtSlIIII

(Urmare din pag I)

r*" r»rt Astfel te Indicație now- 
1’<î, comitelui de direcție a< corobina- 
hrfui carbonifer <1 consiliu) mu nici- 
pal *1 dndfeoteloT «u <»rțN*nJrel. ou 
F^njlnu] cabinetului municipal pentru 
probleme de organizare științifică a 
producției »l • muncii, schimburi de 
experiență la care au participai 
membrii formal iilor de lucru raTe 
urma t «ă Frea^ ă la aplicarea unor 
no! metode, precum și cadre de 
uzecialiști. Un asemenea schimb de 
experiența a fost organizat. de 
exemplu la mina Lupeni, în abatajul 
hontal dotai cu susținere modernă 
(sUlpi hidraulici și grinzi articulate, 
transportor blindat). condus de roi- 
nerul comunist Petre Constantin, la 
care au participat formalii de lucru 
de la mina nou deschisă Poroșcni.

Comitetul municipal de partid a 
Întreprins un control în exploatările 
ini-nfere asupra modului fe care sînl 
asigurate locurile dc producție chele 
cu cefe mai pregătite cadre, cu mem
bri de partid cimoscuți pentru spi
ritul lor de abnegație șl Inițiativă. 
Acest control s-a soldat cu redistri
buirea unor membrii de partid acolo 
wide asigurarea îndeplinirii sarcini
lor de producție și a obiectivelor 
JntTecerii are implicații mai mari. 
Acum comuniștii sînt present! unde 
•sie mai greu. In sectorul VII al 
•ipioertării miniere Lupeni, de pildă, 
ae lntimpinau greutăți în realizarea 
planului ca urmare a deselor defec
țiuni de natură electromecanică. 
Organizația de partid a intervenit 
prompt »l a îndrumat conducerea 
tehnică să reexamineze modul de 
repartizare a aadrelor. Apoi a initial 
o discuție cu membri de partid care 
asigurau deservirea utilajelor elec
tromecanice din sector, stabilind mă
suri concrete de Înlăturare a defici
entelor. Acțiunea întreprinsă de or
ganizația de partid a avut drept 
urmare creșterea exigentei și răs
punderii fată de calitatea reparațiilor 
și de întreținerea utilajelor, ceea ce 
b dus la redresarea activității de pro
ducție In sector.

îndeobște, în întrecerea socialistă 
se nasc multe initiative valoroase. 
Anul acesta, urmărind îndeaproape 
In ce măsură se manifestă în între
cere o activitate creatoare, biroul 
comitetului municipal de partid a 
e.rtetizat experiențe interesante. Si 
anume. Se știe că un comunist nu 
trebuie să se mulțumească numai cu 
rezultatele bune obținute de el. Unul 
dintre scopurile principale ale între
cerii este realizarea avîntului gene
re] în muncă. Preluarea conducerii 
unor brigăzi rămase în urmă aid, 
In Valea Jkilui, a devenit un act de 
întinsă frecventă. Mi-amintesc un 
exemplu mai proaspăt, pe care vieau 
să-l relatez pentru că mi se pare că 
este tipic pentru atitudinea înaintată 
e unoT comuniști. Comitetul de par
ted de la mina Lupeni a sesizat că 
la extracția de cărbune din stra
iele subțiri ritmul de lucru este lent 
Cauzele constau în insuficienta pre
gătire și experiență a membrilor 
brigăzii, ceea ce-i împiedica să eb- 
tlnă randamente corespunzătoare. 
Comitetul de partid a atras atenția 
conducerii exploatării și împreună 
a i stabilit și soluția. Aplicarea ei 
însă nu putea avea loc făTă sprijinul 
< omuniștilor din alte sectoare, care 
dețineau „secretul" exploatării mai 
eficiente a unor asemenea straturi. 
Apelul lansat a stfrnlt ecou în rindul 
șefilor de brigadă și al ortacilor 
astfel lncît conducerea era pur și 
simplu pusă în Încurcătură: pe rine 
să aleagă ? Se crease posibilitatea 
să se facă o primenire chiar în in
teriorul brigăzilor, echibbrlndu-fe 
cin punctul de vedere al nivelului 
«te pregătire al oamenilor.

Entuziasmul declanșat de lansarea 
chemărilor la întrecere eete conso
lidat prin rezultate bune nu numai

în industrie carboniferă, ci șl în alte 
romuri. TV pildă, în sarcina de plntn 
a Grupului de construcții Voice Jhi- 
Vuț era cuprins și un bloc eu 66 
de aparlamente al cărui «tadiu tiric 
la începutul lunii Ianuarie nu Justi
fica prevederea ca el să fie terminat 
în primul trimestru. Comuniștii de pc 
șantier nu s-au putut 
eu glodul neîndcplinlrii 
I oi ti al h*» 
ta 
se

împăca 
plan ului.
hotărit 
amintit 

blocuri
40

însă
Din 

ca 
să

din 
de

lor s-a 
locul blocului 
execute două 

zidărie ou 30, respectiv
apartamente S-au luat măsuri pen- 
tru buna organizare a lucrului la 
cele două blocuri ; s-a făcut apel la 
cele mai bune brigăzi de zidari, 
dulgheri conduse de comuniști, care, 
organizate în două schimburi, au 
adus lucrările în stadiul care să per
mită ca la 15 martie 1969 pianul de 
apartamente pe trimestrul 1 să fie 
realizat și depășit cu 4 apartamente.

Un exemplu de atitudine înaintată 
în rezolvarea sarcinilor privind în
deplinirea planului de stat și a obi
ectivelor întrecerii l-au oferit și 
comuniștii de la Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani. Extinderea 
mecanizării și modernizarea proce
sului de extracție, ca și dezideratul 
de a economisi fondurile valutare
pentru procurarea utilajelor din Im
port Impuneau asimilarea șl produ
cerea unora dintre aceste utilaje 
chlaT în Valea Jiului. Colectivul uzi
nei amintite a acumulat în anii con
strucției socialiste o bogată expe
riență. De asemenea, uzina dispune 
de o bază tehnică oare se dezvoltă 
în permanentă. Dar producerea unor 
utilaje miniere moderne nu este o 
treabă ușoară. Cînd s-a emis ideea 
reprofilării acestei unități lntr-o uzină 
constructoare de mașini și utilaje 
miniere, unii au manifestat o atitudine 
sceptică. Organizația de partid și-a 
asumat răspunderea de a lămuri 
întregul colectiv ai uzinei de impor
tanța acestei măsuri, de a-1 convinge 
de existența potentelor materiale și 
umane și de a-1 mobiliza la învinge
rea greutăților. Comitetul de partid 
yl organizațiile de bază din uzină au 
dezbătut pe larg această problemă și 
au stabilit împreună cu conducerea 
tehnică măsurile necesare reprofi
lării uzinei. Datorită fermității între
gii mase de comuniști, s-a putut 
trece la reprofilarea uzinei. Drept 
urmare, chiar în cursul acestui an, 
în minele Văii Jiului se vor intro
duce primii stîlpi hidraulici de fabri
cație românească. întregul colectiv 
al uzinei se simte acum mîndru de 
noile sale realizări, de perspectivele 
frumoase ce-i stau tn fată.

Biroul comitetului municipal de 
partid tinde ca pretutindeni, în fle
care unitate, la fiecare loc de pro
ducție, comuniștii să fie exemplu de 
tenacitate, de perseverență și astfel 
să mobilizeze masa largă a munci
torilor. a tehnicienilor și Inginerilor 
la obținerea unor rezultate cit mal 
bune în realizarea angajamentelor. 
Dar, pe lingă munca politică pentru 
a crea pretutindeni o puternică emu
lație, este necesară și o grijă perma
nentă în vederea asigurării condiții
lor tehnice-materiale pentru desfășu
rarea nestingherită a întrecerii. Spu- 
nînd aceasta, avem în vedere unele 
fenomene negative manifestate chiar 
în acest an și a căror înlăturare ne 
preocupă în cel mai înalt grad. În
treaga noastră experiență dovedește, 
au puterea de convingere a faptelor, 
că atunci olnd o acțiune este te
meinic pregătită, cînd organizațiile 
de partid exercită un control pre
ventiv rezultatele scontate nu se
lasă prea mult așteptate. Din consta
tările biroului comitetului municipal 
reiese însă că nu toate organizațiile 
de partid au știut să rețină șl, evi
dent, să aplice concluziile acestei 
experiențe.

Asigurarea unei aprovizionări leh- 
nlce-materîale corespunzătoare este

una dintre condițiile Indispensabile 
W»lizări| linei producții ritmice, de 
cWMtate. afe folosirii raționale a 
mașinilor și utilajelor, ale forței ffe 
muncă. Conducerile i»nor exploatări 
miniere au Ignorat însă această con
diție de bază, considerînd că lucru* 
ri!lc re vor rezolva pe pan urs. In 
ceea ce privește comlIelele de partid, 
unele cunoșteau situația < roată din 
cauze dc natură nu tocmai obiectivă, 
dar nu au acționat• altele așteptau 
Kniștite măsuri dc ..sus", respectiv 
din partea conducerii combinatului 
carbonifer A fost necesară inter
venita fermă a biroului comitetului 
municipal do partid pentru a deter
mina inițierea de către comitetul de 
direcție al combinatului a unor acțiuni 
concrete in stare să redreseze situația. 
Era de datoria comitetelor de partid 
orășenești, a celor de la exploatările 
miniere să la măsuri imediat ce au 
observat că se îregistrează „minusuri" 
în realizarea planului pentru a cărpT 
acoperire s-au impus niște eforturi 
suplimentare. In municipiul Petro
șani iși desfășoară activitatea aproa
pe 17 000 membri de partid. Din tota
lul de 7 428 de fruntași în întrecerea 
desfășurată în anul trecut, 3 620 sînt 
membri de partid. A acționa in așa 
fol înclt toți membrii de partid să 
dobîndească un loc de frunte în în
trecere înseamnă tn fapt a asigura 
punerea în mișcare a unei forțe pu
ternice în stare să dinamizeze întrea
ga masă de salarlați. Comitetul muni
cipal urmărește ca pe agenda de lu
cru a organelor și organizațiilor de 
partid să figureze antrenarea comi
tetelor de direcție, a sindicatelor, a 
organizațiilor U.T.C., a tuturor sala- 
rialllor la o muncă susținută pentru 
realizarea angajamentelor luate în 
întrecere de către fiecare tini Iote, 
secție, sector, de către flecare for
mație de lucru.

In cadrul preocupării pentru buna 
desfășurare a întrecerii, un loc Im
portant îl ocupă urmărirea șl popu
larizarea rezultatelor obținute. Mă
surile luate în această direcție vi
zează sporirea grijii organelor de 
partid, a sindicatelor și conducerilor 
unităților economice pentru a fi per
manent la curent cu modul în care 
se îndeplinesc angajamentele. Ne-am 
propus, de asemenea, ca la nivelul 
comitetelor de partid din întreprin
deri al comitetelor orășenești șl 
municipal de partid să se analizeze 
lunar și trimestrial modul în care 
se îndeplinesc sarcinile de plan, mă
surile ce trebuie luate în vederea 
îndeplinirii angajamentelor și acor
dării unui sprijin deosebit unități
lor care întîmpină greutăți.

Sarcini concrete în legătură cu ur
mărirea și îndeplinirea angajamente
lor au fost trasate fiecărei condu
ceri de întreprindere, sindicatelor șl 
organizațiilor U.T.C., punîndu-se un 
accent mai mare pe popularizarea 
rezultatelor obținute șl pe organiza
rea unor schimburi de experiență 
pentru generalizarea metodelor avan
sate.

Rezultatele dobindite pină acum 
arată că sîntem pe un drum bum. 
In primele două luni ale anului, în
treprinderile de pe raza municipiu
lui au realizat planul la producția 
globaiă în proporție de 101,3 la sută; 
prevederile tn ce privește producti
vi taiea muncii au fost îndeplinite în 
proporție de 101,9 la sută, obținîn- 
du-se în primele 2 luni 9 344 tone 
de cărbune peste prevederile planu
lui.

Perseverînd pe această linie, sîn
tem convinși că vom obține un loc 
de cinste în întrecere, contribuind 
la realizarea exemplară a planului 
de stat pe acest an, întîmpinlnd cu 
succese remarcabile cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării patriei »1 cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

(Articol apărut în „Munca de 
partid" nr. 8, martie 1969).

DUMINICĂ 30 MARTIE
8,30 Ora exactă. Cum va ii 

vremea ? Gimnastica de 
Înviorare.

8.40 Pentru copii și școlari. 
La șase pași de o excur
sie. Emisiune concurs. 
Participă echipele repre
zentative ale școlilor din 
județele Timiș șl Tulcea. 
Filmul serial: Belle și 
Sebastian (I). întilnireo. 

10.00 Ora salului.
11,00 Concurs internațional de 

judo. Transmisiune din 
Sala sporturilor Floreas- 
ca.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

LUNI 31 MARTIE

12,00 De strajă patriei.
12.30 Publicitate.
12.45 Concert simfonie.
13.40 Arlă plastică. Atelier hi- 

Ua Hălăucescu.
14,00 Duminică sportivă. Cam

pionatul mondial de ho
chei pe gheață. Ceho
slovacia — Suedia. Fot
bal. Caleidoscop fn mo- 
ffinL

19,00 Telejurnalul de seară.
19,15 După datina străbună. 

Ansamblul de cintece și 
dansuri „Ciprlan Forum- 
bescu* — Suceava.

19.45 Film cu trei stele. Sedu
cătorii.

21.30 Digul — film derumen- 
far.

21.40 „Muzică de cameră . 
TV" — Emisiune muzi
cal-d Ist raclivă.

22 20 Aspecte de la campio
natul mondial de hochei. 
U.R.S.S—Canada

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii 

din industrie.
18,05 Limba franceză.

53.
18.30 Alma-Mater — 

pentru studențl. 
lansarea Reportaj des
pre viitorii 
de nave de

19,00 Telejurnalul
19.30 Actualitatea
20,00 Desene animate.
20,10 Roman foileton : Forsyte 

Saga (XXII).
21,00 între metronom șl cro- 

Emisiune con-nomelru. 
curs.

22,00 Prim plan. 
Răduleț.

22,25 Gong — 
actualitate

Lecfia

emisiune
„Mline...

constructori 
la Galați, 
de seară, 
științifică.

Acad. Remw

emisiune de 
teatrală.

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

MARȚI 1 APRILIE
17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

Ia limba română (clasa a 
Xll-a). Tema: Direcții
In dezvoltarea romanului 
din perioada Interbelică. 
Limba engleză. Lecția 52. 
Penlru copii: Micii na- 
luralișli. 
Telejurnalul de seară. 
Teleuniversitalea. De la 
lunetă la radiotelescop.

18.05
18.30

10,00
19,30

Printre amplele manifestări literare organizate, 
pe pten central, în dntfro cc-tei <le a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei, un loc Impor
tant 11 ocupă șl concursul de piese de teatru 
Inlr-un act ,Va«4fe Alecsandri". Concursul, după 
cum se arată în regulamentul transmis tuturor 
cenaclurilor și cercurilor literare, „are meni
rea de a contribui la sti-mnlAroa creării de 
piese valoroase, rare să exprime emoționant șl 
convingător în modalități artistice cit mai di
verse Mitralii. conflicte șl caractere expresive, 
Inedite. semnificative, pentru rpona noastră 
pentru lupta dintre nou și vechi, specifică so
cietății socialiste, să evidențieze prin mijloa
cele proprii mărețele transformări revoluționare

Intervenite în \ iota poporului nostru, ofenaiva 
permanentă • partMului *1 societății noastre 
împotriva neajunsurilor in muncă, în viața 
socială. împotriva moravurilor nesănătoase ele. 
să < on tribute wtfo) la dezvoltarea conștiințe* 
socialiste a mamelor, la cultivarea dragostei tată 
de partid și partite, 1a dezvoltarea multitale- 
rală a personal; lății omultA contemporan'.

Pot fi Iriroișe (pe adresa : Casa centrali a 
creației populare — str. Popa Soare nr. 39, 
sector 3 — București) pînă tn dala de 15 Iulie, 
una sau mal multe pfese Intr-un act menite 
să îmbogățească repertoriul formațiilor teatrale 
de amatori, piese Inspirate din viata contempo
rană a oamenilor muncii de la orașe, din satul

Televiziune
VINERI 28 MARTIE

10.30 Tv. pentru specialiști.
Medicină: Ocllocina —
studiu clinic (reluare).

11,00 Penlnr elevi. Consultații 
la fizică (clasa a VllI-a). 
Tema: Structura atomu
lui — sistemul periodic 
(reluare).

11.30 Limba rusă — lecția 48 
(reluare).

12.00 Limba spaniolă — lecția 
52.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
17.35 Actualitatea economică.
18,05 Limba spaniolă — lecția 

52 (reluare).
18.30 Brățara de aur — emi

siune pentru tineret. „O- 
llmpiada tinerilor mecani
zatori".

19.00 Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

19.30 Teleglob — emisiune de 
călătorii geogratice: Ve
neția.

19.55 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață ! U.R.S.S. 
— Cehoslovacia. In pau
ze : Reflector. Arlă plas
tică : „Prin expoziții".

22,15 Mult e. dulce șl frumoa
să — emisiune de limbă 
română.

22.35 Romanțe interpretate de 
Toana Radu;

22.55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

reetatirt, din viata de familie etc., piese care 
aă contribuie U educarea etică socialistă, la 
cultivarea concepțiilor științifice despre lume șl 
viață, în spiritul materialismului dialectic șl Is
toric, piese inspirate din trecutul de luptă al 
poporului nostru pentru dreptate socială, liber
tate al unitate națională, precum șl alte piesa 
Inspirate din realitățile, preocupările și aspira
țiile societății contemporane, specifice tării noas
tre seci de pc alte meridiane, piese care să 
dezbată probleme importante privind educarea 
șl formarea tinerei generații, piese pentru leo- 
teil de păpuși. Se pol prezenta piese scurta 
(un act) In pTOză mu versuri, comedii, vodevi
luri, drama, tragedii (numai lucrări inedite).

Juriul, formal din oameni de teatru (drama
turgi. regizori, critici) va face initial o prese- 
lecție, după rare prin vot secret, se vor de
cerna premiile (In valori variabile Intre 5OHO 
și 10 000 lei).

Solicităm membrii cenaclului literar ..Meșterul 
Monoic" ț| pe cei ai rerculni literar ..Lira" 
drn I upeni. care au lucrări dramatice disr i- 
tate sau încă nu In ședințele de cerc, să par
ticipe la această Importantă competiție literară

NOTE • NOTE
Ceva trebuie fâcut...

Transportul rutier cunoaște o dez
voltare continuă, soMcitînd Intens 
arterele de circulație. In scopul creă
rii unor condiții bune transportului 
rutier, In Valea Jiului s-a moderni
zat drumul axial între Lonea — Uri- 
cani, au fost construite poduri mo
derne de beton peste Jiu la Iscrono, 
Bărbăteni, Oîmpu lui Neag, s-au luat 
inulte al) te măsuri în acest domeniu.

Cu toate acestea, au mai rămas 
podurile metalice peste Jiu de la 
Dărănești și LIvezeni care nu per
mit trecerea simultană a două ve
hicule, mașinile trebuind să circule 
cu grijă mai mare, acordînd priori
tate conform indicatoarelor de cir
culație. Aceste poduri nu produc 
însă atitea necazuri șoferilor, cite 
produce podul de lingă școala Dă
rănești, care trece pe deasupra fos
tului traseu al căii, ferate fores
tiere. Acest pod — așezat în curbă, 
îngust, fără balustrade, produce greu
tăți circulației.

Și, paradoxal, podul nici nu mal 
este necesar, Mnia ferată îngustă de 
pe traseul respectiv fiind demontată 
de qițiva ani 1

Ce propun șoferii ? Porțiunea res
pectivă de teren să fie umplută cu 
pămînt (din fundațiile blocurilor), iaT 
podul demontat și in locul lui să fie 
deschisă șosea directă. Eventual sub 
umplutura de pămînt ar putea fi 
înstelată o teavă simplă (ori tuburi 
de beton) pentru scurgerea apelor.

Dezvoltarea continuă a circulației 
rutiere, începerea sezonului turistic 
care — datorită modernizării dru
mului pe defileu va face ca traseul 
Simeria — Craiova să fie mult so
licitat — pune cu acuitate problema 
desființării acestui pod „relicvă" care 
nu folosește nimănui, și deschiderea 
în locul lui a șoselei normale de 
circulație.

Ceva trebuie făcut pentru rezol
varea acestei probleme 1

Șt. MIHAI
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PROGRAMUL I:

Utilajele nim&nui ?
Era prin toamna anului 1968, cînd 

Tn urma sesizărilor făcute de mai 
multi locatari ai apartamentelor din 
blocurile nr. 2 și 4 de pe strada 
Carpati din Petroșani s-a trecut la 
repararea acoperișurilor. Măsură bi
nevenită, menită să ferească zidurile 
$1 plafonul. apartamentelor de pă
trunderea apelor de ploaie. Pentru e- 
fectuarea lucrării, I.G.L. Petroșani a 
adus la fața locului și utilajele ne
cesare pentru ridicarea materialelor

O unitate frecventată de amatorii de dulciuri din orașul Uricani. 
Aici se remarcă printr-o deservire conștiincioasă Olga Burlacu (în foto
grafie). Foto : Gh, DUMAN

P ROGRAMUL
T \l pentruI V săptămîna

viitoare

20,00 Seard de teatru. Hora 
domnițelor, de Radu 
Stanca. Transmisiune de 
la Teatrul National din 
Cluj.

22,20 Varietăfi pe peliculă.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

ne.

MIERCURI 2 APRILIE
Limba franceză. Lecția 
53 (reluare).
Limba engleză. Lecția 52 
(reluare).
TV penlru specialiștii 
din industrie.
Telex TV.
TV pentru specialiști, 
limba germană. Lecția 
49.
Club XX — emisiune 
penlru tineret. „Fiii uzi 
nei“ (reportaj).

19,00 Telejurnalul de seară. 
19,30 în direct... de la Cluj.
19,45 Căsuța poștală 111. Dia

log cu telespectatorii.
20,00 Avcnpremieră.

11,00

11,30

12,00

18,30

19,00
19,30

19,45

20,00
20,10

Telejurnalul de seară. 
Tribuna economică. înlo
cuitori ai importului.
O interpretă îndrăgită a 
clntecului niaramureșan: 
Angela Buciu.
Desene animate. 
Seară de 
personaje 
unui autor 
randello.
Cintă Alexandru Jula. 
„Tezaurul lui Gala Ga- 
laction".

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea

teatru .- Șase 
fn căutarea 
de Luigi Pl-

22,10
22,20

emisiunii.

VINERI 4 APRILIE

20.10 Telecinemateca. „Al 41- 
lea‘.

21.10 Publicitate.
21.45 Monogralii contempora- 

.Bundila". Reportaj
22,00 Itinerar european (VI).
22,15 Recitalul baritonului Oc- 

tav Enigărescu (Intervi- 
ziune).

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 'închiderea emisiunii.

JOI 3 APRILIE
11,00

11.30

18,05
18,30

Limbo germană. Lecția 
49 (reluare).
Consultații penlru elevi 
(clasa a IX-a). Proble
me de la Olimpiada de 
fizică (etapa locală), 
închiderea emisiunii.
Telex TV.
Pentru elevi: Consulta
ții la llzică (cl. XII). Te
ma : Radioactivitatea na
turală șl artilicială. Izo
topi.
I imba rusă. Lecția 49. 
Studioul pionierilor. Jur
nal de vacantă.

specialiști.10.30 TV penlru
11,00 Penlru elevi: Consulta- 

jil la matematică (clasa 
a VllI-a). Tema: Calcu
lul algebric.

11.30 Limba rusă. Lecția 49 
(reluare).

12.00 Limba spaniolă. Lecția 
53.

17,00 Limba spaniolă. (Lecția 
53 — reluare).

17.30 Campionatele Internațio
nale de notație ale Ro
mâniei. Transmisiune de 
la Cluj.

18.30 La porțile cunoașterii — 
emisiune pentru tinerel. 
„Posibil și Imposibil fn 
fizică".

10,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Emisiune consacrată Zi

lei sănătății.
19,45 „la tulpina fagului*. 

Muzică populară româ
nească.

pe acoperiș. Lucrarea s-a term/nat 
încă din 1968 dar utilajele au rămas 
în spatele blocului nr. 4 — pradă 
intemperiilor și ruginei, amcnințînd 
totodată și integritatea corporală a 
sutelor de copii care le-au transfor
mat în „jucării".

Mai zilele trecute s-a lnbimplal un 
„eveniment" cafe putea să se sol
deze ou rănirea mai multor copil. 
Brațul ridicător al macaralei de mi
nă a fost pus în mișcare și a căzut, 
din fericire, alături de un grup de 
copil speriindu-i șl alarmînd pă
rinții.

Conducerea I.G.L. Petroșani va tre
bui să ridice cit mai repede aceste 
utilaje, iar dacă nu mai folosesc 
ndmănui, să le predea la T.C.M. Co
piii și mal ales părinții s-ar bucura.

M. PAVEL

VREMEA
Ieri, temperatura maxima a aeru

lui la Petroșani a lost de plus 7 
grade, iar la Paring de minus 1 
grad. Minimele au lost de plus 1 
grad și, respectiv, minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține instabilii, 
cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, la- 
povlfă și ninsoare. Vini din sud.

5,05—6 00 Program muzical de di
mineață; 6.05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Matineu literar; 10,00 Din 
repertoriul Corului Radioteleviziunii, 
dirijor Carol Litvin,- 10,30 Pe aripile 
melodiilor; 11.05 Cintece și jocuri 
populare; 11,30 Muzfcă ușoară din 
R. P. Ungară; 11.45 Sfatul medicu
lui, 12.00 Muzică ușoară de Gerord 
Villnow și Vasile Timiș,- 12,20 Cro
nica revistelor literare; 12.30 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 13.10 
Avanpremieră cotidiană; 13,20 Inlîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,30 Automobil-Club;
14.50 D6but radiofonic: George Mo- 
toia — clarinet, fn program melo
dii bănățene; 15,05 Concert Haydn;
15.50 Jocuri muscelene,- 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologici 
16,10 Recital de operă Zenaida 
Pally; 16/30 Antena tineretului; 17,00 
Cintă Puica IgiTOșanu și Dan Spă- 
taru; 17,15 Ce e nou în județul dv. ? 
— Vrancea; 17,30 Lieduri de Dinu 
Lipatli în interpretarea sopranei L a 
Cristescu,- 17,45 Orizont științific; 
18,05 Muzică populară; 18,30 Gazeta 
radio; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,20 Sport; 19,30 
Concert folcloric,- 20,05 Almanah mu
zical; 21,00 In ritm de dans; 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22.20 Pentru un cuvînt da 
dragoste. Emisiune de romanțe; 22.40 
Moment poetic,- 22,45 Suită de rit
muri; 0,05—6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6 00 Din programul zilei; 6,10 Pie
se de estradă; 6,45 Cintece și jocuri; 
7.10 In sunet de fanfară,- 7.37 Mu
zică ușoară; 7,45 Melodii populare 
interpretate de Ioana Crăciun, Dumi
tru Constantin și Dumitru Potoroa- 
că; 8,10 Tot înainte (emisiune pen
tru pionieri); 8,25 Selecțitini din o- 
pereta „Ana Lugojana" de Filaret 
Barbu; 8,35 Muzică populară,- 9.10 
Lectură in premieră; 9,30 Cîntece de 
Li viu Ionescu; 9,45 Cîntăreți ai pla
iurilor noaslre; 10,20 Muzică ușoa
ră; 10,30 Vreau să știu (emisiune 
de știința și tehnică pentni școlari);

20,00 Film artistic: Denunfd- 
lorul. Coproducție Iran- 
co-italiană.

21,40 Mull e dulce și frumoa
să... Emisiune de limba 
româna.

22,00 Reflector.
22,15 Muzică ușoară româneas

că.
22,30 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice. Bu
dapesta.

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

SIMBATA S APRILIE

10,55 Miniaturi de estradă; 11,05 Mu
zicieni români de azi despre muzi
cieni romani de'ieri. Mihail Andricu 
despre George Enescti; 11.35 Cintece 
și jocuri; 12,05 Avanpremieră coti
diană; 13,00 „De la 1 la 5". Emisiune 
de divertisment muzical; 17,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic;
17.30 Antologie dc literatură univer
sală,- 17,45 Cîntece și jocuri popu
lare; 18,05 Itinerar turistic românesc;
18,25 Evantai muzical; 19,05 Ciută 
Lucretia Ciobanu și Grigore Kiazim,
19.30 Odă limbii române (reluare); 
20,00 Concertul corului și orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George E- 
nescu", dirijor Mircea Cristescu. In 
pauză: Buletin de știri; 22.30 Croni
ca revistelor literare; 22,40 Jaaz; 
23,07 Meridiane melodii,- 0,07—1.00 Să 
dansăm.

Transilvaniei

de seară, 
emisiune de 
internaliona-

17.30 Campionatele Internațio
nale de notație ale Ro
mâniei.

18.30 Pentru școlari. Să ne cu
noaștem patria. „Lecții 
scrise de strămoși și pd- 
rinți". Transmisiune de 
la Muzeul 
din Cluj.

19,00 Telejurnalul
19.30 Cadran — 

acluaNlate 
id.

20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Romanic Interpretate de 

Cornelia Prătilă.
21,10 Film serial: Bonanza.
22,00 „Cărți de vizită* — e- 

mislune muzlcal-dislrac- 
tlvă.

22.30 „Madrigal". Cintecele 
Renașterii (Ulm).

22,40 Parada vedetelor.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

BULETINE DE ȘTIRI r Progra- 
®mul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 

9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00? 
W) 24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra- 
0 mul II: 6,05; 7,30; 10.00; 12,00| 

14,00; 18,00; 19,00; 23,00; 0,55.

MICA 
publicitate
Pierdut carte de muncă nr. 2 508 

pe numele Gălățean Petru, din Pe
troșani. O declar nulă.
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Obiective americano saigoneze
atacate de patrioti

SAIGON 27 (Agerpres'. — Cores
pondenții agențiilor de presă trans
mit că unitățile Ficatului National 
|e Eliberare din Vietnamul de sud 
au atacat noi obiective americano- 
saigoneze. Cea mai importantă ac
țiune a fost declanșată împotriva 
celei de-a 9-a divizii de infanterie 
americană, staționată în Delta flu
viului Mekong. Mai mult de 120 de 
obuze ale mortierelOT de 120 mm 
au atins instalațiile navale ale di
viziei americane, prorocind nume
roase incendii. Atacul F.N.E. s-a 
soldat cu pierderi grele in rîndul 
americanilor, atît de ordin material, 
cit și uman. Lupte puternice sînt 
înregistrate de mai multe zile în 
numeroase regiuni ale Deltei fluviu
lui Mekong. O puternică ciocnire 
a avut loc și în provincia Thay 
Ninh, unde o unitate americană a 
pierdui mai mulți oameni. In sudul 
zonei septentrionale sud-vietnameze, 
unităti blindate americane au anga
jat o luptă cu unități patriotice.

în regiunea Saigonului, o unitate 
de elicoptere americană a fost ata
cată cu foc de pe sol de o unita
te a patiiolilor sud-vietnamezi. Bom
bardierele continuat

misiunile în jurul capitalei, lansînd 
mari cantități de bombe unde co
mandamentul S.U.A. presupune că 
ar exista concentrat» ale F.N.E. in 
vederea unei 
gonului.

ofcnsive asupra Sai-

Patrioțl sud-vlclna-

mezl din regiunea

Ouang Trl în tim-

pul unor pregătiri

în vederea apro-

platelor lupte.

• WASHINGTON. — Un grup nu
meros de femei americane, îmbră
cate în haine de doliu, au manifes
tat miercuri în fata Casei Albe, ce- 
rind ca Statele Unite să înceteze 
războiul din Vietnam. Demonstran
tele, membre ale organizației paci
fiste „Femei luptați pentru pace", 
s-au îndreptat apoi spre olădlrea 
Congresului S.U.A., unde au ocupat 
tribunele rezervate publicului din 
Camera reprezentanților, care dezbă- 
tea situația din Vietnam.

Dezbaterile
Congresul american

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
în Camera Reprezentanților a Con
gresului american a avut loc mier
curi o nouă dezbatere cu privire la 
politica S.U.A. în Vietnam. Potrivit 
agenției Associated Press, în cursul 
acestei dezbateri, care a durat mai 
mult de două ore, peste 20 de con
gresmeni s-au pronunțat pentru „de
zescaladarea" războiului din Viet
nam. Ei s-au alăturat cererii formu
late de Hugh Carey, democrat 
partea statului New York, de a 
cela toate bombardamentele și 
tilitățile militare din Vietnamul
sud. „Ziua numărării victimelor, a 
spus Carey, trebuie să ia sfîrșit". în 
cursul aceleiași dezbateri, William 
Ryan a prezentat un program

din 
în- 
os- 
de

care se cere ca Congresul să refu
ze orice noi alocații destinate con
tinuării războiului dLn Vietnam și 
să facă cunoscut administrației că 
„trebuie să se pună capăt războiu
lui", iar Statele Unite să procedeze 
la retragerea imediată a 100 000 de 
militari din corpul expeditionar din 
Vietnamul de sud.

în timpul dezbaterii, pe băncile 
rezervate publicului se aflau aproxi
mativ 1 000 de femei caie partici
paseră anterior la o
de protest în fata Casei Albe, ce- 
rînd încetarea războiului dus de 
S.U.A. In Vietnam. Intervențiile con
gresmenilor care s-au pronunțat pen
tru „dezescaladarea" în Vietnam au 
fost primite de public cu vii aplau-

demonstrație

Situația din

se menține 
calmă

GARACI 27 (Agerpres). — Potri
vit știrilor transmise de agențiile de 
presă, situația în Pakistan se men
ține calmă după preluarea puterii 
do către generalul Yahia Kham. După 
cum s-a mai anunțat, una din pri
mele măsuri adoptate de noua ad
ministrație militară a fost instituirea 
tribunalelor speciale însărcinate cu 
judecarea celoi care provoacă dezor
dini. In provincia orientală a Pa
kistanului, unde în ultimul timp s-au 
produs puternice ciocniri între cle
mentele opoziției șl autoritățile poli
țienești, Instituțiile funcționează în 
mod normal. In orașul Dacca, prin
cipala localitate din Pakistanul orien
tal totul decurge normal. Facultățile 
și institutele de învățămint superior 
care au fost încinse timp de două 
luni și-au redeschis porțile. In acest 
mare oraș ca și in alte centre din 
Pakistanul oriental, noile autorități 
nu au efectuat arestări.

CUBA

GENEVA

Conîerința celor 18 state
ORIENTUL
APROPIAT

pentru dezarmare
A- 
șe-
18

GENEVA 27. — Corespondentul 
gerpres, H. Liman, transmite: In 
dința de joi a Comitetului celor 
state pentru dezarmare, șeful dele
gației bulgare, Krum Kristov. a otras 
alentia participantelor asupra apelu
lui țărilor membre ale Tratatului de 
la Varșovia, din 17 martie, subliniind 
că el e3te de natură să întărească 
încrederea in relațiile internaționale. 
El a declarat că Tratatul de nepro- 
liferare a 
sibilitatea 
unor noi 
rit cursei
gar a afirmat apoi că este absolut 
necesar să se abordeze și să se rea
lizeze acorduri în legătură cu inter
zicerea folosirii < 
încetarea completă 
nucleare, inclusiv a 
interzicerea armelor

teriologice, demilitarizarea fundului 
mărilor și oceanelor.

Viitoarea ședință a comitetului va 
avea loc mar|l dimineață.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — A- 
vioane lsraeJiene au atacat miercuri 
o tabără o grupurilor palestiniene 
situată In regiunea iordaniană Av »l, 
a anunțai un purtător de cuvint al 
armatei din Israel.

★

P. C. din Venezuela
armelor nucleare oferă po- 
de a se trece la adoptarea 
măsuri In vederea incetă- 
înarmărilor. Delegatul bul-

va activa din nou
în mod legal

AMMAN 27 (Agerpres). — Avioa
ne israeliene au bombardat un snt 
iordanian din regiunea Ain Alzir, a 
anunțat un purtător de cuvinl al 
armatei iordanione. In urma bombar
damentului, 18 persoane an fost ucise 
șl 25 rănite.

In legătură cu aceasta, Iordania a 
cerut convocarea urgentă a Consi
liului de Securitate.

★

armelor nucleare, 
i a experiențelor 

celor subterane, 
chimice șl bac-

CARACAS 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelel, Rafael Caldera, 
a semnat miercuri un decret prin 
care Partidul Comunist din Venezue
la poate activa din nou în mod le
gal. P. C. din Venezuela fusese in
terzis de fostul președinte Romulo 
Betancourt, înaintea alegerilor gene
rale din anul 1963.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat corespondentului te
leviziunii egiptene, primui ministru 
al Libanului, Rachid Karamo, a de
clarat că marile puteri, membre per
manente ale Consiliului de Securita
te. trebuie să contribuie la tradu
cerea in viată a rezoluției 
iembrie 1967 cu privire la 
Mijlociu.

din no- 
Orieniul

Lucrările Adunării Naționale
a Forumului pentru

HAVANA 27. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
Președintele Cubei, dr. Osvaldo Dor- 
ticos, a inaugurat la Havana lucră
rile Adunării Naționale a 
pentru ordinea interioară, 
participă conducători de 
de stat, reprezentanți ai 
lor de interne, justiției și educației, 
ai organizațiilor de masă șl obștești.

în dezbaterea Forumului figurea
ză o serie de teme printre care a- 
părarea avutului obștesc șl al cetă-

Forumului 
La lucrări 
partid și 
ministere-

ordinea interioară
țenilor, respectarea normelor de 
circulație pe drumurile publice, în
tărirea vigilentei contra infractori
lor, combaterea drastică a delinc
ventei, lărgirea competentei tribu
nalelor revoluționare, măsuri de o- 
crotire a minorilor. în cuvîntul său, 
președintele Dorticos a subliniat im
portanta sprijinului pe care toate 
instituțiile politice șl de masă tre
buie să-l acorde In aplicarea șl 
respectarea normelor de ordine in
terioară.

Harold Wilson despre războiul

Ședința Comisiei militare
de armistițiu din Coreea

• PRAGA. — Ion Obradovici, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Fraga, a fost /primit miercuri, Ia cererea 
sa, de către președintele guvernului R. S. Cehbșlovacia, Ol- 
drlch Cernlk. Au fost discutate probleme de Interes comun. 
Intllnlrea s-a desfășiifat înlr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Ina- 
el a 
spe- 
care

de o vizită oficială d® cinci zile. 
Harold Wilson va avea convorbiri 
cu șeful guvernului federal al Ni
geriei, generalul Yakubu Gowon, In 
legătură cu evoluția crizei nigerle- 
ne, ce durează de 20 de luni.

PHENIAN 27 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Centrală Tele
grafică Coreeană, la Panmunjon a 
avut loc o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu în Coreea. Cu 
acest prilej, reprezentantul părții co
reene a protestat pe lingă partea a- 
mericană împotriva acțiunilor ostile 
desfășurate în zona demilitarizată. El 
a arătat că în ultima perioadă în 
zona demilitarizată au fost introdu
se tunuri fără recul, precum șl alte 
tipuri de armament. Totodată, partea 
americană a deschis focul In repe
tate rânduri asupra liniei de demar
cație militară și a strecurat grupuri 
înarmate în zona părții coreene cu 
scopul de a desfășura acțiuni de spio
naj și de sabotaj.

Reprezentantul părții coreene 
relevat că toate
fost desfășurate paralel cu

a
aceste aoțiimâ au

vrele militare 
cunoscute sub 
tina".

KURT
LA

de sud,din Coreea 
denumirea ,Focus re-

•—
KIESINGER
VIENA

— Corespondentul A-
Stăncescu, transmite:

Federale a
Kurt Kiesinger, a sosit

Demisii din guvernul portughez
— Un comunicat ofi- 
miercuii la Lisabona 

finuntă demisiile ministrului econo
miei. Corea de Oliveira, ministrul 
Comunicațiilor, Canto Moniz, ca 
si a secretarilor de stat la minis
terele agriculturii, comerțului și in
dustriei. Noul ministru al econo
miei este Joao Dias Rosas, care de
ține totodată și portofoliul Ministe-

LISABONA.
<^al publicat

rului de Finanțe, iar Ministerul Co
municațiilor a fost încredințat lui 
Fernando Oliveira, secretar de stat 
al Forțelor aeriene.

fP.VOM PENH. — Guvernul re
gal al Cambodgiel a dat publicității 
0 declarație in care relevă cu deo
sebită Îngrijorare „intensiiicarea 
faldurilor aviației americane asu
pra țărilor din Peninsula Indochinei".

• BONN. — In diferite ministere 
din R.F.G. continuă seria de sinu
cideri, începută la 8 octombrie 1968 
de generalul Horst Wendland. Al 
14-lea caz a fost înregistrat la Mi
nisterul Afacerilor Interne. Intr-un 
comunicat al ministerului se arată că 
este vorba de un funcționar in vîrs- 
tă de 42 de ani, al cărui nume nu 
este dezvăluiri, care și-a pus capăt 
zilelor în urma unei „depresiuni 
neașteptate".

Ninsori abundente în Austria

VIENA. — Ninsori abundente au 
căzut in ultimele 24 de ore asupra 
Austriei, paralizind circulația In nu
meroase regiuni ale țării. ~Trenurile

San Mar- 
arhitecto-

• VENEȚIA. — Bazilica 
©o, una din capodoperele 
fiice ale Veneției, este amenințată i 
ca se scufundă cu încetul, dar ine- 
țorabLl. Construită între anii 829— 
832, bazilica San Marco nu a scă
pat fenomenului care amenință Ve
neția : scufundarea terenului. Acest 
fenomen se datorează deopotrivă 
forării de puțuri arteziene și de pu
țuri de petrol in laguna venețiană. 
Deschiderea acestor puțuri a provo
cat pungi de aer care au antrenat 
deplasări importante ale maselor 
de nisip, ceea ce, pe termen Înde
lungat, amenință stabilitatea orașu
lui dogilor și monumentele sale.

internaționale au sosit la Viena cu 
mari intirzieri, numeroase șosele sini 
blocate de zăpadă, iar cursele au
tobuzelor au lost Întrerupte. După 
cum arată Institutul de meteorolo
gie din Viena, Austria Înregistrea
ză in prezent căderile de zăpadă 
cele mai abundente din ultimii cifiva 
zeci de ani, pentru această perioadă 
a anului.

• MOSCOVA. — Ea 26 martie In 
U.R.S.S. a fost lansat satelitul arti
ficial meteorologic al Pământului 
„Meteor", în scopul obținerii de in
formații meteorologice. Aparatajul de 
la bordul satelitului asigură obți
nerea de imagini ale norilor, ale 
învelișurilor de zăpadă șl de ghea
tă In partea luminată șl în cea în
tunecată a globului pămintesc, pre
cum și de date în legătură cu fluxu
rile de radiații reflectate și emise 
de Pământ și de atmosferă.

A șaptea operație de transplantare a plămînilor
LONDRA. — Transplantarea unui 

plămin a fost operată miercuri unui 
b'Olnav In vîrstă de 50 de ani la 
„(Stays Hospital" din Londra, în ur- 
tpe unei operații care a durat două 
Ore. De la același donator au fost

luați șl rinichii, care au fost trans
plantați unul alt bolnav.

Aceasta a constituit a doua opera
ție de transplantare a plămînilor 
realizată în Marea Brltanle și a șap
tea din lume.

VIENA 27. 
gerpres, P. 
Cancelarul Republicii 
Germaniei, 
joi după-amiază la Viena intr-o vi
zită oficială de trei zile. în afara 
întâlnirilor protocolare, programul 
prevede convorbiri de lucru cu șe
ful guvernului austriac, 
Klauss și cu alte persoane

Presa vieneză relevă că, 
meniul economic, Austria ar 
obțină unele înlesniri ia exporturi, 
dat fiind deficitul considerabil pe 
care îl înregistrează comerțul său 
cu R.F. a Germaniei. Menționînd că 
întrevederile Klauss—Kiesinger vor 
prilejui un tur de orizont asupra 
situației internaționale, problemelor 
europene și relațiilor est-vesl, co
mentariile presei vieneze sugerează 
că mai ales în acest domeniu Aus
tria a acumulat de pe acum o' ex
periență proprie.

Joseph 
oficiale, 
în do- 
dori să

liderul

arme pe o 
federal de

— Primul 
Wilson, a

o scurt
deter-

Semnarea unui

COLUMBIA : Una

din străzile Bogo-

9 PRETORIA. — Curtea Supremă 
sud-afrioană a pronunțat împotriva 
unui grup de 11 patriotr africani sen
tințe variind între 5 șl 20 de ani în
chisoare. Ei au f09t arestați în baza 
așa-numitului Act împotriva terorls- 
muljUt, emiș de autoritățile rasiste de 
la Pretoria în urmă cu doi ani.

• LONDRA. — Două furturi 
comise In ultimele 24 de ore 
la Londra, In valoare de peste 
o jumătate de milion de lire 
sterline, au alarmat Scotland 
Yard-ul. De la o bancă din 
Glly au lost furate bijuterii 
evaluate de experți la 300 000 - 
lire sterline și s-a anunțat o 
recompensă de 25 000 lire ster
line aceluia care va furniza 
indicii capabile să ducă la des
coperirea hoților. Gelălalt furt, 
un tablou de Watteau, din 
Muzeul sir John Soane ol Hol- 
born, este evaluat la 200 000 
lire sterline.

LONDRA 27 (Agerpres). 
mul ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, a părăsit joi diminea
ța Londra, la bordul unui avion mi
litar, îndreptîndu-se spre Lagos, 
fnte de a începe, această vizită, 
acordat/ un interviu serviciului 
dial de informații britanic, în
a relevat că de pe urma acestei că
lătorii în Nigeria „nu sînt de aștep
tat rezultate spectaculoase" și că a- 
ceastă vizită nu Rpate fi calificată 
drept „o misiune de mediere" între 
generalul Yakubu .Gowon șl 
blafrez, colonelul Odumegwu 
wu,

Evocînd motivele- care hau 
minat să întreprindă această acțiune, 
Harold Wilson a declarat că războiul 
din Nigeria reprezintă o problemă 
„care neliniștește 1 întreaga opinie 
publică internațională0 șt în special 
Marea Bfiitanie, „care are strânse le
gături cu această țară". (Investițiile 
engleze în Nigeria se cifrează la 400 
milioane lire .sterline).

Referindu-se la posibilitatea înce
tării războiului din Nigeria, Wilson 
a relevat că acesta trebuie să fie 
reglementat de africani. El a arătat 
că populația ibo nu trebuie să fie 
supusă „genocidului, masacrului sau 
amenințării". Reamintind poziția bri
tanică fată de acest conflict, Harold 
Wilson a menționat că guvernul său 
„e9le partizanul unității Federației 
nlgeriene în rîndul căreia minorită
țile să aibă dreptul să-și spună în 
mod liber cuvântul". El a relevat 
cu ace9t prilej că Marea Britanlo 
va continua livrarea de 
scară limitată guvernului 
la Lagos.

LAGOS 27. (Agerpres). 
ministru britanic, Harold 
sosit joi la Lagos, unde va întreprin-

tel, capitala țării.

Cosmonauții Armstrong șl Aldrin 
vor debarca pe 

la 20

A început retragerea forțelor
britanice din Anguilla

GAPE KENNEDY 27 (Agerpres). — 
N.A.S.A. a comunicat că pTlmii cos- 
monauți americani, Neil Armstrong 
și Edwin Aldrin, vor debarca pe su
prafața Lunii la 20 iulie, în jurul 
orei 17,27 G.M.T. și vor petrece aici 
20 de ore, dacă planurile N.A.S.A. 
se vor desfășura potrivit prevede
rilor.

Lansarea navei spatiile „Apollorll" 
avînd la bord pe Michael Collins șl 
pe cel doi primi cuceri toii ai Lu
nii, va avea loc, după cum s-a a- 
nunțat, la 16 iulie la Cape Kennedy. 
Potrivit agenției spațiale, programul 
de zbor prevede ca modulul lunar, 
în interiorul căruia se vor afla 
Armstrong șl Aldrin, să aselenizeze 
la patru zile și trei ore după lansare. 
In timpul celor aproximativ trei ore 
pe care cel doi cosmonaut! le vor

petrece în afara modulului, adică 
chiar pe suprafața Lunii in regiunea 
Mării Liniștii, la bordul navei spa
țiale, care va gravita în jurul Lunii, 
va rămîne Michael Collins. Un pur
tător de cuvînt al N.A.S.A. a anun
țai că au fost luate toate măsurile 
necesare pentru a reduce la mini
mum riscurile, fie ele cit de mici.

„Apollo-11" va ameriza la 26 Iu
lie, purtând aproximativ 20 kg de 
probe geologice, primele fragmente 
din suprafața lunară aduse vreodată 
pe Pămînt. Ele vor fl supuse studiu
lui și analizei celor mai reputațl 
specialiști internaționali.

N.A.S.A. intenționează sX lanseze 
pînă la sfârșitul anului viitor încă 
patru echipaje și să realizeze peste 
zece debarcări pe satelitul natural 
al Pământului.

BASSETERRE 27 (Agerpres). — Știri 
sosite din Anguilla anunță că unități 
a'e forțelor britanice oare au inva
dat această insulă săptămina trecută 
au început retragerea, iar manifes
tațiile populației au slăbit în intensi
tate. Pe de altă parte, oficialitățile 
britanice anunță că în locul solda Ii
lor retrași vor fi trimiși „specia
liști", care vor lucra la anumite pro
iecte publice de pe această insulă 
(este vorba de construirea unei cen
trale electrice și a unei autostrăzi). 
Primul lot de „specialiști" — apro
ximativ 70 de persoane — urmează 
să sosească joi. Suporterii fostului 
lider al Consiliului local, Ronald 
Webster, continuă să conteste auto
ritatea comisarului britanic Tony 
Lee, instalat cu forța de invazie drept

administrator al insulei. „Lee trebuie 
să plece, noi nu-1 vom accepta sub 
nici o condiție", a declarat la o în
trunire' Wallace Rey, membru al gu
vernului local înlăturat.

Miercuri. Ronald Webster, aflat la 
New York, a declarat la posturile de 
televiziune americane că s-a întâlnit 
cu reprezentantul Marii Britanii la 
O.N.U., lordul Caradon, cu care a 
discutat situația creată după inva
zie. Webster a respins din nou pre
textul britanic că această insulă 
s-ar fl aflat sub controlul unui „grup 
de gangsteri" și a declarat că speră 
să se ajungă la o soluție fără a se 
răspunde cu violentă la violentă, în- 
trucît marca majoritate a celor 6 000 
de locuitori ai insulei îl sprijină în 
conflictul cu guvernul britanic.
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protocol Intre 
Iugoslavia și Turcia

BELGRAD 27 (Agerpres). — Dele
gațiile economice ale Iugoslaviei șl 
Turciei au semnat la Belgrad pro
tocolul comercial pe anul in curs. 
Volumul schimbului de mărfuri în 
ambele direcții se cifrează la 24 mi
lioane dolari. Iugoslavia va expor
ta produse industriale, fibre sinteti
ce, produse ale industriei metalului, 
mașini etc. și va importa' din Turcia 
bumbac, minereu de crom și man- 
gan, bauxită șl alte mărfuri.

Printre altele au fost, de aseme
nea, discutate probleme privind par
ticiparea Iugoslaviei la realizarea 
planului cincinal al Turciei. Dele
gațiile au examinat posibilitatea a- 
probării unui contingent special 
pentru piese de schimb de camioa
ne, furgonete și autobuze, In cazul 
că întreprinderile iugoslave vor in
tra în cooperare cu parteneri turci 
în vederea montării unor asemenea 
autovehicule în Turcia.

—•
O declarație a
a premierului

Canadian
OTTAWA 27 (Agerpres). — Primul 

ministru al Canadei, Pierre Trudeau, 
caro s-a înapoiat la Ottawa dupâ 
o vizită de două zile la Washing
ton, a declarat miercuri in Camera 
Comunelor că Statele Unite nu au 
cerut și nu au primit acordul Ca
nadei pentru construirea sistemului 
de rachete anlibalistice „Safeguard". 
El a adăugat că. în cursul convor
birilor avute cu președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a exprimat Îngrijo
rarea guvernului canadian fală de a- 
cest proiect.
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