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Cu angajamentele îndeplinite
• F.F.A. „Viscoza“ Lupeni

Colectivul Fabricii de 
fire artificiale „Vis- 
ooza" din Lupeni s-a an
gajat ca in cinstea zilei 
de 8 Mai să realizeze 
peste plan: 1 650 kg fire 
de mătase, 1 650 kg sul
fura de carbon și 33 000 
lei economii la preful de 
cost.

Prin îndrumarea acor
dată conducerii tehnice 
de organizația de partid 
și sprijinul dat de sin

• U.R.U.M. Petroșani
Printre altele, munci

torii și tehnicienii uzinei 
de reparat utilaj minier 
Petroșani au hotărît 
ca pînă la 8 Mai să de
pășească planul la pro
ducția globală cu 500 000 
lei, la producția marfă 
tot cu 500 000 lei, să re
ducă procentul admis de 

^rebuturi cu 2 la sută și 
să realizeze economii 
suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 
200 000 lei.

dicat în ceea ce priveș
te organizarea întrece
rii socialiste colec
tivul filaturii din Lupeni 
a reușit să îndeplinească 
și să depășească angaja
mentele asumate. Pînă în 
prezent s-au produs peste 
plan 4 200 kg fire de 
mătase, 22 500 kg sulfu
ra de oarbon și s-au ob
ținut 177 000 lei econo
mii la prețul de cost.

îndeplinirea și chiar 
depășirea angajamentelor 
a devenit realitate. Pla
nul producției globale a 
fost depășit, în primul tri
mestru, cu 1 100 000 lei, 
iar cel al producției 
marfă cu 3 000 000 lei, 
procentul admis de re
buturi a fost redus cu 4 
la sută și s-au obținut 
peste 500 000 lei eco
nomii.

ÎNDRUMAREA de către sindicate, 
condiție hotărîtoare 
pentru dezvoltarea mișcării artistice de amatori

S-a constatat în repetate 
rânduri că acolo unde stră
duința și talentul artiștilor a- 
matori sînt susținute și sti
mulate cu perseverentă de 
către organele și organiza
țiile sindicale, activitatea cul- 
turăl-artistică de amatori din 
cluburi, întreprinderi și insti
tuții se desfășoară la un nivel 
calitativ corespunzător și de
vine o forță mobilizatoare 

*■ și educativă în rîndul colec
tivelor.

In Valea Jiului există mulți 
oameni ai muncii talentați 
care-și consacră o mare par
te din timpul lor liber acti
vității artistice. Mișcarea artis
tică de amatori s-a lărgit mai 
ales prin organizarea „Festi
valului primăverii — 1966", 
închinat celei de-a 45-a ani 
versări a creării P.C.R.

In prezent, pe lîngă clubu
rile și sindicatele din între
prinderile și instituțiile Văii 
Jiului îșî desfășoară activita
tea 5 formații corale, o or
chestră simfonică și două se- 

tori, de activizarea formați
ilor existente și crearea alto
ra noi, prezentarea unui nu
măr mai mare de spectacole 
în fața oamenilor muncii și 
la un nivel artistic superior 
ca interpretare.

Comitetul sindicatului de la 
E. M. Lupeni bunăoară, a sta
bilit măsuri concrete pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea 
activității artistice de ama
tori. In îndeplinirea acestor 
măsuri un ajutor prețios pen
tru comitetul sindicatului l-a 
constituit comisia muncii cul
tural educativă și, în mod 
deosebit, responsabilii cu mun
ca culturală din birourile gru
pelor sindicale care au mo
bilizat un mare număr de sa- 
lariați la club pentru a fi se
lecționați în formațiile artis
tice. După închegarea forma
țiilor, conducerea clubului a 
manifestat o grijă deosebită 
pentru pregătirea temeinică a 
acestora. Ca rezultat al mun

mi-simfonice, 17 orchestre de 
muzică ușoară și populară, 
15 brigăzi artistice de agita
ție, 6 formații de dansuri, 121 
soliști. In aceste formații acti
vează peste 1 200 artiști ama 
ton.

Formațiile artistice de ama
tori din Valea Jiului au luat 
parte la numeroase concursuri 
organizate pe plan local, re
gional și republican. Talentul 
și eforturile artiștilor amatori 
au fost răsplătite nu numai 
de aplauzele publicului, ci și 
prin numeroase premii și men
țiuni cîștigate cu prilejul a- 
cestor concursurL

In perioada premergătoare 
„Festivalului primăverii", Con
siliul local al sindicatelor și 
multe organizații sindicale, în
drumate de organizațiile de 
partid, s-au preocupat cu deo
sebire de creșterea numărului 
da farmații artistice de ama-

întrevederea lovarajolni 
fllexaadrii Birlălem 
tu wiîlnil 
aMii mlHii 
al Franței

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Bîrlădeanu, a 
primit marți după-amiază pe minis
trul afacerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville.

La întrevedere, oare s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială au 
participat Comeliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Victor Dimitriu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Paris, precum și Jacques de 
Beauma-rchais, directorul general al 
afacerilor politice din Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței, Bru
no de Leüsse, directorul de cabinet 
al ministrului.

Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la Bu
curești.

(Agerpres)

cii depuse, numărul artiștilor 
amatori a crescut la peste 

■200; în cadrul clubului s-a 
creat o formație de muzică 
populară, o brigadă artistică 
de agitație, iar activitatea 
formațiilor vechi s-a îmbună
tățit în bună măsură.

O preocupare susținută față 
de activitatea artistică de a- 
matori o are și comitetul sin
dicatului de la E. M. Vulcan. 
Si în cadrul clubului din a- 
ceastă localitate au luat ființă 
o nouă formație de dansatori 
și o brigadă artistică de agi
tație. Această din urmă for
mație a prezentat programul 
„Odă partidului", la o înaltă 
interpretare și ținută artistică 
și a cules aplauze binemeri
tate din partea publicului cît 
și aprecierea juriului.

GAVRILA DAN 
activist al C.L.S.

(Continuare In pag. 3-a)

Un schimb din- 
tr-o brigadă frun
tașă in lupta pen-. 
tru cărbune — 
cea condusă de 
minerul Lițcan 
Gheorghe de la 
mina Uricani.

FAPTE LA ZI
• Filiala din Petroșani a O.N.T. „Carpați" orga

nizează, pentru amatorii de drumeții, excursii în zi
lele de 1 și 2 mai, la Cabana Rusu, stațiunea de 
odihnă Geoagiu Băi, precum și la Tismana. înscrie
rile pentru excursii se pot face pînă azi inclusiv.

• Incepînd de azi, pînă în 30 aprilie, ia toate că
minele culturale și cluburile sindicatelor din locali
tățile Văii Jiului vor fi prezentate expuneri pe tema 
„1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce 
muncesc". Expunerile vor fi urmate de programe ar
tistice speciale, susținute de formațiile artiștilor a- 
matori.

• Un grup de alpiniști de la A. S. Minerul Lu
peni pleacă mîine în masivul Retezat pentru a monta 
pe virful Peleaga o placă comemorativă în cinstea 
zilei de 1 Mai.

A UDIENȚE — REZOLVĂRI

Litera R
și 
semnificația 
ei

E joi. Una din zalele 
de audiență la Sfatul 
popular al orașului Pe
troșani. Gazda e tovară
șul Mischie loan, secre
tarul sfatului. Un număr 
de lt cetățeni s-au a- 
dresat în această zi to
varășului Mischie cu di
ferite probleme spre re
zolvare. Cererile și se
sizările lor urmează a fi 
cercetate și apoi solu
ționate în termenul sta
bilit. Registrul de evi
dență a audiențelor a 
înregistrat fidel scopul 
vizitei celor 11 cetățeni, 
problemele ridicate de ei 
cu acest prilej, modul 
cum vor fi rezolvate.

Pentru a ne da seama 
cum sînt .soluționate re- 
clamațiile cetățenilor am 
răsfoit registrul de evi
dență a audiențelor. In 
acest registru rubrica 
„soluționare" gste domi
nată de un șir nesfârșit 
de R-uri majuscule scri
se cu creion roșu sau 
cerneală — ceea ce în
seamnă rezolvat. Și ter
menele au fost destul de 
scurte. R — penriu ce-

tățeanul Dávid Nicolae 
a însemnat introducerea 
apei potabile în locuin
ța sa din strada R. Șap
că nr. 36/1 Petroșani 
(timp — 3 săptămîni); 
R — pentru Leib Eleo
nóra — schimb de lo
cuință din. strada Cloșca 
în strada Barbu Dela- 
vrancea (10 zile).

Litera R indică și re
zolvarea cererii elevului 
Drăgan Păun care, mu- 
tîndu-se cu serviciul la 
Lonea, a solicitat apro
barea transferului său ca 
elev de la Petroșani, la 
liceul din Lonea. Nehez 
Peter nu se împăca cu 
vecinul său Bal Dumi
tru. Certurile- dintre ei 
au devenit interminabile. 
Fiind chemați în fața 
comisiei de judecată a 
sfatului popular, cei doi 
au expus deschis cau
zele neînțelegerilor. Du
pă ce au fost ascultați 
cu atenție, comisia Ie-a 
explicat necesitatea păs
trării ordinei și discipli
nei în bloc, respectarea 
reciprocă de către toți 
locatarii a regulilor con
viețuirii sociale, reco- 
mandîndu-le să pună ca
păt neînțelegerilor, spre 
binelor lor și al tuturor 
locatarilor. Recomanda
rea făcută de comisie a 
fost luată în seamă. Cei 
doi s-au împăcat.

Tovarășa Bogdănescu

G. 2ÖLD

(Continuare in pag. 3-a)

Pină ieri, 14 u- 
nități din cadrul 
Oficiului orășe
nesc de valorifi
care a legumelor 
și fructelor și-au 
realizat sarcinile 
de plan lunare 
la capitolul vîn- 
zări.

Printre aceste 
unități se numă
ră și magazinul 
nr. 3 din cartie
rul Livezeni. Ex
plicația succesu
lui : aproviziona
rea conform ne
cesităților, aran
jarea cu gust a 
mărfurilor și so-

Dincolo 
de gestul 
în aparență 
banal

Nu poți trece indiferent pe 
lingă o faptă bună. Nu poți 
pentru că gestul, în aparență 
banal, particular, care ți-a a- 
tras atenția e adesea reflec
tarea unui fapt general.

Mi-am cumpărat cu săptămîni 
în urmă, de la magazinul nr. 
2 din Petroșani, citeva mărun
țișuri. De la un raion ceva, de 
la altul, altceva, apoi am în
ghesuit totul in servietă și am 
părăsit magazinul mulțumit de

Un fapt
felul in care am fost servit. 
Abia acasă mi-am dat seama 
că unul din pachețele lipsea. 
Nu era o valoare mare : 27-28 
de lei. Să mai fac drumul de 
la Aninoasa la Petroșani, nu 
merita, mai ales că nu știam 
precis pe unde se rătăcise in
tre timp pachetul.

Am trecut din nou cu alte 
treburi pe la Petroșani, după 
două săptămîni. In fața maga
zinului mi-am amintit de pa
chețelul pierdut sau uitat un-' 
deva. Am intrat din nou in 
magazin, așa într-o doară.

— Nu cumva știți ceva de 
un pachețel uitat mai de mult 
de cineva pe tejghea? — am 
întrebat-o pe Mayer Dorina, 
vînzătoare Ia ultimul raion 
unde făcusem cumpărăturile cu 
2 săptămîni în urmă.

— De două săptămîni țin aici 
pachețelul acesta de care ni
meni n-a întrebat. Bănuiam că 
a fost al cuiva oare era nu
mai în trecere prin Petroșani, 
dar îl păstram totuși la înde- 
mînă. Poate va întreba cineva 
de el. Deci al dumneavoastră 
e ? Poftiți, luați-1.

Am plecat din magazin cu 
sentimentul că trăiesc o bucu
rie mare. Și nu mica valoare 
a pachetului regăsit îmi pro
vocase bucuria. Cinstea demnă 
de exemplu a lucrătoarei din 
comerțul nostru socialist era 
aceea care-mi provocase bu
curia.

ION TOMOIOAGĂ 
corespondent

Depășiri la 
vinzarea legumelor

licitudine față de 
cumpărători.

Fotografia ală
turată a fost rea
lizată la magazi
nul nr. 3 din car
tierul Livezeni. 
Responsabila u- 
nității. Andrei 
Ida, servește, îm
preună cu vînză- 
torulLupu Gheor
ghe, cîteva cum
părătoare cu măr
furile cerute.

O mențiune 
despre condica de 
sugestii și reda- 
mații a unității : 
are toate filele 

. albe!



Usn CUNOSCUT CA APLICAREA UNOR MASURI TOT
MAI EFICIENTE DE PROTECȚIE A MUNCII NU NU

MAI CA ASIGURA CONDIȚII MAI BUNE DE LUCRU, DE 
APARAU a VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCITORILOR, DAR 
CONTRIBUIE IN ACELAȘI TIMP INTR-O MĂSURĂ IMPOR
TANTA IA ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI, 
LA CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, LA ÎNTĂ
RIREA DISCIPLINEI IN MUNCA".

¿Din expunerea tovarășului QHEORGHE 
APOSTOL asupra proiectului de lege 

cu privire la protecfia muncii)

■tai ascendent, promițător 
ți un domeniu cu rezultate nemulțumitoare

Un potențial hotărîtor
pentru finalizarea măsurilor

La încheierea trimestrului întîi, mi
nerii Văii Jiului au raportat un bi
lanț rodnic de realizări. In primul 
triatestru planul producției indus
triale globale a fost îndeplinit pe 
C.C.VJ. in proporție de 102,4 la sută, 
iar la producția marfă în proporție 
de 102,6 Ia sută. Rodul întrecerii 
entornaste ce o desfășoară minerii 
bazinului In întimpinarea celei de-a 
45-a aniversări a P.C.R. se concre
tizează în cele peste 21 800 tone 
cărbune extrase peste plan, In pro
ductivitatea cu 36 kg/post mai mare 
decit cea prevăzută, precum și în 
cele 5 900 000 lei economii la pre
țul de cost.

Merită relevat cu deosebire fap
tul că, paralel cu depășirea princi
palilor indicatori de plan, produc
ția a avut un caracter ritmic, reali- 
zîndu-se în condițiile respectării 
întocmai a legislației muncii, a zi
lelor de odihnă săptămînale. Roade
le primului trimestru reflectă, de 
asemenea, eficienta măsurilor apli
cate în vederea întăririi asistenței 
tehnice, îmbunătățirii aprovizionării 
locurilor de muncă. Drept, conse
cință, în luna martie planul de pro
ducție a fost realizat decadă de 
decadă și za de zi, deci, intr-o rit- 
nncitate deplină.

Concluzia, după primul trimestru 
este, așadar edificatoare: In cadrul 
exploatărilor noastre miniere se 
muncește cu entuziasm, cu inițiativă,- 
lntr-un ritm ascendent și promiță
tor, ceea ce prezintă garanția că 
sarcinile cd" le pune primul an al 
cincinalului în fața unităților noas
tre miniere — atît în privința spo
ririi producției cît și a pregătirii 
rezervelor deschise pentru anii ur
mători — vor fi înfăptuite cu suc
ces.

Există totuși un domeniu și încă 
de primă importanță, la care nu 
s-a ajuns la rezultatul dorit, iar 
precum atestă faptele, există încă 
multe neajunsuri, o stare de lucruri 
cu totul necorespunzătoare. Este 
vorba de protecția muncii, de res
pectarea normelor de tehnica secu
rității, în scopul îmbunătățirii con
dițiilor de muncă în subteran și 
prevenirea accidentelor.

PROTECȚIA 
MUNCII 

PROTECȚIA 
OMULUI

K În dezacord cu tempo-ul general 

■ 0 barieră peste care trebuie trecut
■ Temelia securității omului — ci

mentată ou răspundere personală I

In urma indicațiilor primite în a 
nul 1965 din partea organelor su
perioare de partid și a Ministerului 
Minelor, conducerea combinatului și 
conducerile exploatărilor au desfă
șurat o activitate multilaterală pen
tru continua îmbunătățire a condi
țiilor de muncă și de securitate în 
exploatările din bazin, pentru întă
rirea răspunderii față de respectarea
N.T-S- Dintre măsurile aplicate în 
primul trimestru al acestui an a- 
mintim doar cîteva: s-au elaborat 
extrase din N.T.S. și legislația mun
cii privind îndatoririle pentru dife
rite funcții, s-a elaborat un pro
gram amănunțit care să stea la baza 
instruirii noilor angajați, se continuă 
școlarizarea maiștrilor fără pregătire 
etc. Au mai fost rezolvate în aceas
tă perioadă și alte probleme care 
au, de asemenea, o influență favo
rabilă asupra activității unităților 
miniere în domeniul protecției mun
cii și tehnicii securității. S-a asigu
rat un aeraj corespunzător la toate 
exploatările miniere. In acest scop, 
în unele circuite de aeraj deficitare 
din punct de vedere al debitului, 
s-au executat noi lucrări minierei 

au fost înlocuite ventilatoarele cu 
debite necorespunzătoare și s-au re
profilat unele lucrări miniere cu rezis
tențe aerodinamice mari. In vederea 
îmbunătățirii aerajului parțial, unită
țile miniere au fost asigurate In 
permanentă cu tuburi de aeraj, ven
tilatoare și materiale necesare mon
tării acestora; au fost confecționate 
și dotate toate locurile de muncă cu 
prelungitoare telescopice, iar în lo
cul tuburilor cu diametrul de 300 
mm se folosesc tuburi de 400 mm. 
La exploatările miniere Lupeni, Uri- 
câni și Petrila s-au pus în funcție 
secții de metanometre, aparate ce 
sînt distribuite personalului tehnic, 
măsurătorilor de gaze și unor șefi 
de brigadă și schimb. Pentru pre
venirea formării prafului de cărbu
ne se folosesc pompe Hausherr de 
injectare în strat a apei sub presiu
ne la un număr de cinci abataje 
frontale de la mina Lupeni și în 
două abataje cu trepte răsturnate 
de la mina Petrila. Se extinde re
țeaua de apă în subteran, fiind con
fecționate și date în folosință 50G 
de pulverizatoare.

De asemenea, printr-o mai bună 
șiștificare a locurilor de muncă și 
întreținere a barajelor s-au îmbună
tățit măsurile de prevenire și com
batere a exploziilor de praf de căr
bune. S-au aplicat, de asemenea, 
pentru combaterea prafului silicogen, 
în vederea prevenirii pneumoconio- 
zelor, pentru îmbunătățirea susține
rii lucrărilor miniere, mai ales prin 
extinderea susținerii metalice, atît 
în galerii cît și în abataje. In pro
blema transportului pe căile princi

ta

Cauzele generatoare se perpetuează
Din analiza cauzelor 

care au generat acci
dentele din primul tri
mestru al acestui an 
rezultă că. cele mai 
multe cazuri se dato- 
resc căderilor de roci 
și surpărilor, in pro
porție de 33,3 la sută.

Este vorba de ne- 
respectarea monografi
ilor de armare de 
către unele brigăzi 
de mineri și des
pre lipsa de exigentă 
a personalului mediu 
tehnic în supravegherea 
locurilor de muncă 
Accidentele la transpor
tul subteran își găsesc 

explicația în nerespec- 
tarea regulilor de cir
culație pe căile subte
rane de acces, în ne
glijarea liniilor ferate.

Datele statistice din 
primul trimestru mai 
indică, de asemenea, 
că în raport cu gradul 
de calificare acciden
tele s-au produs, mai 
ales, la vagonetari plus 
necalificați, deci sala
riat! noi angajați, de
oarece aceștia sînt fo
losiți la lucrări diferite 
fără a fj instruiți te
meinic în prealabili 
s-au produs, accidente 
și la mineri, in gene

pale, s-au luat măsuri de menținere 
a gabaritelor, amenajarea liniilor fe
rate și intensificarea reparării va- 
gonetelor. Asistența tehnică mai 
ales în schimburile II și III, s-a în
tărit, de asemenea.

Sau mai aplicat măsuri și de altă 
natură, toate avînd un singur scop : 
să asigure condiții de muncă și de 
securitate mereu mai bune în ex
ploatările noastre, un grad de sigu
ranță mereu mai mare pentru pre
venirea avariilor și a accidentelor.

Dar cu toate aceste măsuri, cu 
toate investițiile făcute, (C.C.V.J.- 
ului i s-a alocat în acest an pentru 
protecția muncii suma de 21 753 000 
lei), care reflectă grija deosebită a 
statului pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și de 
securitate a muncitorilor minieri, re
zultatele în acest domeniu nu se 
ridică la nivelul cerințelor, a aten
ției ce i-au acordat organele de 
partid și de stat.

Care este explicația acestei stări 
de lucruri ? Faptul că nu s-a ajuns 
încă la valorificarea unui potențial 
hotărîtor pentru finalizarea măsurilor 
aplicate — a răspunderii și exigen
tei oamenilor din mină — muncitori 
și tehnicieni — fată de respectarea 
N.T.S. Cu alte cuvinte —- măsurile 
aplicate, strădaniile depuse de con
ducerile combinatului și conducerile 
exploatărilor pentru îmbunătățirea 
protecției muncii nu s-au finalizat, 
joș, în sectoarele minelor, deoarece 
nu s-a perseverat suficient pentru 
ridicarea răspunderii pentru res
pectarea N.T.S. și a personalului me
diu tehnic, a oamenilor din abataje.

ral oameni cu vechime 
de peste 5 ani. Or, in 
acest caz nu se poate 
găsi o altă explicație 
decit ușurință, brava
dă, subaprecierea peri
colului de accidentare. 
La acestea se mai a- 
daugă formalismul, ne
ajunsurile în ceea ce 
privește instruirea noi
lor angajați, instruirea 
periodică a muncitori
lor.

Pagină realizată de
Ion DUBEK

Necesitatea respectării 
cu rigurozitate și maxi
mă exigență a regulilor 
de protecție a muncii, a 
normelor de tehnica se
curității este evidentă. 
Atunci cînd abaterile de 
la aceste reguli, indis
ciplina, superficialitatea 
se pot solda cu urmări 
dintre cele mai grave, 
este firesc ca împotriva 
acelora care se abat de 
la aceste reguli să se 
acționeze în modul cel 
mai hotărît. Dar și în a- 
ceastă privință ceea ce 
se cere avut în vedere 
— ' esențialul — este e- 
ficiența. Satisfac măsu
rile aplicate pentru com
baterea abaterilor de la 
N.T.S. acest deziderat ? 
Nu întrutotul.

In trimestrul I al a- 
cestui an a crescut mult 
numărul sancțiunilor a- 
plicate pentru abateri de 
la N.T.S. și disciplina 
în producție. Astfel, la 
mina Vulcan s-au apli
cat 509 sancțiuni, la Lu
peni 954, la mina Dilja 
407. Pentru abateri de 
la N.T •S. și absențe ne- 
motjvpte s-a desfăout 
contractul de muncă la 
un număr de 368 sala- 
riati ai unităților C.C.V.J. 
Această situație lasă în 
general impresia că la 
exploatările miniere a 
crescut mult exigenta 
față de disciplina în pro
ducție și respectarea 
N.T.S. Dar, prin folosi
rea mai mult a metode
lor administrative (unele 
aplicate în grup) nu s-au 
obținut rezultatele aș
teptate. Aceasta pentru 
că s-a acționat unilate
ral, fără să se apeleze 
la rolul educativ al opi
nați colective. S-a negli
jat discutarea cazurilor

de abateri în consiliile 
de judecată tovărășeas
că. La mina Vulcan, din 
cele 509 oazuri de aba
teri doar 54 au fost dis
cutate in consiliile de ju
decată, o situație asemă
nătoare fiind și la alte 
exploatări. Or, discuta
rea în consiliile de ju
decată a abaterilor de 
la disciplină și N.T.S. 
ațe un caracter mult mai 
educativ decit simpla 
sancționare pe linie ad
ministrativă care, de 
multe ori se face fără 
a se analiza temeinic

Exigenta, dar
îi nai iomortanta
o nunta motaiiva
ta oniii
împrejurările în care s-a 
produs, fără a se sta de 
vorbă cu cel în cauză 
spre a-1 convinge de 
gravitatea faptelor co
mise.

Un rol de o deosebită 
Însemnătate pentru dez
voltarea unei puternice 
opinii de masă, intole
rabile față de abaterile 
de la N.T.S. și indisci
plina în producție revine 
organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.C. De 
altfel, măsurile tehnlco- 
organizatorice aplicate 
pentru îmbunătățirea 
proiecției muncii s-au 
împletit cu munca poii- 
tico-organizatorică. S-o 
îmbunătățit munca poli ti-

că de masă în cadrul 
sectoarelor miniere mai 
ales în urma constituirii 
organizațiilor de bază pe 
schimburi ceea ce a per
mis repartizarea mai ju
dicioasă a comuniștilor 
la locurile de munai, ac
tivizarea acestora în 
funcție de sarcinile con
crete ale fiecărui sector. 
Dar, precum arată fap
tele, mai ales neajunsu
rile in ceea ce privește 
protecția muncii, nu se 
ridică toate organizațiile 
de bază pe schimburi la 
nivelul sarcinilor de răs
pundere ce le revin în 
privința realizării inte
grale și în condiții de 
securitate deplină, a pla
nului de producție.

Organizațiile de partid 
n-au reușit să atragă 
peste tot cadrele tehni- 
co-inginerești la munca 
po-litico-educativă ce o 
desfășoară. Această stare 
de lucruri este caracte
ristică mai ales la mi
nele Vulcan, Lupeni, Lo- 
nea și E.D.M.N. La a- 
ceste exploatări se în- 
timplă deseori ca unele 
cadre tehnico-inglnerești 
să discute pe un ton ne
tovărășesc cu muncitorii, 
se deplasează foarte rar 
la cluburi, în mijlocul 
oamenilor, fac puține ex
puneri pe teme educati
ve. Există încă multe 
neajunsuri în privința a- 
propierii muncitorilor noi 
angajați.

Este imperios necesar, 
deci, ca în scopul com
baterii Indisciplinei și a- 
batecilor de la N.T.S. să 
se acționeze ou hotărire 
și exigentă dar, In ace
lași timp șl, in primul 
rînd, să se desfășoare o 
muncă educativă mul ti- 
lotamU.

Sarcinile de răspunde
re ce le pune partidul 
în privința îmbunătățirii 
continue a protecției 
muncii angajează orga
nizațiile de partid și or
ganele tehnico-admini- 
strative la o muncă per
severentă în vederea a- 
sigurării condițiilor de 
securitate, pentru întări
rea răspunderii tuturor 
factorilor față de respec
tarea normelor de tehni
ca securității muncii.

înfăptuirea măsurilor 
de îmbunătățire a pro
tecției muncii pe baza 
indicațiilor organelor su
perioare de partid s-a 
soldat cu primele rezul
tate. Rămîne să șe per
severeze pe această cale 
în continuare spre a 
dezvolta rezultatele, a e- 
limina întru totul cauze
le generatoare de acci
dente și a asigura con
diții optime de securita
te în fiecare unitate, la 
flecare loc de muncă. In 
acest scop o deosebită 
atenție se cere acordată 
aprovizionării optime a 
fiecărei brigăzi cu ma
teriale, întăririi asisten
tei tehnice la fiecare loc 
de muncă, a rolului cor
pului mediu tehnic față 
de respectarea regulilor 
de protecție. Multe ac
cidente își mai au cauza 
în necunoașterea norme
lor de tehnica securită
ții. Aceasta realamă îm
bunătățirea continuă a 
instruirii noilor angajați 
și a instructajelor perio
dice asupra normelor de 
tehnica securității cu 
toți muncitorii, concen - 
trindu-se toată atenția 
spre evitarea fromalis- 
mului, a superficialității 
de oare dau dovadă unii

maiștri minieri In acest 
domeniu.

O contribuție substan
țială se cere adusă la 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a muncito
rilor, a cadrelor tehnice 
de către sindicate prin 
intensificarea propagan
dei tehnice, prin folosi
rea efectivă în acest 
scop a conferințelor, lec
toratelor, a mijloacelor 
de agitație, ca panourile 
sugestive cu extrase din 
N.T.S. și stațiile de ra
dio amplificare. Mai mult 
accent se cere pus și pe 
ridicarea rolului școlilor 
de calificare in îmbogă-

PuMomna 
fata ie toniiiiiio 
ia setniilale — 
oiBninrezeiita!
țirea cunoștințelor ca
drelor muncitorești in 
ceea ce privește normele 
de securitate și totodată 
pe școlarizarea șalariați- 
lor oare n-au pregătire 
de cultură generală ne
cesară.

Dezideratul primordial 
care va trebui să stea 
în atenție atît a organe
lor și organizațiilor de 
partid, cît și a conduce
rilor tehnice II constituie 
imprimarea unei preocu
pări de masă tuturor 
factorilor răspunzători 
din producție fată de

condițiile de securitate 
in care se realizează 
sarcinile de plan. Este 
necesar ca preocuparea 
pentru respectarea regu
lilor de protecție a mun
cii să cuprindă în mai 
mare măsură și condu
cerile sectoarelor, corpi-' 
mediu tehnic, fiecare 
brigadă și fiecare anga
jat. In acest scop, însă, 
organizațiile de partid 
au datoria să intensifice 
în continuu munca poli
tică de masă, să inițieze 
dezbateri publice vii pe 
marginea cazurilor ca
racteristice de abateri 
de la disciplina în pro
ducție și normele tehni
cii securității, să acțio
neze insistent în direcția 
dezvoltării unei opinii 
de masă intolerabile im 
potriva abaterilor de la 
N.T.S.

Realizarea integrală și 
ritmică a sarcinilor de 
plan și respectarea în
tocmai □ normelor de 
securitate constituie un 
singur tot, nu se 
pot despărți, mai ales 
că cea de-a doua o con
diționează pe prima. Este 
necesar, deci, ca atît or
ganizațiile de partid cît 
și conducerile tehnice 
fiecare muncitor, inginer 
și tehnician să dove 
deașcă aceeași răspunde 
re față de protecția mun 
cii, condițiile de securi
tate ca și fată de reali
zarea indicatorilor de 
plan. In aceasta rezidă 
ridicarea rezultatelor ob
ținute în domeniul pro 
tecției muncii la niveiu 
realizărilor de ansamblu 
ce le obțin unitățile mi
niere din bazin în rea
lizarea sarcinilor de plan.



Litera R

și semnificația ei
(Urmare dio pag. la)

Rozalia, locatară a blo
cului E scara I aparta
mentul 30 din cartierul 
Aeroport, a sesizat fap
tul că prin acoperiș 
ploaia pătrunde în locu
ință, deteriorând mobila. 
Măsurile n-au întârziat. 
Blocul fiind în termen 
de garanție, constructo
rul a fost obligat să e- ( 
fectueze reparația nece
sară.

In mod favorabil s-a 
rezolvat și reclamați a 
cetățeanului Drăguș Mir- 
cea care a fost refuzat 
să fie servit de perso
nalul frizeriei din ca
drul complexului din Pe
troșani al cooperativei 
„Jiul". La fața locului a 
fost trimis de îndată un 
salariat al sfatului popu
lar care, după ce a atras 
atenția lucrătorilor uni
tății asupra necesității 
servirii tuturor clienților, 
a obligat pe aceștia să 
satisfacă și dorința re
clamantului. (Motivul re
fuzului a f06t insulta a- 
dusă de Drăguș M. unui- 
lucrător al cooperativei). 
Bineînțeles că și recla
mantului i s-a recoman
dat să-și revizuiască a- 
titudinea avută, iar în 
viitor să aibă o compor
tare civilizată față de 
salariații cooperativei

Șirul sesizărilor notate 
cu R in registrul de e- 
vidență a audiențelor la 
Sfatul popular orășe
nesc Petroșani ar putea 
fi continuat cu multe 
exemple. Ne oprim însă 
aici. îmbucurător este 
faptul că cererile și se
sizările justificate ale 
cetățenilor, indiferent de 
natura și importanța lor, 
sloi luate în seamă, cer
cetate cu atenție și re
zolvate intr-un termen 
relativ scurt.

PROGRAM DE RADIO
28 aprilie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Muzică populară; 
5,50 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Flacăra Prahovei" din 
Ploiești; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,10 Muzică 
ușoară; 6,15 TRANSMITEM PENTRU 
SATE; 6,22 Jocuri populare inter
pretate la vioară; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,30 

■ „Fluieraș de fag mult Zice cu 
drag“ — muzică populară; 7,45 Me
lodii de dans interpretate Ia dife
rite instrumente,- 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Cîntece și jocuri de 
pe plaiuri bănățene; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului; 9,35 „De-ar fi dorul ca o 
floare“ — melodii populare; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 Călătorie muzicală; 
11,35 Concertul pentru vioară și 
orchestră de Dumitru Capoianu; 
12JJ0 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
Mteoroîogic. 12,10 Din cele mai

ÎNDRUMAREA DE CĂTRE SINDICATE,
condiție hotărîtoare pentru dezvoltarea 
mișcării artistice de amatori

(Urmare din pag. l-a)

Lucruri bune privind preocuparea 
pentru lărgirea și permanentizarea 
formațiilor artistice de amatori se 
pot spune și despre comitetele sin
dicatelor de la U.R.U.M.P., minele 
Lonea, Dîlja, Petrila și Uricani. A- 
ceste comitete desfășoară o activi
tate susținută pentru pregătirea te
meinică a formațiilor în vederea 
participării lor la etapa a II-a a 
„Festivalului primăverii 1966“. Dar, 
ceea ce nemulțumește: comitetele 
sindicatelor de ia E.M. Aninoasa, Ter
mocentrala Paroșeni, T.C.M.M., deși 
au foarte puține formații artistice, 
nu dovedesc suficient interes pen
tru impulsionarea muncii cultural- 
artistice. Există și unele comitete 
sindicale care neglijează întrutotui 
acest important domeniu al muncii 
cultural-educative, activitatea for
mațiilor artistice. Așa de exemplu, 
sindicatele de la complexul C.F.R., 
Depou G.F.R., I.C.O., unitățile din 
comerț nu au prezentat nici o for
mație în cadrul festivalului.

Spectacolele prezentate de artiș
tii amatori în perioada „Festivalului 
primăverii" cît și cu alte prilejuri 
au scos în evidență posibilitățile 
de alcătuire a unor repertorii va
loroase, inspirate din munca și via
ța colectivelor din întreprinderi și 
unitățile noastre. Programul „Mai 
sus și la mai mare" prezentat de 
brigada artistică de agitație de la 
clubul din Lonea s-a bucurat de o 
deosebită apreciere din partea mi
nerilor. Programul a înfățișat multe 
aspecte din munca și viata cotidia
nă a minerilor. De asemenea, s-au 
bucurat de apreciere programele 
prezentate de brigăzile artistice de 
agitație de la clubul din Lupeni, 
de la E. M. Dîlja, preparaba Co- 
roești. Grupul 2 construcții și alte
le. Totuși, ceea ce am putea im
puta unor brigăzi artistice de agi-

aspecte OBIȘ
NUITE In aces 
TE ZILE: se cre
ează noi zone 
verzi, orașele și 
clădirile își îm
bracă haina de 
primăvară,

In clișeul nos
tru, elevii școlii 
profesionale din 
Lupeni la o ac
țiune de Înfru
musețare a curții 
școliL 

cunoscute melodii populare; 12,30 
Aici... Tirgu Mureș l; 12,50 Concert 
de prînz; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 14,08 Tonoma- 
tul melodiilor, 14,50 Cuplete din o- 
perete; 15,00 Cîntăretii plaiurilor 
noastre; 15,20 COORDONATE CUL
TURALE; 15,45 Melodii interpretate 
de Marianne și Daniel Fabrice; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Viers și 
joc; 16,45 Orchestre de muzică u- 
șoară; 17,20 Participanții la între
cere raportează; 17,40 Peisaje mu
zicale; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Răspunsuri muzicale la scrisorile 
dumneavoastră; 18,35 FIGURI ȘI 
MOMENTE DIN ISTORIA MUZICII 
ROMANEȘTI; 19,00 SEARĂ PEN
TRU TINERET; 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARĂ; 20,55 Interpreți de 
pretutindeni — muzică ușoară; 21,15 
Cronica literară de Eugen Simlon; 
21,25 Melodii populare; 21,45 Tan- 
gouri interpretate de orchestra Wil-

tație e lipsa de operativitate în pre
zentarea evenimentelor, a faptei or. 
Aceasta se explică și prin aceea Că 
nici comitetele sindicatelor nu au 
o preocupare susținută pentru a 
folosi munca culturală în combate
rea indisciplinei, a abaterilor de la 
N.T.S. ele., nu se străduiesc să le 
imprime brigăzilor artistice de agi
tație o activitate continuă în ca
drul sectorului sau secțiilor. lh 
sectoarele minelor Vulcan, Petrila 
și preparația Petrila de exemplu nu 
activează nici o brigadă artistică de 
agitație. ,

Pentru a ridica nivelul artistic al 
programelor este necesar ca atît co
mitetele sindicatelor, conducerile 
cluburilor și instructorii cq activea
ză în cadrul cluburilor să se preo
cupe cu multă răspundere de alcă
tuirea acestora, asigurîndu-le un 
nivel artistic corespunzător. Un a- 
jutor mai substanțial așteptăm în 
această direcție și din partea artiș
tilor de la Teatrul de stat din Pe
troșani.

Valorificînd bogata și valoroasa 
experiență dobîndită de formațiile 
artistice de amatori din Vadea Jiu
lui, analizînd cauzele lipsurilor si 
Stabilind măsuri de remediere a a- 
cestora, Consiliul local și comitetele 
sindicatelor vor obține noi realizări 
în dezvoltarea activității cultural- 
artistice de amatori, în vederea pre
zentării unor spectacole cu un bo
gat conținut de idei și de o calitate 
artistică superioară.

O.C.L. ALIMENTARA 
Petroșani

Strada Republicii 
nr. 102, etaj II 

luaiiui le mii 

DOI CORUBILI I 
cu limitele de salari
zare între 1025-1175.

Condiții de angajare: 
Studii medii și 2 ani în 
funcții economice.

I. C5. R.
Petroșani

Angajează

• Planificator prin
cipal transport 

cu salariul de 1025- 
1175 lei.

liam Galassini; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Soliști de muzică ușoară; 22,40 
„Poveste de dragoste" .— muzică 
ușoară; 23,00 Cîntă Elena Zamora,- 
23,38 Cvartetul de coarde nr. 1 în 
La major de compozitorul clasic 
francez Pierre Vachon; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
28 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Depășirea; REPUBLICA: Calea Vic
toriei; PETRILA : Intîlnire la Ischia; 
LONEA — MINERUL: Duminică la 
New York; 7 NOIEMBRIE: Unchiul 
meu; LIVEZENI : Două etaje de fe
ricire,- ANINOASA: Cineva acolo 
sus mă iubește; VULCAN: Ultima 
vacanță; CRIVIDIA : Karl von Oz- 
sietzki; PAROȘENI: Joe Limonadă; 
LUPENI — MUNCITORESC: Trei 
surori; CULTURAL .- Procesul de la 
Nürnberg,- BÂRBĂTENI: Zborul în
trerupt; URICANI: Onorabilul Sta
nislas — agent secret.

FELICITAU!
Cu prilejul zilei de 1 Mai, Ziua solidarității 

internaționale a celor ce muncesc și al zilei de 
8 Mai, aniversarea a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, conducerile întreprin
derilor, organizațiile de partid, comitetele sidica- 
telor și de U.T.C. felicită pe oamenii muncii din 
Valea Jiului pentru succesele obținute în activita
tea lor rodnică și le urează noi și tot mai însem
nate realizări pe calea desăvîrșirii construcției 
socialismului în patria noastră, Republica Socialistă 
România.
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Un nou satelit artificial al Pămîntului ;Lvcrările
Comisiei economice O.JV.U
pentru Europa

—- Cuvînfarea delegatului român

GENEVA 25. — Corespondentul 
Ajripri~T. Horia Liman, transmite: 

economică O.N.U. pentru 
Europa a continuat în cursul zilei 
de marți dezbaterea Studiului ela
borat de secretariat asupra situa
ției economiei europene. Delegatul 
Poloniei a arătat că, în ciuda cer
telor progrese înregistrate în evo
luția comerțului Est-Vest, diviza
rea artificială a continentului, e- 
xistența barierelor vamale și mă
surile discriminatorii continuă să 
frîneze aceste schimburi. In același 
sens s-a pronunțat și delegatul 
Umanii Sovietice.

Luînd cuvîntul, delegatul român 
Iacob Ionașcu a evocat succesele 
României în dezvoltarea unei eco
nomii complexe și multilaterale, 
in promovarea continuă a progre- 
sultii tehnic și asigurarea creșterii 
comerțului exterior, subliniind tot
odată eforturile și realizările în ri
dicarea nivelului de trai al popu
lației. Referindu-se la partea acor
dată României în Studiul asupra si
tuației economice în Europa, vor
bitorul a arătat că acesta reflectă, 
în general, tendințele majore 
economiei naționale 
crarea precizează 
creștere realizat de 
mânească este cel 
Europa răsăriteană, 
asemenea, influența 
ficătile calitative

ale
Lu
de

ro-
din
de

românești.
că ritmul 
economia

mai ridicat 
Ea constată, 
pe care modi- 

intervenite in

Puternic cutremur 
de pămînt la Tașkent

iar 
de 
au

di-

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Marți dimineața, la Tașkent a avut 
toc un cutremur de gradul 7,5. Se 
semnalează morți și răniți. Au fost 
distruse numeroase clădiri vechi, 
citeva spitale, școli, instituții 
stat, precum și două fabrici 
fost avariate.

Agenția TASS anunță că, în 
mineața aceleiași zile, la Tașkent 
au plecat cu avionul Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Pentru lichidarea urmărilor cu
tremurului a fost formată o comisie 
guvernamentală, condusă de Ignati 
Novikcv, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Londra
fotbal pen- 
desîâșurată 
și la care 
de specta- 
și-au pier-

au produs 
de persoa- 
să iie in-

La intîlnirea de 
tru cupa Scoției, 
sîmbătă Ia Londra 
au asistat 127 000 
lori, trei persoane 
dut viața... din cauza emoției. 
Busculadele, dar mai ales sti
clele aruncate de susținătorii 
celor două echipe 
rănirea gravă a 40 
ne, care au trebuit 
Iernate in spital.

Tbilisi
Grúzia auGeofizicienii din 

constatat o creștere a inten
sității razelor cosmice pe pă- 
nunt, nelegată de explozii cto- 
mosferice pe suprafața vizibi
lă a Soarelui.

Descoperirea acestui nou fe
nomen confirmă presupunerile 
■nor cercetători, potrivit cărora 

structura diverselor ramuri princi
pale ale industriei a exercitat-o a- 
supra altor ramuri ale economiei 
naționale. In ultimă analiză, ea 
s-a exprimat prin continua îmbu
nătățire a calității producției și 
consolidarea modificărilor calitati
ve în structura tuturor ramurilor 
economiei naționale. Dacă Studiul 
înregistrează aceste fenomene, el 
nu subliniază și preocupările de 
perspectivă ale politicii economice 
naționale. Arătind că asemenea la
cune evidențiază necesitatea de a 
se revizui concepția însăși asupra 
studiilor anuale și, în primul rînd, 
de a explica anumite fenomene și 
procese economice prin prisma ten
dințelor de lungă durată și nu din 
punctul de vedere conjunctural, 
delegatul român a criticat 
terpretări eronate.

Vorbitorul a sugerat să 
fice structura lucrărilor 
prin introducerea unor 
de sinteză tratînd formele 
cooperării industriale între țările 
europene, evoluția rolului și per
spectivelor turismului european, 
mijloacele de lărgire a cooperării 
între țările membre ale G.E.E. —
O.N.U. etc.

unele in-

se modi- 
viitoare 
capitole 
noi ale

LONDRA 26 (Agerpres). — In 
tr-o declarație făcută marți în Ca
mera Comunelor, primul ministru 
britanic I-Iarold Wilson a subliniat 
că „instalarea cartierului general 
al N.A.T.O. în Marea Britanic este 
una din posibilități". El a precizat 
însă că această hotărîre trebuie 
să fie luată de către toate celelal
te țări membre ale N.A.T.O., ți- 
nîndu-se însă seama de toate pro
blemele pe care le ridică acest 
transfer.

La rîndul său, ministrul de ex
terne britanic Michael Stewart a 
arătat că George Thompson, cance
lar al Ducatului Lancaster, însăr
cinat cu problemele politice euro
pene, va vizita o serie de capitale 
vest-europene pentru a examina 
împreună cu guvernele respective 
consecințele hotărîrii Franței de a 
se retrage din comandamentele in
tegrate ale N.A.T.O. Guvernul bri
tanic, a menționat Michael Stewart, 
se va strădui să-i determine pe 
ceilalți 13 aliați ai săi din N.A.T.O. 
să adopte o atitudine comună pen-

DE PRETUTINDENI
amplitudinea creșterii razelor 
cosmice pe Pămînt depinde u- 
neori de exploziile de pe par
tea invizibilă a Soarelui.

Cairo
In ultimul timp, în R.A.U. 

se înregistrează o temperatură 
neobișnuită pentru acest sezon. 
La 25 aprilie, în capitala țării, 
termometrul a indicat 40 de 
grade. In ultimele 10 zile, tem
peratura medie a fost de 32 
grade.

New York
ce dr. Mi- 
implantai, 

în istorie.

La cinci zile după 
chael Debakey a 
pentru prima dată 
o inimă artificială unei ființe
umane, pacientul Marcel De- 
rudder a încetat din viață, 
înainte de a fi survenit moar
tea pacientului, s-a constatat

M o I n i a
MOSCOVA 26 (A- 

gerpres). — Agenția 
TASS transmite că, in 
conformitate cu progra
mul de perfecționare a 
sistemului de telecomu
nicații și transmitere a 
imaginilor de televiziu
ne prin intermediul sa
teliților artificiali ai 
Pămîntului, in Uniunea 
Sovietică a fost lansat 
pe o orbită eliptică de 
mare altitudine un nou 
satelit artificial al Pă-

mintului „Molnia-l". 
Satelitul a fost plasat 
pe o orbită avind apo
geul la 
Pămînt 
nordică 
499 km 
dică.

39 500 km de 
in emisiera 

și perigeul de 
in emisiera su- 

Perioada de re
voluție a satelitului 
este de 11 ore 50 mi
nute, iar declinația or
bitei de 64,5 grade. Pe 
bordul satelitului sini 
instalate, aparate de 
retransmisie, precum și

ATENA

Guvernul grec a obținut votul de încredere 
al parlamentului

ATENA 26 (Agerpres). — După 
dezbateri furtunoase desfășurate 
timp de citeva zile, guvernul grec, 
prezidat de Stephanopoulos, a ob
ținut luni seara votul de încredere 
al parlamentului. Cele două mo
țiuni de. cenzură, prezentate de 
partidele de opoziție, au fost res
pinse cu 151 de voturi contra 147. 
Un deputat s-a abținut, iar altul 
nu a participat la vot. Așa-dar, 
guvernul a reușit să evite căde
rea sa datorită unei majorități de 
un singur vot.

Deocamdată, poziția guvernului 
nu este amenințată, cu atît mai 
mult cu cît există intenția de a se 
acorda imediat parlamentului o ,nouă 
vacanța de cîteva luni.

In preajma scrutinului au avut 

tru a putea face față hotărîrii gu
vern lui francez. Ministrul de exter
ne Britanic a relevat că guvernul 
englez este hotărît să preconizeze 
menținerea unei forme de integrare 
în cadrul N.A.T.O. In încheierea 
declarației sale, Michael Stewart a 
menționat că speră ca recomandă
rile comune ale celor 14 țări mem
bre ale N.A.T.O. să fie gata pen
tru a fi prezentate Franței-pînă 
luna iunie, cînd se va reuni 
Bruxelles Consiliul ministerial 
N.A.T.O.

in 
la 
al

Chombe adună mercenari
PARIS 26 (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor săpătmînalului francez 
„L- Express“, Moise Chombe, înlă
turat din funcția de prim-ministru de 
fostul președinte Kasavubu, recru
tează în prezent mercenari în vede
rea unei noi secesiuni a provinciei 
congoleze Katanga, care se presu
pune că va avea loc în luna au
gust. Fostul premier congolez, a- 
rată săptămînalul, este ajutat în a- 

apariția unor congestii pulmo
nare, starea bolnavului înrău- 
tățindu-se în ciuda faptului că 
funcțiile renale se ameliorase
ră simțitor, circulația sîngelui 
devenise normală, iar funcțio
narea sistemului 
înregistrase nici

nervos nu 
o schimbare.

Moscova
muncitorească 

de celuloză și 
Habarovsk, un

In localitatea 
a combinatului 
carton de lingă 
copil de doi ani a căzut de la 

- etajul al 5-lea fără să capete 
măcar o leziune. Observînd că
derea copilului, un bărbat ca
re trecea pe stradă l-a prins 
în brațe și a amortizat în a 
cest fel lovitura. La spital, 
unde copilul a fost transpor
tat de urgență, s-a constatat 
că el n-a suferit nici măcar
un șoc.

1“
iăcînd parte 
complex de 

și măsurători,

aparate 
dintr-un 
comandă 
sisteme pentru orienta
rea satelitului și corec
tarea orbitei, precum și 
surse de energie.

Scopul principal al 
lansării noului satelit 
„Molnia-1“ constă in 
perfecționarea sisteme
lor de la bordul sate
litului, aparatelor insta
late pe acesta, precum 
și acelor de pe Pămînt.

loc, în incinta parlamentului, inci
dente între deputății de diferite o- 
rientări, necesitînd intervenția po
liției pentru restabilirea calmului. 
Pentru guvern au votat partidele 
de dreapta și disidenții de centru, 
iar împotriva sa s-au pronunțat 
niunea de centru și E.D.A.

U-

Vizita lui Erhard 
în Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 26 (A- 
gerpres). — Cancelarul vest-german 
Ludwig Erhard a rostit un discurs în 
Berlinul occidental, ocupîndu-se de 
unele aspecte ale politicii interne și 
externe ale guvernului de la Bonn. 
El a reafirmat vechile teze ale po
liticii externe oficiale vest-germane 
cu privire la principalele probleme 
internaționale. Exprimîndu-și deza
cordul cu politica guvernului fran
cez de dezangajare față de N.A.T.O., 
el a exprimat fidelitatea guvernu
lui de la Bonn față de N.A.T.O. Re- 
ferindu-se la problema staționării 
trupelor franceze în Germania oc
cidentală, Erhard a menționat că 
este posibilă realizarea unei înțele
geri, lăsînd, însă, să se înțeleagă 
că guvernul vest-german va fi de 
acord cu staționarea acestor trupe 
în Germania occidentală, dar numai 
în anumite condiții.

ceasă acțiune de colaboratorul său 
apropiat Munongo, care se află în 
prezent la Bruxelles. ,,L'Express" 
menționează că, potrivit unor surse, 
vor fi recrutați aproximativ 450 de 
mercenari care vor fi trecuți di
rect sub comanda lui Chombe în 
vederea înfăptuirii planurilor sale 
privind secesiunea provinciei Katan
ga. Unii observatori politici apre
ciază că, în acțiunea sa, Chombe es
te sprijinit direct de unele cercuri 
de afaceri belgiene interesate în ex
ploatarea resurselor naturale ale a- 
cestei țări, precum și în înlătura
rea influenței mereu crescînde a 
capitalului financiar american în via
ța economică a Congoului.

In căutarea omului zăpezii
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Edi

tura „Tînăra Gardă" a publicat car
tea „Pe urmele uimitorului mister” 
în care descrie expediția organizată 
de Academia de Științe a U.R.S.S. 
pentru căutarea lui Yetti, omul ză
pezilor, acea misterioasă ființă con
siderată drept o verigă de legătură 
între specia umană și maimuțe.

Expediția, condusă de cunoscutul 
pamirolog Kirill Staniukovici, a cer
cetat cele mai inaccesibile și ne
populate regiuni din Pamir — îm
prejurimile lacului Sarezskoe și zona 
rîului Baliand din apropierea gheța
rului Fedcenko — unde, după afir
mațiile unor martori oculari, ar lo
cui omul zăpezilor.

Expediția l-a căutat pe Yetti, atît

PE SCURT
• PRAGA. Agenția C.T.K. 

transmite că la 25 aprilie au 
avut loc convorbiri între de
legația P.C. din Austria, î-n 
frunte cu președintele partidu
lui — F. Muhri, și delegația
P.C. din Cehoslovacia, condu 
să de A. Novotny, 
cretar al C.C. al P.C. 
hoslovacia.

prim-se- 
din Ce-

explozii• NICOSIA. Două
s-au produs luni la interval de 
20 de minute, in cartierul grec 
al localității cipriote Limassol, 
situat în sudul insulei. Două 
persoane au fost rănite.

• BRUXELLES. Nouă copii 
omoriți, iar alți trei grav ră
niți, acesta este bilanțul unui 
accident care a avut loc luni 
în apropiere de Bruxelles, cînd 
un șofer in stare de ebrietate 
a intrat cu camionul intr-un 
grup de copii ce se întorceau 
de la școală.
• STOCKHOLM. Pe calea 

ferată care leagă localitățile 
suedeze Holmsveden și Kila- 
fors, un automotor s-a ciocnit 
cu un tren de persoane. In ur
ma acestei catastrofe, șase 
persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 15 au fost rănite.
• NEW YORK. Comisia 

pentru energia atomică a SJJ.A* 
a anunțat că Ia 
Nevada a fost 
nouă experiență 
terană. Aceasta 
14-a experiență 
scopuri militare
Statele Unite de la începutul 
acestui an.

poligonul din 
efectuată o 

nucleară sub- 
este cea de-a 
subterană in 
efectuată de

La Casa

0 BANGKOK. Dună cum â 
declarat un reprezentant ai 
Ambasadei americane de la 
Bangkok, in Tailanda au so
sit -30 de ofițeri ai „trupelor 
cu destinație specială* ale 
S.U.A. Ei se vor ocupa cu in
struirea „specialiștilor" locali 
pentru lupta împotriva mișcării 
de partizani. ReprezențarRul 
ambasadei a adăugat că, pînă 
la sfîrșitul anului, contingentul 
de ofițeri americani 
pele cu destinație 
va crește.
• WASHINGTON.

Albă a avut loc o consfătuire, 
in cadrul căreia s-a trecut în 
revistă situația internaționala' 
și politica externă a Statelor 
Unite. Potrivit declarațiilor u- 
nui purtător de cuvint al Ca
sei Albe, la consfătuire au par
ticipat președintele Johnson. 
ministrul apărării McNamara, 
secretarul Departamentului de 
Stat Dean Rusk, consilierii spe
ciali ai președintelui, Rostow, 
Komer și Moyres, și subsecre
tarul de stal George Ball. Se 
presupune că Dean Rusk a 
prezentat un raport privind se
siunea C.E.N.T.O., la care a 
participat in calitate de obser
vator.

PE SCURT

vara, cît și iarna, a cercetat fiecare 
fisură din stîncă și fiecare tufiș, a 
căutat urmele lui în nisip, a pus cap
cane. Membrii expediției au reușit 
să strîngă un bogat și valoros ma
terial despre flora, fauna și geolo
gia Pamirului, dar n-au reușit să 
găsească nici cel mai mic indiciu 
care să ateste existența omului ză
pezilor. Acesta l-a făcut pe prof. 
Staniukovici să tragă concluzia că 
lot ce se afirmă despre Yetti nu es
te decît un basm.

Discuțiile despre Yetti nu s-au ter
minat însă, deoarece deocamdată 
nu au fost infirmate numeroasele 
legende despre existența lui în 
Caucaz.
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