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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Franței
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit marți, 25 aprilie, pe 
ambasadorul extraordinar si pleni

potențiar : al Franței în Republica 
Socialistă România, Jean Louis 
Pons, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Convorbiri la C.C. al P.C.R. 
cu delegația P.G. Sirian

Scnsorz ale unor colective de întreprinderi 
adresate Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

or-In toate întreprinderile industriale din țara noastră se desfășoară o amplă acțiune de 
ganizare științifică a producției șl. a muncii, care are o însemnătate deosebită pentru ridicarea 
eficienței generale a activității tor economice. In acest scop, au fost create colective tomate 
din cadre de conducere, ingineri și economiști din întreprinderi, oameni de știință, specialiști 
din ministere și institute centrale, care examinează principalele aspecte legate de organizarea 
producției și a mnncii și elaborează planuri' concrete de măsuri pentru perfecționarea acesteia, 
încă de pe acum, activitatea acestor colective a început să dea rezultate, cristalizîndu-se mă
suri a căror aplicare contribuie la valorificarea de noi rezerve interne existente în întreprin
deri, la fructificarea mai bună a potențialului tehnic și uman de care dispun. /

In cadrul acțiunii, un accent deosebit se pune pe folosirea completă si productivă a ■ tim- 
jului de muncă, care constituie un obiectiv important al organizării pe baze științifice a pro
ducției și a muncii, o latură componentă a acesteia. Oamenii muncii sînt direct interesați în uti
lizarea maximă a timpului de lucru, întrucît aceasta are Consecințe favorabile asupra- pro- 

asupra cîștigurilor lor, contribuind la ridicarea ni-

s-a studiat aprofundat folosirea timpului de muncă, 
există mari posibilități care, puse în valoare, vor 
și productivității muncii, reducerea cheltuielilor de

ducției, beneficiilor, acumulărilor socialiste, 
Veluiui de trai al întregului popor.

Intr-o serie de fabrici și uzine, unde 
s-a ajuns la concluzia că în acest domeniu 
asigura creșterea suplimentară a producției
producție șl sporirea beneficiilor. Muncitorii, inginerii și tehnicienii din aceste întreprinderi au 
făcut numeroase propuneri pentru înlăturarea formelor de irosire a timpului de lucru, . pentru 
crearea condițiilor necesare desfășurării normale, neîntrerupte a producției.

Pe baza analizelor temeinice întreprinse, colectivele din unitățile respective au găsit noi 
posibilități și rezerve pentru îndeplinirea exemplară; pînă la sfirșitul anului, a planului de stol 
la toți indicatorii, pentru sporirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă pe 1967. In scri
sori adresate C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, colectivele din aceste în
treprinderi își exprimă hotărîrea să depășească planul la principalii indicatori, să întărească dis
ciplina în muncă și să folosească complet și eficient timpul de lucru, considered aceasta ca o 

- sursă importantă de sporire a ^VHțlei naționale, dfc ridicare a bunăslăiii fatsagului Jg fe
lul acesta, ele vor întîmpina cea de-a XX-a aniversare a proclamării repttblicii cu un bilanț și 
mai bogat de realizări.

Publicăm mai jos cîteva din aceste scrisori. In zilele 
rile altor colective de întreprinderi.

următoare vdt fi publicate scriso-

Marți ■ dimineața, tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., au avut 
convorbiri cu delegația Partidului 
Comunist Sirian, condusă de tova
rășul Youssef Faysal, membru al 
Biroului Politic al CC. al P.C Si
rian, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., vizitează țara noastră. Din

delegație fac parte tovarășii Maurice 
Salibi, membru al C.C. al P.C.S., 
Rame Chekmouss, Badre Gazzi și 
Fayez Jalahech, membri ai unor 
comitete regionale ale P.C. Sirian.

A participat Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Intîlnirea a prilejuit un schimb 
de experiență privind' activitatea și 
preocupările actuale ale celor două 
partide și popoare. Discuțiile s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească.

DE CE SÎNT INSALUBRE
UHELE CARTIERE ?

âu participat 
au reliefat 

de colectivul

Uzina „23 August
Colectivul întreprinderii noastre 

— Uzina „23 August" din Bucu
rești — animat de dorința de a 
aduce o contribuție cît mai însem
nată la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966, a analizat, în 
cadrul amplei acțiuni privind or
ganizarea științifică a producției 
și a muncii, posibilitățile utilizării 
complete și eficiente a timpului de 
lucru în toate secțiile, serviciile 
tehnice și administrative.

Dezbaterile care au avut loc eu 
acest prilej, la care 
toți salariații uzinei, 
succesele dobîndite
nostru în îndeplinirea planului de 
stat pe primul trimestru al anului, 
în ridicarea eficienței economice. 
Sarcinile de plan au fost realizate 
la producția globală în proporție 
de 103,2 la sută, iar la producția 
marfă de 100.3 la sută; de aseme
nea. a fost depășită sarcina de 
creștere a productivității muncii și 
de reducere a prețului de cost. Tot
odată, au fost scoase la iveală re
zerve însemnate în folosirea fon
dului de timp. Deși în primul tri
mestru indicele de utilizare exten
sivă a timpului de lucru a crescut, 
față de 1966. de la 96,8 la 97,4 la 
sută, totuși, din cauza neasigurării 
prompte a locurilor de muncă cu 
documentație tehnică, materiale și 
S.D.V.-uri, începerii cu întîrziere 
a lucrului și încetării acestuia îna
inte de încheierea programului, ab
sențelor nemotivate. concediilor 
fără plată si învoirilor, părăsirii 
nejustificate a locului de muncă în 
timpul serviciului etc., s-a 
o. producție de 14 milioane

Dezbaterile au exprimat 
rea unanimă a muncitorilor, 
Pilor, economiștilor, tehnicienilor și 
funcționarilor de a acționa cu fer
mitate în vederea înlăturării în cel 
mai scurt timp a deficiențelor

pierdut 
lei.
hotârî- 
ingine-

București Combinatul
Numeroase propuneri 
cadrul adunărilor s-au 

într-o serie de măsuri 
cum sînt:

existente, 
făcute în 
concretizat 
tehnieo-organizatorice 
respectarea riguroasă a momentu
lui de începere a lucrului și de în
cetare a acestuia, înlăturarea pier
derilor de timp la predarea și pre
luarea schimbului, organizarea pro
gramului de lucru astfel încît să 
se asigure folosirea completă și 
eficientă^a celor 480 de minute ale 
zilei de muncă, îmbunătățirea pro
gramării producției, a întreținerii 
și reparării utilajelor, 
judicioasă a locurilor 
aprovizionarea ritmică 
cu materii , prime,

siderurgic 
Hunedoara

organizarea 
de muncă, 

a acestora 
materiale.

S.D.V.-uri și documentație, întări
rea asistenței tehnice în toate 
schimburile.

Pe baza aplicării 
nico-organizatorice

măsurilor teh- 
propuse și a-

Colectivul Combinatului siderur
gic Hunedoara, aplieînd în viață 
sarcinile stabilite de Plenar® C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, a 
îndeplinit cu succes planul pe pri
mul trimestru al anului 1967, dînd 

' suplimentar economiei naționale 
5 000 tone de fontă, aproape 2 900 
tone de oțel și importante cantități 
de laminate.

Analiza privind folosirea capa
cității furnalelor, cuptoarelor și li
niilor de laminare efectuată cu 
prilejul acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a muncii 
ne-a arătat că dispunem încă de

Vizitatorul oricărei localități 
este întotdeauna tentat să com
pare locurile în care se află 
temporar cu cele natale sau 
eu altele vizitate anterior--- 
Este în firea fiecăruia dintre 
noi de a ne exprima satisfac
ția pentru ceea ce e frumos, 
curat, elegant și nemulțumi
rea față de ceea țț ne undis
place, ba chiar dezaprobarea 
privind o ănutne stare de lu
cruri. ‘ fS; ' :.

’TrecîHtf. în aceste zile prin 
localitățile Văii Jiului, prin 
vechile și noile cartiere, am 
fost și noi tentați de compa
rații; - Dar mai fhult decît atît 

" ne-ânv.pus. întrebarea care 
constituie titlul materialului 
de față : De ce sînt insalubre 
unele cartiere ’ Am încercat 
să pătrundem în esența cau
zelor care, oricum, nu-s chiar 
atît de 

.fi ușor
. Mai 

moașe; 
tru vulcăneni 
Dovedindu-se 
gospodari decît

. cetățenii din cele două locali
tăți miniere au ieșit la mun
că din primele zile de primă
vară pentru a-și înfrumuseța 
locurile unde muncesc și tră
iesc.

Intrînd
Aeroport 
însuți la 
atîta diferență în gospodări
rea și înfrumusețarea celor 
două localități ? Doar și în 
Aeroport trăiesc oameni; și 
aici șînț blocuri mari și fru
moase; și aici sînt posibilități 
de amenajare a unor zone 
verzi întinse și a unor sola
re pentru copii, de menține
rea ordinei și curățeniei. A- 
cest cartier este însă cu ade
vărat insalubru. Terenurile

complicate și care pot 
înlăturate.
întîi — cuvinte. fru- 
cuvinte de laudă pen- 

și uricăneni. 
an de an mai 

vecinii lor,

însă în
ești minat de tine 
comparații.

cartierul

De ce

dintre blocuri și chiar din fa- ■ 
ța lor sînt pline de pietre, că
rămizi, resturi de materiale 
de construcții, hîrtii. Hîrtiile 
raje dau un colorit pestriț 
cartierului provin din două 
surse : din neglijența unor lo
catari care le aruncă la întîm- 
plare și din recipienții I.C.O. 
răsturnați noaptea de cîini 
sau ziua la joaca copiilor.

De fapt, cu recipienții e o 
problemă mai veche. Ea da
tează din august 1966*Atunci 
I.C.O. a primit fonduri de la 
Sfatul popular Petroșani ca să 
contracteze cu T.O.I.L. confec
ționarea unui număr de reci
pient! suflcienți pCntrtl ’toate 
cartierele. Unii oameni (căci 
contravaloarea recipienților se 
recuperează de la populație) 
au plătit o sumă de bani. Dar 
I.C.O. nu și-a respectat promi
siunea. Și în consecință reci- 
piențîi sînt insuficienți ca nu
măr,, iar cei existenți sînt me
reu plini. Adăugind și faptul 
că nu-s goliți întotdeauna la . 
timp (I.C.O. știe dar persistă 
în neglijarea acestei probleme) 
găsim una din explicațiile 
principale ale dezordinei din 
cartierele Aeroport, Carpați. 
8 Martie din Petrila (zona 
veche), Braia — Lupeni. La 
Aeroport s-au confecționat în 
unele locuri îngrădiri metali
ce pentru recipienți; în alte 
locuri s-au amenajat platfor
me pe care să stea recipien
ții; în Carpați locurile pe ca- 

- re sînt depozitați recipienții 
sînt îngrădite cu ziduri de be
ton; la Petrila există chiar 
niște suporți de metal în a- 
cest scop.

D. GHEONEA
I. CIOCLEI

(Continuare in pag. a 3-a)(Continuare în pag. d 2-a)pag. a 2-a)(Continuare în

— Pentru ca școala noastră să fie cit mai frumoasă. (£levi de la Școala nr. 4 Vulcan îți amena
jează zona verde din fața școlii lor).

al Femeilor
In ziua de 25 aprilie a avut loc 

plenara Consiliului National al Fe
meilor din Republica Socialistă Ro
mânia.

Plenara a analizat activitatea și 
a stabilit sarcinile Consiliului Na
țional, ale comitetelor și comisi
ilor femeilor în creșterea contri
buției lor la educarea, pregătirea 
profesională și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viața ale 
cooperatorilor, în vederea partici
pării lor tot mai active la consoli
darea și dezvoltarea cooperativelor 
agricole de producție.

(Ager preș)
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von i iiiiima muu de iima 
cu valoade naxină 

PENTDV PRODUCȚIE
Uzina „23 August" - București

A aparut «r. 1 (aprilie

REVISTA MAGAZIN ISTORIC

(Urmare din pag. 1)

doptate, care asigură punerea în 
valoare a rezervelor de folosire a 
timpului de lucru Ja nivelul capa

— două locomotive Diesel hidraulice de 350 CP;
— o locomotivă Diesel hidraulică de 1 350 CP;
— 300 garnituri echipament de țrînă;
— 300 tone piese brut turnate din oțel;
— 800 tone construcții metalice;
— să depășim planul produeției marfă vindută și încasată 

cu 15 milioane lei;
— să sporim productivitatea muncii cu 34 la sută;
— să obținem economii suplimentare la prețul de cost în 

valoare de 2,5 milioane lei;
— să obținem beneficii peste plan în valoare de 2,5 milioa

ne lei.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate e- 
forturiie pentru îndeplinirea întoc
mai a angajamentului asumat, fiind

Combinatul siderurgic Hunedoara
(Urmare din pag. 1)

mari rezerve în ee privește fruc
tificarea deplină a avantajelor teh
nicii moderne CU care este înzes
trat combinatul nostru. O rezervă 
importantă de utilizare deplină a ca
pacităților de producție o reprezin
tă folosirea integrală și cu înaltă 
eficiență a timpului de lucru de 
câtre fiecare salariat.

In dezbaterile care au avut loc 
zilele trecute, comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din combinat au 
analizat multilateral și cu exigență 
problemele perfecționării organiză
rii procesului de producție și n 
muncii, au scos la lumină impor
tante rezerve de sporire a produc
ției și productivității muncii pe 
seama folosirii complete a timpu
lui de lucru. Din clauza absențelor 
nemotivate, învoirilor, concediilor 
fără plată etc., în primul trimestru 
al acestui an s-a irosit 3 la sută 
din fondul de timp de lucru. Unii 
șalariați încep lucrul eu ]0—20 mi
nute mai tîrziu, pleacă înainte de 
încheierea programului, părăsesc 
locul de muncă în mod nejustifi
cat, participă în timpul producției 
la activități obștești și la diferite 
ședințe.

Uzina textilă „Moioova“ — Botoșani
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni ai Uzinei „Moldova" 
din Botoșani, răspunzînd grijii 
partidului și statului pentru dez
voltarea întreprinderii și îmbună
tățirea condițiilor noastre de mun
că, și-a sporit eforturile în vede
rea îndeplinirii exemplare a sar
cinilor ce i-au revenit din planul 
de stat. Atît în anul 1966, cît și în 
primul trimestru al acestui an, pla
nul a fost îndeplinit la toți indi
catorii, producîndu-se totodată în
semnate cantități de țesături și fire 
pește plan.

Pe baza indicațiilor Plenarei din 
decembrie 1966 a Comitetului Cen
tral, am întreprins o largă acțiu
ne de studiere a resurselor între
prinderii noastre, pentru perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, ieftinirea produselor, folo
sirea eficientă a întregului poten
țial tehnic și uman de care dispu
nem.

Una din rezervele importante a- 
supra căreia ne-am concentrat a- 
teoUa este utilizarea deplină a 
timpului de lucru. In urma studii
lor făcute, a dezbaterilor ce au a- 
vut loc cu toți salariații, a rezul
tat că există încă multe deficiențe 
cauzate c’e programarea nejudi- 
cioasă a producției, aprovizionarea 
neritmică a locurilor de muncă, în
treținerea și supravegherea neco
respunzătoare a utilajelor, manifes
tări de indisciplină concretizate în 
absențe nemotivate, înțîrzieri, fo
losirea timpului de muncă pentru 
diverse ședințe, activități cultural- 

cității mașinilor și utilajelor exis
tente,. ne angajăm să îndeplinim 
exțmptșr sarcinile planului de stat 
pe 1967 și să realizăm pînă la 
sfîrșitul anului pește prevederi;

hotărîți să întîmpinăm cea de-a 
XX-a aniversare a proclamării re
publicii cu noi și importante suc
cese în ridicarea pe o treaptă su-

Pe baza propunerilor făcute de 
muncitori, ingineri și tehnicieni au 
fost stabilite măsuri tehnice și or
ganizatorice menite să asigure creș
terea timpului de funcționare a a- 
gregatelor, executarea unor repara
ții de calitate, îmbunătățirea pro
gramării producției și cooperării 
intre secții, respectarea graficelor 
de aprovizionare și transport, eli
minarea absențelor nemotivate și 
învoirilor, perfecționarea evidenței 
muncii prestate, ridicarea califică
rii profesionale a tuturor salaria- 
ților. Organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C. vor desfășura o sus
ținută muncă politică pentiu întă
rirea disciplinei, creșterea răspun
derii personale a fiecărui salariat 
fată de realizarea sarcinilor încre
dințate.

Pe baza aplicării acestor masuri 
ne angajăm să producem peste pla
nul anual :
—. 5 006 tone cocs metalurgic;
— 15 000 tone fontă;
— 20 000 tone oțel;
—> 15 000 tone laminate finite.

Planul producției glohale va fi 
depășit eu 50 milioane lei, iar cei 
al producției marfă vîndută și în
casată cu 35 milioane iei, produc
tivitatea muncii va crește cu 2 450 

sportive și alte acțiuni nelegate de 
procesul de producție etc. Exis
tența acestor neajunsuri a condus 
la folosirea incompletă a timpului 
productiv și a capacităților de pro
ducție. Numai în anul trecut s-au 
înregistrat peste 31 de milioane 
ore-fuse oprite în filatură și circa 
800 000 ore-război stagnări în țesă- 
torie.

Cu prilejul dezbaterilor organi
zate în toate secțiile întreprinderii 
s-au făcut propuneri și s-au sta
bilit măsuri menite să ducă la în
tărirea disciplinei jn producție, la 
mai buna folosire a timpului de 
lucru, la creșterea răspunderii fie
cărui salariat pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de produc, 
tie. In planul adoptat se prevăd : 
unificarea reparațiilor curente c'e 
gradele I și II; îmbunătățirea în, 
trețjnerii utilajelor! îmbunătățirea 
programării producției în fazele de 
preparație, filatură și țesătorie, or
ganizarea judicioasă a fiecărui loc 
de muncă; introducerea pontajului 
operativ în ateliere etc.

Ținînd seama de rezervele de 
care dispunem, de hotărîrea fer
mă a întregului colectiv de a lupta 
neobosit pentru creșterea eficien
ței economice a activității între
prinderii, în cinștea celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării re
publicii ne angajăm șâ depășim 
pianul Ia producția globală cu 
7 390 000 lei, ia producția marfă cu 
7 390 000 lei, să creștem productivi
tatea muncii cu 4,6 la șută, să rea
lizăm economii la prețul de cost 

perioară a eficienței întregii acti
vități economice a uzinei-

Ținînd seama <_ă folosirea inte
grală și productivă a timpului de 
lucru constituie o importantă re
zerva de creștere a producției, pro
ductivității muncii și a beneficiilor, 
de sporire a cîștigului salariaților, 
socotim că este util să se analizeze 
în toate întreprinderile construc
toare de mașini, și să fie luate mă
suri corespunzătoare pentru valori
ficarea maximă a acestei rezerve în 
vederaa creșterii contribuției fiecă
rui om al muncii la sporirea avu
ției țarii, la ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului nostru.

In numele colectivului Uzinei 
„23 August" :

Cicerone GORUNESCU 
director general
Marin ENACHE

secretarul comitetului de partid
Gheorghe STUPARU 

președintele comitetului sindicatului
Ion SIMIONESCU 

secretarul comitetului U.T.C. 

lei pe salariat, se vor realiza eco
nomii suplimentare la prețul' de 
cost în valoare de 8 milioane lei 
și beneficii de 13 milioane lei.

Considerăm că asemenea analize 
privind folosirea integrală și pro
ductivă a timpului de lucru sînț 
necesare în toate întreprinderile. 
Măsurile stabilite vor ajuta fiecare 
colectiv să dpbîndească rezultate 
însemnate în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor vie plan, a angaja
mentelor luate, în ridicarea conti
nuă a nivelului întregii activități 
economice.

îndeplinirea exemplară a anga
jamentului luat constituie pentru 
siderurgiștii hunedoreni o datorie 
de onoare, o contribuție la reali
zările însemnate cu care întregul 
nostru popor va întîmpina cea de-a 
XX-a aniversare a proclamării re
publicii.

In numele colectivului Combina
tului siderurgic Hunedoara :

Ing. Nicolae AGACHI t 
director general

Ion NICULESCU 
secretarul comitetului de partid

Ștefan SOIYMOSI 
președintele comitetului sindicatului

Nicolae MUNTEANU 
secretarul comitetului U.T.C.

m valoare de 2 000 000 lei Și să de
pășim beneficiile planificate cu 
2 000 000 Iei.

Sîntem convinși că asemenea re 
zerve există și în alte întreprin
deri textile din țară, fapt pentru 
care propunem efectuarea unui 
larg studiu privind utilizarea tim
pului de lucru și adoptarea unor 
măsuri a căror traducere în viață 
să ducă la folosirea deplină a a- 
cestuta, întărirea disciplinei în 
muncă, ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității economice din 
întreaga industrie textilă.

Colectivul întreprinderii noa
stre, in frunte cu comuniștii, se 
angajează în fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
continue acțiunea de studiere și 
valorificare a tuturor rezervelor 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție, creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor, conștient că în felul a- 
cesta își aduce contribuția la efor
tul întregului popor, condus de 
partid, pentru înflorirea neconte
nită a României socialiste.

In numele colectivului uzinei 
textile „Moldova":

Ing. Augustin CORDOȘ 
director

Domolea SIPOT 
secretarul comitetului 

de partid
Viorica IACOBIȚA 

președintele comitetului 
sindicatului

Paraschlva CRISTESCU 
secretarul comitetului U.T.C.

In sumarul revistei se află, prin
tre altele, grupajul Eroi, fapte, 
mărturii, materialele 1877 în do
cumentele vremii. Taina vasului 
„Radelzki", Transilvania și războiul 
de independență, articolele Histria 
și Durebista, de D. Pippidi, Un 
print valah pe drumurile Euro
pei, de I. lonașcu și Horea — 
schiță a portretului intelectual 
de St. Pascu.

Q convorbire cu tovarășii Con
stantin Pîrvulescu și Ștefan Voitec 
are ca temă Cum s-a înfăptuit 
Frontul Unic Muncitoresc. Miron 
Constantinescu analizează cîteva 
Articole necunoscute ale lui Marx

DRUMURI FORESTIERE 
spre inima pădurilor

Construcția de drumuri forestie
re, cunoaște în ultimii ani o pu
ternică intensificare. Astfel, au 
fost construite drumuri forestiere 
pe Valea Jiețului, pînă dincolo de 
cumpăna apelor făcîndu-se legă
tura cu bazinul Lotrului, s-a fă
cut drumul Aușelului eu ramifi
cațiile Valea Popii și Valea Preo
tesei, a fost construită prima pat-. 
te a drumului Lolaia, iar în pre
zent se lucrează pe Valea Cimpoi, 
unde se va construi un drum auto 
de peste 8 km lungime. Și pe Jiul 
Românesc au fost deschise bazine 
forestiere noi prin construcția de 
drumuri auto în bazinul Retezat 
— Buta și Valea Mării, apoi înspre 
munții din care izvorăște Jiul — 
Gîrbovu, Valea Boului, Cîmpii 
Mielului, Cîmpușel.

Deschiderea de noi și bogate 
bazine forestiere — datorită dru
murilor auto care permit un ac
ces lesnicios — dă posibilitate mun
citorilor forestieri din Valea Jiu
lui ca anul acesta să sporească 
exploatarea masei lemnoase pînă 
la 300 000 m c. Este o realizare 
care încă nu a fost atinsă nici o 
dată de colectivul I. F. Petroșani.

Anul acesta, muncitorii din ca
drul șantierului I.C.F. Valea Jiu
lui (Întreprinderea de construcții 
forestiere), au de asemenea un 
bogat plan de lucrări pentru con
strucția de noi drumuri forestie
re. Astfel, se vor construi în con
tinuare încă 7,8 km drum fores
tier pe Valea Popii, se va defini
tiva suprastructura drumului pe 
Ultimii 1,8 km din Valea Aușelu
lui și se va face racordul Ia a- 
cest drum din șoseaua Lonea, pe 
lîngâ gater. De asemenea, se va 
construi în continuare pe Lolaia 
încă 1.7 km drum; pe Cimpa, du
pă cum a fost arătat mai sus pes
te 8 km drum — iar pe Valea 
Voevodu se vor începe primele lu

PRIMUL LOC PE ȚARA
Cinematograful „7 Noiem

brie" din Petroșani a partici
pat, în anul 1966, la un con
curs pe țară cu următoarele 
obiective : cit mai mulți spec
tatori la filmele de producție 
românească și la filmele stră
ine cu un bogat conținut de 
idei.

Recent s-au comunicat re
zultatele concursului. Datorită 
unei activități asidue, colecti
vul acestui cinematograf (di
rector Vașile Chirculescu) s-a 
situat pe primul loc intre ci
nematografele orășenești din 
(ară.

In cursul anului trecut, ța 
cinematograful „7 Noiembrie" 
au rulat 11 filme românești 
in premieră pe țară care au

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința tuturor ce

tățenilor din localitățile Văii Jiu
lui care mai au diferite gunoaie re
zultate din curățenia de primăvara 
a curților, grădinilor etc. că ultimul 
termen de depozitare a lor pe tro
tuare sau în stradă în vederea 
transportării de către I.C.O. este 26 
aprilie 1967.

Șe atrage atenția că cetățenii care 

eu privire la Unirea Principatelor.
In acest număr, revista începe 

publicarea integrală a stenogra
mei Conferinței de la Ialta, din 
februarie 1945. Revista mai cuprinde 
și prima parte a memoriilor inedite 
□le lui Constantin Argetoianu.

Paginile revistei, mai cuprind 
numeroase alte articole, note și în
semnări, un panoramic editorial, 
poșta redacției.

La început de drum, Magazin 
iștorie publică saluturile pe care i 
le adresează numeroase persona
lități culturale și științifice din 
țară și de peste hotare.

crări, executîndu-se cea. 8 km de 
l.erasamenle brute — demontarea 
liniei ferate și finisarea drumu
lui forestier rămînînd pc anul 
viitor.

De asemenea, mai sînt prevăzu
te lucrări de drumuri pe Cîbanu, 
Sașa — Izvor, Valea Mării și al
tele, ca și o seamă de refaceri pe 
văile unde apele mari din anul 
trecut au distrus drumurile : Axia
lul Obîrșia Jiului, Bilugu, Buta, 
Valea de Brazi și altele, ca să^se 
poată reîncepe exploatarea respec
tivelor masive păduroase.

Șantierul I.C.F. este dotat cu 
mijloace tehnice (excavator, cilin
drii compresori, buldozere, moto- 
cornpresoare, concasoare etc.) care 
ajută colectivul în executarea lu
crărilor mai grele și ușurează e- 
forlurile ca și un număr însem
nat de autocamioane carosate și 
basculante care asigură transpor
tarea operativă a materialelor.

Noile drumuri forestiere consti
tuie totodată un șpt^jin prețios 
pentru turiștii localnici sau cei 
care ne vizitează Valea Jiului. In 
special duminica, zi în care nu se 
execută transportul forestier, aces
te drumuri pot fi deschise pentru 
folosința turiștilor. Sînt necesare 
doar cîteva amenajări simple ca 
indicatoare de direcție, pentru 
curbe și pante prea periculoase, 
pentru locuri de popas sau unde 
este interzis popasul și aprinderea 
focului.

Drumurile forestiere deschid noi 
și noi bazine cu lemn prețios; ku- 
șurînd exploatarea masivelor pă
duroase și ducînd mesajul muncii 
pînă în inima lor. Este rodul mun
cii harnicului colectiv al șantie
rului I.C.F. — Valea Jiului, care 
pe coaste prăpăstioase, chei abrup
te întind panglica drumului tot 
mai adînc înspre inima pădurilor.

fost vizionate de peste 91000 
spectatori.

In același interval de timț 
au rulat în reluare 38 filme 
artistice și 43 filme documen
tare românești. Spectacolele 
cu aceste filme au fost vizio
nate de un număr de peste 
130 000 de spectatori. De un 
deosebit succes s-au bucurat 
mai ales filmele „Haiducii", 
„De-aș fi Harap Alb“, „Dumi
nică la ora 6“ și altele. Me
rită subliniat faptul că majo
ritatea filmelor românești pre
zentate la cinematograful .fi 
Noiembrie" din localitate m 
fost însoțite de simpozioane, 
medalioane adecvate pregătite 
cu grijă.

vor mai depozita astfel de gunoaie 
pe trotuare sau străzi după data 
de 28 aprilie, vor fi sancționați cu 
amendă conform dispozițiilor în vi
goare.

De asemenea, se interzice tutpror 
cetățenilor să depoziteze gunoaiele 
menajere direct pe trotuare sau în 
străzi. Gunoaiele se scot pe trotuar 
sau în stradă numai în recipient



steagul roșu

DIN NOU DESPRE 
NEREALIZAREA LATURII EDUCATIVE

însemnări pe marginea unui concurs pionieresc

Cunoașterea istoriei patriei, a 
celor mai glorioase pagini din 
lupta pentru eliberarea națională 
și socială, dusă de poporul nostru 
de-a lungul veacurilor — repre
zintă o principală verigă în proce
sul de educare patriotică a pionie
rilor și școlarilor. Posibilitățile de 
cunoaștere a istoriei poporului 
nostru sînt — după cum se știe 
— destul de variate. Inițiativa 
Comitetului orășenesc Petroșani al 
Organizației pionierilor din Româ
nia de a institui un concurs pe 
tema „Dulcea și frumoasa noastră 
Românie” a fost binevenită, opor
tună. Duminică am asistat, la 
Școala generală nr. 2 Lonea, la o 
fază interșcoli a acestui concurs. 
Au participat pionieri și școlari 
de la Școlile generale nr, 1 Pe- 
trila, nr. 2 Lonea, nr. 4 Jieț, nr, 5 
Petri la și Liceul Petrii a.

Trecînd peste unele deficiențe 
de ordin organizatoric (sala neîn- 
câlzită, mobilizare insuficientă), 
trebuie să arătăm de la început, 
ca o primă și generală constata
re, că nivelul bun de pregătire, 
cunoștințele dovedite de partici
pa,țțl, nu pot să compenseze lipsa 
elementului educativ al concursu
lui. Răspunsurile închegate, gîndi- 
te și bine formulate, da 
te dg elevii Rusan Traian- și Mi- 
hat Victoria (Școala generală nr. 
1 Petrila), Popescu Marina (Școa
la generală nr. 2 Lonea), Stanciu 
Ion (Școala generală nr. 4 Jieț) 
și Sevastru Bujor (Școala gene
rală nr. 5 Petrila) au atras bine
meritatele aplauze ale asistenței. 
Dar concursului la care am a- 
sistat i-a lipsit ceva foarte impor
tant — acel aer de sărbătoare, 
bucurie și entuziasm care să de-

clanșeze in elevi puternice senti
mente patriotice și estetice. Des
fășurat în grabă și-n anonimat, ca 
o simplă formalitate, concursul n-a 
avut tocmai acea forță emoționa
lă, n-a exercitat, asupra psihicu
lui atît de receptiv al elevilor, o 
influență pozitivă, de majoră im
portanță etică șj educativă. Și a- 
ceasta din mai multe cauze prin
tre care: lipsa notei solemne, e- 
moționale și conducerea nemește
șugită a examinării, amestecul ju
riului în aprecierea răspunsurilor, 
întrebări ale căror răspunsuri se 
întretăiau, etc. Consecințe: mulți 
elevi cît și unele cadre didactice, 
care s-au ocupat de pregătirea a- 
cestora, considerau că munca nu 
le-a fost răsplătită; elevii-specta- 
tori au asistat la o întrecere a po
sibilităților intelectuale 
dispun „vîrfurile" 
timente (poate în 
regret că nu s-a 
trebare) n-au fost
concursului. Or, nu verificarea, în 
domeniul istoriei, a cunoștințelor 
elevilor din clasele a VIII-a s-a ur
mărit prin acest concurs, ci alcătui
rea în inimile tineretului școlar a a- 
celui buchet de nobile sentimente : 
mîndrie, patriotism Și fericire de 
a trăi într-o țară liberă, puterni
că și pașnică. Tocmai acest lucru 
nu s-a reușit. Și nici nu se putea 
reuși mai mult. N-a fost nimic emo
ționant, nimic înălțător; concurs is
toric lipsit tocmai de acel har ca
re să extazieze, să trezească sen
timente patriotice deosebite. Sim
plul apel la 
suri, într-un 
poate sugera

de care 
școlii lor; sen- 
afara celui de 

știut cutare în- 
trezite, în urma

cuvinte, la răspun- 
dialog monoton, nu 
nimic !

V. TEODORESCU

Iubitorii de literatură au prins de veste că biblioteca clubului muncitoresc din Uricani a primit cărți 
noi. Trei dintre ei au lost surprinși in obiectiv alegîndu-si cărțile preferate.

Scrisoare deschisă
către gospodarii minei Uricani

Vă surprinde poate această scri
soare. Cine și de unde scrie ? — vă 
întrebați probabil. Scrisoarea por
nește de la noi, un grup de mate
riale, mașini și utilaje folositoare 
minerilor, lăsate în părăsire în 
curtea minei, in văzul tuturor (și 
al dumneavoastră, stimați gospo
dari !).

...Cînd am fost trimise de la 
U.R.U.M.P. aici, la mina Uricani, 
aveam toată încrederea că, în scurt 
timp, vom fi puse la muncă în sub
teran, pentru a ajuta minerilor 
uricăneni la extracția cărbunelui. 
Ce dezamăgire însă ! Aici, la Uri
cani, avem parte de un tratament și 
îngrijire de-a dreptul revoltătoare.

cu reductoare
Și ele

De ce sînt insalubre unele cartiere?
(Urmare din pag. I)

dovedesc preocu-

dimi-

Toate acestea
parea l.C.O. pentru reglementarea 
problemei de salubritate a cartie
relor. Dar negiijînd asigurarea tu
turor blocurilor ou numărul necesar 
de recipienți (un recipient la 5 a- 
partamente) nu a rezolvat pro
blema. Să exemplificăm:
neața,. la ora 10, în cartierul 8 Mar- 
tie-Pc ăla gunoiul era ridicat (re- 
cipienții n-au mai fost puși însă la 
loc în suporții lor). După-amiază 
recipienții se umpluseră. Mulți 
erau răsturnați. Cartierul arăta pes
triț. Lucruri similare am întîlnit 
în cartierele Braia-Lupeni, 
port și Carpați-Petroșani. 
creț : marți, 11 
prin fața Școlii 
Braia. Un grup 
seră recipienții
tau în ei nu se știe 
hîrtiile și le împrăștia peste tot. 
Astfel de lucruri fac și unii oameni 
mari. In fața blocului nr. 4 de pe 
strada „Carpați" din cartierul cu

Aero- 
Con- 

aprilie, am trecut 
3 din cartierul 
elevi răstuma- 
gunoi și cău- 
ce. Vîntul lua

nr. 
de 
de

același nume, recipienții șînt me
reu răsturnați de ciini. l.C.O. are o 
echipă de ecarisaj. Ce face această 
echipă dacă prin toate cartierele 
cîinii vagabonzi șe plimbă în voie ?

Cartierul Mihail Eminescu — Lo
nea este în general frumos. Loca
tarii și-au săpat zonele din preajma 
blocurilor în care locuiesc și între
țin curățenia cartierului. Notă dis
cordantă face doar zona dimpreju
rul blpcului nr. 317, plină de hîrtii. 
aruncate pe geam din aparta- . 
mente. Iată dar și a doua cauză a 8 
insalubrității cartierelor : lipsa de R 
respect a unor locatari (mari și 
mici) față de curățenia cartierului S 
în care trăiesc, lipsa de opinie îm- I 
potriva acelora care generează de
zordinea și murdăria. ft

Conlucrînd pentru lichidarea a- I 
cestor deficiențe l.C.O. "s 1— 
își pot aduce din plin

țiile de gospodărire ale sfaturilor 
populare care au datoria de a con
trola și dirija în permanență acti
vitățile de înnoire a localităților. 
Iar controlorii de salubritate să nu 
se limiteze doar la asistarea lucră
torilor lor, ci să-și intre mai mult 
în atribuțiuni, să-i intereseze mai 
mult aspectul localităților, să ia și 
unele măsuri împotriva acelora 
care le alterează înfățișarea.

Tuburile de aeraj (lugnele) care la 
U.R.U.M.P. sînt lucrate cu grijă, 
aici sînt aruncate claie peste gră
madă pe pămînt noroios, incit foar
te multe au primit infirmități — 
turtindu-se. O „grijă" asemănă
toare se manifestă și pentru lan
țuri, scocuri, capete de întindere 
și grupuri motoare
pentrp crațerele de mină, 
sînt aruncate țâre încotro, avînd 
unele părți deja îndoite. Cît pri
vește rampa de descărcare, acolo 
toate sînt aruncate unele peste al
tele, că ar face— bucuria unor or
gane de control dacă ar veni acum 
pe aici !

Vă mai aduceți aminte de ma
șina de curățit vagonete ? A sosit 
aici cu luni în urmă. Și acum stă 
pe iarbă în curte, nefolosită. Dar 
de armăturile T.H. vă mai amin
tiți ? Locul lor era în mină... Sint 
acolo ? Aș ! Ele trec prin niște în- 
tîmplări curioase. Segmențn de ar
mături comandați la U.R.U.M.P. au 
o lungime de 2,50 metri. Aici, la 
Uricani, ele sînt modificate, scurțîn- 
du-se la 1,97 metri. Așa că patru 
sudori lucrează numai la 
tăind autogen din fiecare 
tură cite

plătite în plus și oxigen irosit, su
te și sute de capete de material 
(oțel) rămase în afara oricărei în
trebuințări utile. Vă punem între
barea : dacă trebuiau în galeriile 
minei Uricani segmenți de armă
turi mai mici, de ce nu au fost ele 
comandate de la început așa la 
U.R.U.M.P. ? Dacă nu se găsea 
material pe dimensiune, cel puțin 
la uzină tăierea se putea face cu 
fierăstrăul de tăiat metale sau 
stanță, iar capetele rămase se fo
loseau imediat la turnătorie. Pe 
cînd așa... Cine plătește oare toată 
această... distracție?

Ne-a ajuns deja cuțitul la... os 
(oțel) și nu mai putem răbda ru
gina, loviturile nemeritate, gîntem 
materiale și utilaje în vioare de 
milioane de Iei, dar care la Urieani 
nu ne bucurăm, din partea dumnea
voastră, gospodarii minei, de nici 
o prețuire. Veniti în vizită prin 
curte la noi, să vedeți în Ce hal 
sîntem I Veniți însă mai repede, 
pînă nu Vin organele de control...

53 centimetri.

aceasta, 
armă- 

^osturi

Cu tristețe,
grupul de materiale și utilaje 

împrăștiate prin incinta minei 
Uricani

și locatarii ” 
contribuția 8

PROGRAM DE RADIO
27 aprilie TELEVIZIUNE

ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 15,03 
EDIȚIE RADIOFONICĂ : I. I Ca- 
ragiale; 15,23 Cîntece ușor de re
ținut; 15,50 Muzică populară inter
pretată la muzicuță; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,30 Cîntă Anda Călugă- 
reanu și Barbu Constantinescu; 
16,50 Orchestra ansamblului fol
cloric al Sfatului popular al Capi
talei; 17,10 Vă plac aceste melodii ?; 
17,30 Ciclul „Să înțelegem muzica"; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18.05 
RAD1OȘIMPOZION : FACTORII
COEZIUNII FAMJUBI; 18,25 Mu
zică ușoară; 18,40 INCURSIUNE IN 
COTIDIAN: 19.00 Concert de me
lodii românești; 19,30 Sport; 19,40 
Varietăți muzicale; 20,0.0 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ- Cronică e- 
eonomică; 20,30 Interpreți șl or
chestre de muzică ușoară; 20,50 
Muzică populară;
TINERETULUI; 
NAL. Sport. Buletin 
22,15 Intîlnire cu 
MOMENT POETIC; 
citai de pian: 23,00 La braț cu mu
zica ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

26 aprilieDE 
zical 
tică;
5,35

16,55 FOT BAU: Semifinala
Cupei campionilor euro
peni : Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia — Intema- 
zionale Milano. Transmi
sie de la Sofia, 
Telejurnalul de seară. 
Orașe și orașe.
Buletinul meteorologic. 
Moment liric.
Concert: partea a U-a 
și a lll-a din concertul 
pentru pian și orchestră 
de Aram Haciaturian. 
Interpretează solistul Lev 
Oborin, acompaniat de 
Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii Sovie
tice. Dirijor: compozito
rul Aram Haciaturian 
(film).
Telecronica economică. 
Știința și producția. 
„Alma Mater”. Emisiune, 
pentru studenfi.
Film artistic „La terra 
troma". Un film al cu
noscutului regizor italian 
Luchv no Visconti, distins 
cu Marele Premiu la 
Festivalul cinematogra
fic de la Veneția. Pre
mieră pe tară. 
Panoramic,
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Ia buna gospodărire și înfrumuse- I 
țâre a cartierelor, în asa fel ca •

I
I

■

I
I

plăcut peacestea să impresioneze 
oricine le-ar vizita.

Mai facem o referire și la sec-

DATORII MAI VECHI

Complexul comercial din cartierul Aeroport a (ost predat de con
structori in două etape. Predarea lucrărilor executate în etapa a U-a a 
avut loc cu citva timp in urmă. După predare, și-au luat „bagajele" și 
au plecat în alte locuri. Au lăsat în spatele complexului ceea ce se vede 
în fotografie : un teren neamenajat pe care, în zilele cu ploaie, se adună 
apă spre bucuria rimătorilor care umblă nestingheriți prin cartier. Cînd 
au constructorii de aînd să-si plătească datoria de mai înainte ?
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PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
ȘTIRI; 5,05 Program ffiu- 
de dimineață; 5,15 Gimnas- 
5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
ACTUALII ATEA AGRARĂ;

6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport. Buletin meteo-rutier;
6.30 BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-rutier;
7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot înain
te (emisiune pentru pionieri); 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9.00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,03 Ea micro
fon melodia preferată (continuare)-
9.30 RADIOMAGAZINUL ASCUL 
TĂTOARELOR; 10,10 Melodii popu 
lare interpretate la diferite instru 
mente; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
11,03 Cronică economică; 11,15 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară: 12,00 Muzică ușoa
ră; 12,15 Din însemnările instruc 
torului artistic; 12,40 Emisiune de 
cîntece și jocuri; 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic: 
13,10 Succese ale muzicii ușoare:
13.30 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,00 Cîn
tece vesele; 14,35 Două inimi în
tr-un vals; 15,00 BULETIN DE

ușoară;
21,05 ANTENA 

22,00 RAD1OJUR- 
meteorologic; 
jazzul; 22,45 
22,50 Mic - re-

cinematografe
27 aprilie

Petroșani — 7 Noiembrie: Acei 
oameni minunați și mașinile lor 
zburătoare; Republica: înainte de 
război; Petrila: Adevărata față a 
fascismului; Lonea — Minerul: Fan- 
tomas ăe dezlănțuie; 7 Noiembrie: 
Nu sînt copaci pe stradă; Livezeni: 
Viscolul; Aninoasa: Vremea zăpe-

Zilor; Paroșeni: In genunchi mă 
întorc la tine; Vulcan: Dragostea 
învinge; Crividia: Operațiunea „î"; 
Iupeni — Cultural; Laguna dor in- 
lelqr,- Muncitoresc: Descoperirea 
lui Julien Boli; Bărbăteni; S-a în- 
tîmplat la miliție; Uricani: Escrocii 
Ia mănăstire.

19,00
19,15
19,27
19,30
19,40

20,00

20,30

21,00

22,45
23,05
23,15
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Vizita delegației parlamentare române 
in Turcia

BURSA 25. — Trimisul special A- 
gerpres, N, lonescu, transmite : De
legația parlamentară română, con
dusă de președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, a 
plecat marți dimineața din Izmir 
la Bursa, unde a lost întîmpinată 
de guvernatorul Vilaietului, Cela- 
letin Unseli, și primarul orașului,, 
Kemal Bengu.

Cu prilejul vizitei pe care oaspeții 
au făcut-o guvernatorului, acesta 
șî-a exprimat satisfacția deosebită 
în legătură cu prezența parlamen
tarilor români în Vilaiet, subli
niind contribuția pe care schim
burile de vizite o aduc la o mai

bună cunoaștere și o mai strînsă 
colaborare între cele două țări. 
Membrii delegației române au fost 
de asemenea oaspeții primarului.

In continuare — delegația ro
mână a vizitat cîteva din cele
brele monumente ale Bursei, prin
tre care geamia „Ulucami", cu 24 
cupole, înălțată în secolul al 
XIV-lea, Moscheea Verde, cu de
corații interioare unice în lume, 
mausoleele mai multor sultani și 
Muzeul de arheologie al orașului.

Seara, guvernatorul Vilaietului a 
oferit un dineu care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

Lmilrile Hotei 
te la KirlDvy-Vaiy

KARLOVY — VARY 25 (Ager
pres). ■— In cursul ședinței de 
luni, partidele comuniste și mun
citorești participante la Conferința 
de Ia Karlovy-Vary au adoptat un 
apel adresat popoarelor europene 
în vederea intensificării acțiuni
lor de solidaritate cu lupta dreaptă 
a eroicului popor vietnamez, și de 
condamnare a agresiunii militare 
întreprinse de S.U.A. împotriva po
porului vietnamez.

In aceeași zi, participanții la 
conferință au adoptat o Declara
ție prin care condamnă lovitura de 
stat militară din Grecia.

Sesiunea specială
a Adunării Generale a O.N.U.

In urma morțîi tragice a cosmonautului Vladimir Komarov

Instituirea unei comisii 
guvernamentale de anchetă
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Co

mitetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al Uniunii So, 
vietice au hotărît să constituie o 
comisie guvernamentală care să 
eluciceze împrejurările morții cos
monautului sovietic Vladimir Ko
marov, survenită luni, ‘ în timpul 
aterizării navei cosmice „Soiuz-1".

In cursul zilei de marți, la Casa 
Armatei Sovietice din Moscova 
mii de locuitori ai capitalei Uniunii 
Sovietice s-au perindat prin fața 
catafalcului unde se afla depusă 
urna cu cenușa lui Vladimir Ko
marov. Deasupra catafalcului era 
așezat portretul îndoliat al cos
monautului erou : pe perne de ca
tifea roșie erau expuse ordinele 
și medaliile cu care a fost decorat 
V. Komarov.

La catafalc au făcut de gardă 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștfi al U.R.S.S., Ni
kolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și alți conducători so
vietici.

A 22-a aniversare 
a eliberării Italiei

ROMA 25 (Agerpres). — La 25 
aprilie, în întreaga Italie a fost 
comemorată cea de-a 22-a aniver
sari a eliberării Italiei de sub do
minația fascistă. La Roma, minis
trul apărării Roberto Tremelloni 
a depus în numele guvernului ita
lian o coroană de flori la placa 
memorials ridicată pe locul unde 
forțele hitleriste au executat 300 
de cetățeni italieni.

NEW YORK 25 (Agerpres). — In 
ședința de luni a sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O N.U. a 
fost prezentat raportul Comitetului 
ad-hoc însărcinat cu studierea po
sibilităților lichidării dominației 
rasiștilor sud-africani în Africa 
de sud-vest și acordării indepen
denței acestui teritoriu. Raportul 
conține trei proiecte : unul prezentat 
de S.U.A., Italia și Canada, altul 
de Mexic, Chile și Japonia. Al trei
lea proiect, elaborat de Etiopia, 
Nigeria, R.A.U., Pakistan și Se
negal, a fost prezentat de repre
zentatul Etiopiei, Endalkachew Ma- 
konnen. Proiectul cere evacuarea 
forțelor armate și polițienești ale 
Republicii Sud-Africane din Africa 
de sud-vest și adoptarea de către 
O.N.U. a tuturor măsurilor necesare

pentru a obliga R.S.A. să părăseas
că acest teritoriu care ar urma să 
devină independent pînă cel tirziu 
în iunie 1968. Autorii proiectului 
propun crearea de către Adunarea 
Generală a unui Consiliu O. N U. 
investit cu funcții executive și ad
ministrative, care ar urma să dis
pună de forțe ale Națiunilor Unite.

Reprezentantul Etiopiei a criticat 
puterile occidentale care acordă 
asistență Republicii Sud-Africane : 
„Principala problemă este de a ști 
cit timp vor continua puterile oc
cidentale actualul lor joc dublu, 
care constă, pe de o parte, în a 
sprijini principiile și deciziile Na
țiunilor Unite, și a susține și întări 
pe de altă parte, -tocmai acele forțe 
care zădărnicesc toate forturile 
O.N.U".

Declarația lui Andrei Gromîko
în legătură cu

Avioane americane doborîle în R. P. Chireză
PEKIN 25 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că, la 24 

aprilie, unitățile de apărare antiaeriană ale Armatei Populare Chineze de 
Eliberare au doborît două avioane americane de tipul „F-4B", care au 
violat spațiul aerian al țării în zona provinciei Guansi.

Lansarea rachetei 
„Tifan-3c" a fost amînată

La centrul spațial de la Cape 
Kennedy s-a anunțat că, datorită 
unor defecțiuni tehnice, lansarea 
rachetei „Titan-3c", care urma să 
plaseze marți în spațiul cosmic 
cinci sateliți, a fost amînată.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — A- 
genția TASS a transmis declara
ția lui Andrei Gromîko, copreșe
dintele sovietic al conferinței de 
la Geneva din 1962, cu privire Ia 
încordarea situației politice din 
Laos, care constituie o urmare di
rectă a acțiunilor agresive 
S.U.A. împotriva acestei țări.

Arătînd că există pericolul 
ca Laosul să se transforme 
nou intr-un mare focar de 
flicte internaționale în Asia 
sud-est, copreședintele

ale

real 
din 

con- 
de

sovietic 
cheamă guvernul S.U.A. să respec
te cu strictețe prevederile acordu
rilor de la Geneva din 1962 și în

Etapă hotărîtoare în „lunga 
călătorie a Angliei spre C.E.E."

LONDRA 25 (Agerpres). — Du
pă cum transmite corespondentul 
din Londra al agenției France 
Presse, prezentarea oficială a ce
rerii Angliei de a adera la Piața 
comună este iminentă. Premierul 
Wilson a luat în mod practic ho- 
tărîrea de a pune candidatura An
gliei și, potrivit cercurilor' politice 
londoneze, duminică, în cadrul u- 
nei ședințe extraordinare, Cabine
tul britanic va confirma această 
hotărîre. După ce va informa pe 
partenerii săi din Asociația Euro
peană a Liberului Schimb, guver
nul britanic urmează să facă o 
declarație oficială in Camera Co
munelor, Ia începutul lunii mai, 
înainte de vacanța parlamentară, 
care va dura de la 12 mai pînă 
la sfîrșitul lunii.

Premierul britanic pare să-și ai
bă deja asigurată o mare majori
tate parlamentară în favoarea de
mersului său, spun cercurile poli
tice londoneze. Acestea precizează 
că majoritatea celor 100 de depu- 
tați laburiști, considerați în gene
ral „șovăitori" se vor ralia la rîn- 
dul lor primului, ministru, cu con
diția ca el să reînnoiască asigura
rea de a nu sacrifica „interesele 
esențiale ale Angliei și Common- 
wealthului", în negocierile pe care 
le va avea cu Comunitatea Eco
nomică Europeană. Potrivit ace
lorași cercuri, atunci cînd va for
mula candidatura Angliei la C.E.E. 
premierul Wilson va ține seama

de aceste rezerve, ca și de teme
rile exprimate de sindicate.

Harold Wilson va avea totuși 
de luptat cu opoziția, nu numai a 
unui, grup de conservatori, dar și 
a unei minorități foarte active, 
ostile Pieței comune, din propriul 
său partid. In cadrul dezbaterii 
grupului parlamentar laburist, con
sacrată Pieței comune, care are 
loc în prezent, purtătorul de cu- 
vînt al tendinței ostile C.E.E., fos
tul ministru Emmanuel Shinwell 
a arătat limpede că prezentarea 
candidaturii britanice nu va în
semna sfîrșitul controversei. Acest 
grup de deputați, care este spriji
nit de sindicate, intenționează ca, 
în cazul cînd Anglia își va pre
zenta candidatura, să-și continue 
acțiunea în cursul negocierilor cu 
C.E.E., care urmează sâ înceapă 
în toamnă. Premierul Wilson, a- 
daugă cercurile menționate, doreș
te să evite amănuntele acestor ne
gocieri. care, după părerea sa, tre
buie să abordeze principalele pro
bleme ivite în calea aderării An
gliei la C.E.E.: politica agricolă, 
interesele Commonwealthului, pozi
ția lirei sterline, libertatea mișcării 
de capitaluri.

Ziua de duminică marchează, 
pentru Londra, o etapă hotărîtoare 
în „lunga călătorie a Angliei spre 
C.E.E.". Cercurile politice amin
tesc că punerea candidaturii An
gliei la C.E.E. va fi urmată de cî
teva demisii din guvernul britanic.

situația din Laos
acest scop să înceteze imediat bom
bardarea teritoriului laoțian, folo
sirea spațiului aerian al Laosului 
pentru agresiunea în Vietnam, să-și 
retragă din Laos personalul mili
tar, să dea posibilitate laoțienilor 
să-și rezolve singuri problemele 
interne.

„Confuzie totală“în procesul Ben Barka
PARIS 25 (Agerpres). — Proce

sul în cazul răpirii liderului maro
can Ben Barka a intrat în cea de-a 
doua săptămînă . Marți, în cadrul 
celei de-a opta ședințe a procesu
lui, președintele tribunalului, Pe
rez, a luat interogatoriul ultitau- 
lui dintre acuzați, studentul maro
can El Mahî, care șe află lingă 
Ben Barka în clipa răpirii sale, la

22 octombrie 1965. EI Mahi trebuie 
să explice în ce scop a primit de la 
Ahmed Dlimi, directorul adjunct 
al securității marocane, în noap
tea de 3 spre 4 noiembrie 1965. su
ma de 10 000 . de franci, pe care el 
a remis-o ulterior unuia din com
plicii care au participat la răpirea 
lui Ben Barka, și anume Palisse.

Swazilandul are o nouă constitute
MBABANE 25 (Agerpres). — In protectoratul britanic Swaziland a 

intrat marți în vigoare o nouă constituție. Comunicatul oficial referitor 
la acest eveniment a fost semnat de regele Sobhuza II al Swazilandu- 
iui și de reprezentantul Coroanei britanice, F. LIoyd. In baza acestei con
stituții, elaborată 
ternă, iar șeful 
tanle ca rege al 
și un Senat.

de Marea Britanie,Swazilandul va căpăta autonomie in- 
tradițional Sobhuza II a lost recunoscut de Marea Bri- 
acestei țări. Swazilandul va avea o Adunare Națională

Ciocnire intre
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Descoperirea de către doi savanți 
americani a sute de obiecte sti
cloase în adîncul Oceanelor Pacific 
și Indian lasă să se creadă că în 
urmă cu 700 000 ani s-a produs 
o ciocnire între un mare corp ce
resc și planeta noastră. Potrivit 
tezei supuse de savanții Bruce 
Heezen și Bill Glass, de la Obser
vatorul Universității Columbia din 
New York, Adunării anuale a V- 
niunii geofizice americane, ciocni
rea ar fi provocat împrăștierea a 
300 milioane tone de resturi ex
traterestre asupra a mai mult de 
o zecime din suprafața Pămîntu- 
lui, ceea ce ar fi putut declanșa 
ultima inversare 
netic terestru.

Cei doi geologi 
corpuri sticloase

a timpului mag-

afirmă că micile 
descoperite pe

;i plinită noastră ?
fundul oceanic sînt „microtectite". 
Considerate de savanții din întrea
ga lume ca fiind de origine cos
mică, „microtectitele" au un dia
metru de mai puțin de un mili
metru. Marea majoritate a celor 
descoperite de profesorii Heezen 
și Glass sînt sferice, în timp ce 
celelalte au forma fie a unui disc, 
fie a unei pere, fie a unui cilin
dru.

„Cauza acestor inversiuni nu a 
fost încă stabilită", au declarat cei 
doi savanți. Dar descoperirea unui 
depozit de „microtectite", care au 
determinat inversarea timpului 
magnetic terestru, lasă să se crea
dă că cele două fenomene au a- 
vut o cauză comună, respectiv 
ciocnirea amintită a unui corp cos
mic cu Terra.

PROTEST AL M.A.E. AL IÎ.R.S.S
(Agerpres). — A-MOSCOVA 25

genția TASS anunță că Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S S. a re
mis ambasadorilor Australiei si 
Tailandei la Moscova declarații în 
care protestează împotriva extin
derii participării celor două țări 
la războiul dus de S.U.A. în Viet
nam. In declarații se arată că gu
vernele Australiei și Tailandei 
poartă întreaga răspundere pentru 
consecințele participării la agre
siunea împotriva poporului viet
namez.

O declarație cu conținut similar 
a fost adresată și de misiunea 
U.R.S.S. la Wellington guvernului 
Noii Zeelande.

MARI DEMONSTRAȚII 
IN ITALIA

ROMA 25. — Corespondentul. A- 
gerpres, Giorgio Pastore, tri finite : 
In mai multe orașe din Italia au 
avut loc demonstrații la care au 
participat zeci de mii de cetățeni. 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care se putea citi : „Libertate și 
pace în Vietnam", „Libertate și pa
ce pentru Grecia", „Fascismul nu 
va trece". Un mare cortegiu for
mat din tineri veniți din Bologna, 
Roma, Napoli, Parma, Milano si 
alte orașe s-a format la Florența. 
In fața demonstranților au luat cu- 
vîntul deputatul Lelio Basso, pre
ședintele P.S.I.U.P.. profesorul La 
Pira și alți vorbitori.

„Maree neagră" 
pe țărmul R.F.G.

BONN 25 (Agerpres). — A- 
proximativ 200 tone de petroâ 
s-au revărsat în mare in urma 
spargerii unuia din rezervoa
rele petrolierului „Helga Ess- 
berger", ancorat în portul vest- 
german Wilhelmshaven, ame- 
nințînd să invadeze țărmul și, 
mai ales, localitatea balneară 
Dangast. Stratul de petrol a a- 
coperit deja suprafața mărfi 
pe o întindere de mii de metri 
pătrați. Pentru a împiedica îna
intarea „mareei negre ' căreia 
vîntul i-a imprimat o viteză 
destul de mare, au fost luate 
măsuri excepționale.

su d-vietna m eziAtacuri ale pafrioților
SAIGON 25 (Agerpres). — 12 pușcași marini americani au fost uciși 

și 17 răniți, în cursul unui atac cu mortiere, lansat de patrioți luni după- 
amiază în apropierea localității Quang Tri, din provincia cu același 
nume. Tot luni după-amiază, elemente ale forțelor patriotice au pătruns 
într-o localitate situată la 15 km sud-vest de Saigon, unde au declanșat 
un atac cu grenade împotriva pozițiilor trupelor saigoneze. 11 saigonezi 
au fost răniți. -ț-
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