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Gheorghe Gheorghiu-Dej" GalafiIIPătruns de marea răspundere ce-i revine pentru darea în funcțiune, la termenele stabilite, a obiectivelor Combinatului siderurgic „Gheorgne Gheorghiu-Dej“ de la Galați, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni. de pe șantierele de construcție și unitățile industriale ale combinatului, în frunte cu comuniștii, și-a mobilizat forțele pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate de partid. Bucurîndu-se de îndrumarea directă a conducerii de partid și de stat, avînd asigurat ajutorul biroului comitetului regional colectivul' nostru nit sarcina de a primul trimestru
de partid, a îndepli- realiza în al acestuian peste 20 la sută din planul anual de construcții, ritmul intens de lucru pe ș’an- tiere : permițîndu-ne atingerea unor stadii’ fizice ale lucrările! cai asigură respectarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor. Colectivul nostru, acordînd întreaga atenție folosirii din plin a timpului de lucru, bunei organizări a muncii și gospodăririi chibzuite a ma

tei ratelor de construcție, a- plicării de soluții tehnice, -CÎt mai eficiente, întărind disciplina muncii, a realizat integral sarcinile de 
primul trimestru, plan pe volumul

lucrărilor de construcții- montaj executate fiind cu 62 la sută, mai mare față de planul pe trimestrul I al anului trecut. Sporul producției s-a realizat, în principal, pe seama creșterii cu 35 la sută a productivității muncii, comparativ eu primul trimestru al anului trecut.Raportăm conducerii parti- la primul furnal de c. s-a montat blin- este în curs de fi- montarea celor pa-

zeze importante volume de lucrări. La turnătoria mixtă
(Continuare in pag. a 3-a)
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ZILE DE ÎNTRECERE

la 
a

al P.M.S.U., minis- al Republicii Popu-care s-a desfășurat

Miercuri, 26 aprilie, tovarășul Emil Bodnăraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul Ilku Pal, membru supleant al Biroului Politic al C.C.trul educației lare Ungare.La primire.într-o atmosferă cordială, au participat tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Pompiliu Ma- covei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu- lui, precum și Jozsef Vince, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București. (Agerpres)
EXPOZIȚIE
DOCUMENTARA

dului că1 700 m dajul și nalizare tru preîncălzitoare. In stadii avansate sînt și lucrările la stația de epurare brută și fină a gazelor, la centrala suflantelor. Stadiile fizice ale lucrărilor la fabrica de aglomerare și la depozitul de materii prime sînt coordonate cu termenele punerii în funcțiune ‘a furnalului. Lucrările în sectorul oțela- rie, unde vor cpnvertizoâre ne pe șarjă, într-un ritm prevederilor, sfîrșitul trimestrului II să înceapă montarea principalelor utilaje tehnologice ale halei de elaborare. Construcția laminorului slebing se desfășoară în paralel cu toate fronturile de lucru, iar stadiile fizice actuale^ creează condițiile ca tapa următoare să se

Au mai rămas puține, zile pînă la 
1 Mai cînd v,om străbate arterele 
orașului în coloanele dinamice și 
nesfîrșite ale demonstranților. Ne 
vom etala cu acest prilej roadele 
muncii — sintetizate de graîice — 
hotărîrea și entuziasmul nostru una
nim de a cuceri noi succese pe 
frontul creației materiale sau spiri
tuale. Care sînt realizările cu care 
ne vom prezentă la sărbătoarea mun
cii ? .Iată cîteva răspunsuri la â- 
ceastă întrebare.

Ne vom realizafi instalate de 130—150 to- se desfășoară corespunzător urmînd ca la

atinse în e- reali-

Dintrb exploatările miniere, procentul cel mai ridicat de depășire a planului îl are în prezent. colectivul celei mai tinere mine din bazin — Dîlja: 3,3 la sută. Depășirea e realizată de minerii sectorului I al acestei exploatări care au trimis la suprafață de la începutul mai mult de 520 de cărbune peste Vederile planului.Rezultate bune au obținut și minerii sectorului de investiții de la Dîlja. De Ia începutul

lunii tone pre-

angajamentul

co- lu- în de

construcțiiUzina de 
de mașini Reșița

lunii au fost săpați .30 m- 1 de lucrări miniere peste plan.— Angajamentul . iectivului nostru. pe. na aprilie a constat depășirea planuluiproducție cu 800 tone, iar la lucrările de investiții cu.40 m.l, ne-:a informat tov. Kovacs 
Emeric, inginerul șef al exploatării. Pe baza realizărilor de pînă acum, -vem toată siguranța angajamentul nostru cinstea Tui 1 Mai va îndeplinit integral.

că în fi

rarea unei calități cîț mai bune a lucrărilor îndeosebi instalatorii din echipa lui Moroșan Ha- ralambie, zugravii din echipele lui Boștină loan, Câlătofu Constantin, tîmplarii . conduși .' de Boștină. loan și parche- tarii lui D. Fieraru.
Comandâ 
specială noasttă această specia-

Colectivul Uzinei de construcții de mașini Reșița, care are cinstea de a deține pentru a treia oară consecutiv Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe țară, este hotărît să îndeplinească și în acest an, în mod exemplar, sarcinile ce îi revin din planul ce stat. Raportăm cu satisfacție că în primul trimestru planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 100,3 la sută, cel a producției marfă de 102,5 la sută, iar productivitatea muncii a crescut cu 0,8 la sută deri. Succese fost dobîndite rea metalului,țului de cost și sporirea beneficiilor.Indicațiile P.C.R. din constituie

fată de preve- importante au în economisi» reducerea pre-
Plenarei C.C. al decembrie 1966 pentru întregulnostru colectiv un prețios îndrumar în activitatea de organizare științifică a producției și a muncii. In această amplă acțiune își dau a- portul numeroși ingineri, e- conomiști, muncitori și tehnicieni cu o bogată experien-

ță, care analizează multilateral posibilitățile existente de folosire deplină a capacității de producție și a forței de muncă în vederea ridicării eficientei activității economice a uzinei noastre.Din studiile efectuate, precum și din recentele dezbateri la care au ' participat sa- lariații din toate' secțiile și sectoarele a reieșit că în u- zina noastră există încă importante rezerve de timp de lucru. In adunări,' numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni au arătat că întîrzierile, absențele nemotivate și învoirile nejustificate, organizarea unor activități culturale și obștești în timpul programului de lucru etc., aduc daune uzinei, economiei naționale. De asemenea, au fost criticate o serie de neajunsuri privind aprovizionarea locurilor de muncă cu materiale, scule și documentație tehnică, calitatea repatațiilor la unele mașini, exigenta scăzută a unor maiștri față ce cei ce se abat de la normele disciplinei producției și muncii.
(Continuare in pag. a 3-a)

Muncă rodnicăColectivul de constructori ai șantierului Lu- peni .lucrează în aceste zile cu • multă rîvnă la terminarea finisărilor la blocul A 1 cu 10 etaje și 88 apartamente — ne informează corespondentul nostru voluntar 
Cîrstoiu Valentin. Angajamentul colectivului, ne scrie corespondentul.

pe șantiereste terminarea integra- , lă a lucrărilor la acest bloc, ca la începutul lunii mai să - poată fi recepționat și dat în folosință, iar la recepție să obțină calificativul de „foarte bine". Cu rîvnă lucrează ’ terminarea lu- la ■ acest bloc Și pentru asigu-
multă • pentru ■ erărilor precum

— In uzina se țexeeuță în lună o comandă lă și urgentă, b instalație de epurare a aerului peritru uzina de preparare a minereului de la Teliuc, ne-a informat tov. Tolvay Ale
xandru, inginerul șef al U.R.U.M.P. Deși e vorba de țioasă, ținută ritelor lor luate de conducerea uzinei, executarea comenzii se apropie de sfîrșit. Pînă acum au fost executate trei ventilatoare mari, șase re- ductoare speciale, trei hidrocloane și se lucrează intens la terminarea a două îngroșă- toare.Printre echipele care aduc o contribuție deosebită la terminarea instalației se află cele conduse de Cljiș . Teofil și Heinz Eugen, Pănescu Pantelimon și turnătorii din brigada lui Șerban loan.

o lucrare preten- prin munca, sus- a echipelor dife- secții, a măsuri-

o p i n

La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, s-a deschis o expoziție documentară, consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea independenței naționale a României. Expoziția cuprinde și unele documente originale inedite, puse la dispoziție de către Arhivele Statului București, Ministerul Afacerilor Externe, Biblioteca Academiei și Muzeul Militar Central.Documentele. înfățișează lupta e- roică a ostașilor români în bătăliile de la Grivița, Plevna, Rahova, Smîrdan, Vidin, susținerea războiului de către întregul popor.Sînt expuse documente care e- vocă vitejia ostașilor celor două armate, rusă și română, a voluntarilor bulgari în războiul din 1877—1878, precum și ecoul internațional al victoriilorf armatei române.
CONCURS 
PIONIERESCZilele trecute, în sala clubului din Vulcan a avut loc un. plăcut și. interesant concurs cu tema ■ 

„Dulcea și frumoasa noastră Româ
nie". Lă acest concurs, înregistrat pe bandă de magnetofon și radiodifuzat apoi în oraș, majoritatea elevilor au dat dovadă de o pregătire temeinică, concretizată 'în răspunsuri documentate și împodobite cu multe amănunte.Concurenții, în răspunsurile lor, au subliniat cu căldură bogățiile și frumusețile neasemuite ale în- cîntătoarei noastre patrii, precum și însușirile minunate ale harnicului și talentatului popor român, care în vremuri grele, înfrățit cu codrii, cîmpiile și rîurile, și-a a- părat patria cu dîrzenie, iar astăzi o înalță pe culmile însorite ale socialismului.In cadrul concursului, suri foarte bune 
zău Rodica din Școala generală ținut, de altfelpunctaj. Toate răspunsurile au fost răsplătite cu vii și îndelungi a- plauze.

Prof. ILIE MARINESCUVulcan

răspun- a dat eleva Bfîn- clasa a VIII-a A, nr. 4, care a ob- și cel ■ mai mare

i« EXPRESIILE DE MULȚUMIREIn viața de zi cu zi auzim deseori rostindu-se expresii de mulțumire. Oamenii mulțumesc pentru o informație, pentru o atenție cit de mică, pentru deservire, după un gest politicos etc. Faptul că numim toate acestea „formule de mulțumire" nu înseamnă că uzul lor este o formalitate de care ne putem dispensa. Adevărat formalism în exprimarea mulțumirii manifestă doar cei care, fără a trăi sensul expresiei, ci obligați de. obișnuință, schițează: doar o miș-

a buzelor, lășîndu-te să că ți-a mulțumit. Cită l-am contra-
că el, că-i „pică" ceva ! Ospătarii și frizerii sînt obligați să mulțumească, dar eu, de ce ? !“. Nuzis. L-am lăsat să creadă că are dreptate.„poftă bună" ! Mi-a răspuns „am“. Imaginați-vă că auziți un „am" tare, răspicat, un lătrat de cîine, ur-

I-am urat
care crezi fățărnicie 1 Și în gîndul lor : „de ce ți-aș mulțumi, ce mare serviciu mi-ai făcut ? !“. Ne punem, firesc, întrebarea : trebuie ca cineva să-ți facă un serviciu deosebit, care cere efort îndelungat,pentru a-i mulțumi ? Nici , ca vorbă nu poate ,fi de așa . . mat de un adaus „dar n-ani ceva. Intr-un restaurant, cineva avea convingerea că nu trebuie să mulțumească ospătarului, care l-a servit exemplar, prompt și curtenitor : „Să-mi mulțumeas-

poftă" (tradus: „nu-mi ajunge mîncarea"). Cu ce mi-a recompensat atenția pe care am avut-o urîndu-i sincer „poftă bună 1“ ? Poate unii se vor întreba : „Era obligat să

mulțumească Da, neîndoios că da. Acest mic semn al mulțumirii, acest ușor și simplu de rostit „mulțumesc", prin care răspundem atenției, grijii,, amabilității, ofertei etc., se impune. Mulțumim tuturor celor din jurul nostru. Nu trebuie să așteptăm ivirea unor ocazii rarisime, în care să ne exprimăm
V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pe urmele anchetei ,A FI $1 A NU FI 
«OSPODA» ÎN CASA TA
Din toate cîte nimic

conduceri ad-fost din nou la vizitate atunci, am înțeles de

In ancheta pe care prins-o cu cîtva timp prin căminele de celibatari 
Valsa Jiului sesizam o serie de nereguli, arătam influențele pe care le are asupra locatarului temporar 
acest mod de conviețuire.Au fost receptive la sesizările Ziarului conducerile administrative ale întreprinderilor vizate ? Răspunsuri scrise n-am primit de la nici una din aceste 
ministrative.Zilele trecute am cîteva din căminele Cu această ocazie, 
ce nu am primit nici un răspuns. N-aveau ce răspunde. In afară de faptul că a venit primăvara și nu mai e nevoie de căldura sobei sau a caloriferului nu ș-a schimbat mai nimic prin locurile pe unde am trecut. Ce sesizam de fapt atunci ?Căminul constructorilor de la T.R.C.H. Lupeni .avea un aspect neîngrijit, în camere era frig (acum nu mai e frig), pe scurt, avea un aspect cit se poate de neprimitor.Situația e la fel și acum. Ba s-a șțhirtibat ceva : televizorul căminului ș-a defectat de mai bine de o lună și stă în atelierul cooperati
vei ,, Deservirea" Lupeni, aștep- tîndu-și rîndul la reparat. Pereții camerelor sînt mohorîți și murdari. Gospodarul șantierului ne-a 
spus s „Am întocmit devizul pentru Zugrăveli și vopsitorii în cămin dar Conducerea grupului ne-a tăiat fondurile pentru vopșitorie". Așa e. Nici n-aveau cu cine s-o facă și nici vopsea n-aveau (?!). Și apoi Căminul în care locuiesc oamenii șantierului, era singurul loc unde »e putea face economie (?!). Din aceleași „justificate" motive nu 
s-a putut da un aspect mai primitor nici coridoarelor căminului.

am între- în urmă din

TELEVIZIUNE
18,30

18,10

10.00

19,27
19,30

27 aprilie
Pentru cei mici. In Ioc 
de cinema „Jocul de-a 
carnavalul".
Pentru tineretul școlar. 
Studioul pionierilor.
Telejurnalul de seară. A- 
genda economică.
Buletinul meteorologic. 
„Mult e dulce și frumoa
să".

19,40 La ordinea zilei ! Orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

PROGRAM DE RADIO
28

PROGRAMUL I : 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport; 
8,80 BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 7,45 Sumarul 
presei; 8,00 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9.00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 La microfon, melodia preferată (continuare); 9,25 Sfatul medicului; 9,30 Muzică populară; 10,00 Arii din operete; 10,10 „Dobroge, mîn- dră grădină" — emisiune de folclor; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Cronică economică; 11,18 Pa
rada Soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară; 12,00 Cîntecele Bu- eureștiului; 12,15 Al VIII-lea Con
curs al formațiilor artistice de ama
tori; 12,25 Program de tangouri; 
12,45 Soliști de muzică populară; 13,00 RADIOJURNAL;ceșe ale muzicii ușoare; 13,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 In parc — muzică ușoară; 14,15 Dumbrava mi
nunată (emisiune pentru școlarii din clasele I-IV); 14,30 Concertul melodiilor de neuitat; 15,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 15,03 CĂRȚI 
CARE VA AȘTEAPTĂ; 15,18 An

13,10 Suc-

vorbă. La serviciul ad- 
ni 

cifre 
cit

s-a demon- 
că suma de 

plătește fiecare 
căminului, nu acoperă

de întreținere. De re- 
în aceste costuri pon-

La căminul energeticienilor din Paroșeni s-a schimbat ceva: s-a trecut ia iluminatul cu tuburi de neon pe coridoare, s-au completat prizele și întrerupătoarele care lipseau, acum însă s-au descompletat din nou. De unele îmbunătățiri pe care le aminteam ca posibile, nici ministrativ strat cu 100 lei, locatar al cheltuielile marcat că derea o are plata curentului electric. Pentru aspectul neprimitor al căminului sînt vinovați și locatarii lui al căror simț gospodăresc în propriul cămin e îndoielnic. Pe baza acelorași cifre ni s-a demonstrat că și zugrăvirea camerelor e o problemă greu de pus la punct din cauza costului. Și atunci ce-i de făcut ? Căminul trebuie să ră- mînă mereu în starea în eare se află acum ?Căminul cel nou al constructorilor din Petroșani, de asemenea, nu s-a bucurat de vreo „schimbare la față". Instalații , sanitare defecte, clanțe la uși degradate, mizerie în camere. Nici un indiciu că cineva ar fi avut de gînd să le pună la punct. Ghivecele de flori fost puse în holuri aduc nou dar nu compensează generală de nepăsare față nurile cămin bunul nici o o singură observație : zarea plătesc nici un ban.fi obligați să-și cumpere cel puțin o pijama ca să nu mai doarmă im

ce au un aer starea de bu-din cămin. Pe scurt, viața în se desfășoară absolut după plac al fiecărui locatar, fără intervenție din afară. Facem pentru ca-în cămin, constructorii nu Oare nu pot
20,00

20,15

20,40

21,00

21,20

22,00

22,30
22,40

emisiune de 
teatrală.

Emisiune 
geografice.

ac-

de 
Pe

Gong — 
tualitate 
Teleglob. 
călătorii
urmele incașilor.
Soliști de operă inter- 
pretînd romanțe.
Memoria peliculei. Cum 
se distrau bunicii.
Film documentar artistic: 
Flamenco.
Muzica la ea acasă. E- 
misiune despre și cu Fi
larmonica de 
ge Enescu".
Dosarul nr... 
Din culisele 
șoare.
Telejurnalul
închiderea emisiunii.

Stat „Geor-

muzicii u-

de noapte.

aprilie
sambluri de tineret; 15,25 Formațiile Cornel Popescu și Xavier Cu- gat; 15,40 Anunțuri, reclame și muzică; 15,50 Orchestra de muzică populară a Teatrului regional „Bar- bu Delavrancea" — București; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Recital Elena Cernei; 16,30 Con
curs cu public; 16,50 Jocuri populare; 17,00 Compozitorii despre noile lor creații; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 Concert-ghicitoare (muzică de operă); 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,25 Cîntă Gigliola Cin- quetti și Constantin Drăghici; 18,40 ANTENA TINERETULUI; 19,00 Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,50 Muzică populară interpretată de Ion Duca și Nelu Stan; 21,05 Războiul de independență o- 
glindit în literatura română; 21,25 Melodii-magazin; 22,00 JURNAL. Sport; 22,15 cîntec la altul; 22,45POETIC; 22,50 Muzică instrumentală: 23,00 Trei ilustrate muzicale; 23,10 Din discoteca noastră : mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘÎ3RI.

RADIO- De la un MOMENT

strădu- nu toțise dar

brăcați în hainele de șantier cearșafurile albe ?Conducerea grupului de șantiere trebuie să înțeleagă că nu e de ajuns să le asigure oamenilor un pat și un acoperiș. Trebuie să se trezească și dorința, interesul de a locui civilizat.Nici căminele U. R. U. M. și T.C.M.M. din Petroșani nu s-au bucurat de mai multă preocupare pe linia îmbunătățirii condițiilor de locuit ale locatarilor. Administratorul căminului de al T.C.M.M. se îngrijește foarte bine de camera unde locuiește el. Pe patul său cearșaful e mereu curat, chiar apretat. Dar pentru celelalte camere nu vădește aceeași preocu
pare. La căminul U.R.U.M.P., cele trei femei de serviciu iese să facă curățenie locatarii o păstrează.Așadar, în exact trei la cele patru cămine T.R.C.H., T.C.M.M. și nu s-a luat nici o măsură privitoare la îmbunătățirea condițiilor de locuit ale șalariaților celibatari. Să fie vorba de lipsă de fonduri cum ni s-a demonstrat la Paroșeni sau de lipsă de preocupare ? Considerăm că este vorba mai ales de aceasta ce pe urmă. Pentru că dacă am adresa directorilor respectivelor unități întrebarea : „De cîte ori ați vizitat căminul în care locuiesc oamenii cu care realizați planul întreprinderii ?" nu știm cîți ar putea răspunde afirmativ. Sau chiar dacă vreunul a fost, aceasta nu se vede încă.

Dumitru GHEONEA 
Ion CIOCLEI

de zile,luniaparținînd
U.R.U.M.P.

Expresiile
de mulțumire

(Urmare din pag. I)mulțumirea pentru un mare bine, pentru un cîștig sau unele daruri costisitoare. Mulțumim cetățeanului care ne-a informat cît e ceasul, mulțumim factorului poștal care ne-a adus o scrisoare, mulțumim celui care ne-a dat întîie- tate în autobuz, la urcarea în lift sau la ieșirea dintr-o cameră; mulțumim bibliotecarei care ne-a dat cartea cerută. Mulțumim, de asemenea, vînzătoarei de la chioșc cînd ne dă „Sportul popular" (cînd spune „N-am" nu mulțumim, dar cînd e amabilă: „Dacă veneați puțin mai înainte, ne-au venit doar cîteva bucăți și s-au terminat.,," îi spui cu părere de rău: „nu-i nimic" dar simți nevoia să zici și „mulțumesc!“).Dacă cineva e amabil, atent, gentil, grijuliu (în esență „bine crescut") nu poți să nu-i mulțumești. Ce faci în fond: recompensezi o mică atenție. Ești obli
gat să faci acest lucru. Viața te obligă. Viața îți atrage atenția să nu rămîi în urmă nici în domeniul eticii. Pentru orice vorbă „dulce", pentru orice gest al a- tenției și politeții, gratitudinea noastră, materializată-n acest „mulțumesc", spus din inimă nu poate să atragă decît aprecieri. Să mulțumim deci, dar să simțim nevoia (și să oferim prilejul) și de a ni se mulțumi.

E plăcut, la iarbă verde, / Să coși ie pe-ndelete!

Patru dintre cei mai buni elevi din clasa a VIII-a a Școlii generale 
din Iscroni — la o 
Zoița și Munteanu

oră de curs : Zipenfenic Olga, Dîrță Margareta, Cerna 
Mihai.

Folosirea mijloacelor audio-vizuaie
în predare treaptă superioară

citit cu interes materialele

sînt preocupate de folosirea acestei utilizarea ei a dat și foarte bune, utilă este folosirea

Am apărute în ultimul timp în ziarul „Steagul roșu" privind folosirea mijloacelor audio-vizuaie în predarea lecțiilor la o serie de materii din învățămîntul elementar și mediu. Această metodă folosită în procesul de învățămînt are o deosebită importanță pentru însușirea și aprofundarea de către elevi a noțiunilor predate, este a treaptă superioară în predare, ce conduce spre învățămîntul programat.In rîndurile care urmează aș vrea să arăt că și cadrele didactice de la Liceul Uricani tot mai mult metode și că rezultate buneDeosebit de discului, mai ales în predarea limbilor română și străine. însoțind cunoștințele teoretice cu audiții pe disc, elevii își formează o pronunție corectă, își pot verifica propriile greșeli pe care Ie fac în conversație. De asemenea, folosirea la orele de literatură a discurilor „La Moldova" de M. Sadoveanu, în lectura autorului, „Versuri" de M. Eminescu, recitate de regretatul actor George Vraca, „Q scrisoare pierdută" în interpretarea unor actori de seamă ai scenei românești, precum și a altoi- discuri cu poezii, basme și povestiri, a permis elevilor să-și formeze o exprimare corectă și expresivă, le-a permis să înțeleagă mai bine lecțiile predate.Folosind discul la orele de muzică, se trezește dragostea elevilor pentru frumos, interesul pentru o nobilă profesiune, se formează educația lor estetică. 1O cale eficientă de legare a cunoștințelor teoretice de practică constă în utilizarea la lecții a dia- filmelor și a diapozitivelor. Prin acest mijloc elevii își dezvoltă nu numai gustul și interesul pentru o meserie sau alta, ci și spiritul de observație, îmbogățindu-și orizontul cunoștințelor de cultură generală, își cimentează trăsăturile moralei comuniste. Contribuie 'la aceasta mai ales diafilmele și diapoziti-

41 vele folosite la orele de istorie, literatură română, științe naturale și biologie, geografie, fizică și chimie. lată doar cîteva dintre diafilmele și diapozitivele folosite de unele cadre didactice din liceul nostru : „Rolul animalelor în natură și în viața omului", „Lucrări în livadă", „Muzeul de istorie naturală — Grigore Antipa". „Castelul Bran", „Răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan", „Govora în anii regimului democrat popular" etc.S-a constatat că, îi? urma utilizării celor două tipuri de mijloace audio-vizuaie, elevii au dat răspunsuri mai bune, mai complete la seminar. De aceea, consider că este de datoria tuturor cadrelor didactice să folosească întotdeauna atunci cînd este cazul, mijloacele audio-vizuaie în toată complexitatea lor, de la planșe și scheme pînă la magnetofon și televizor (de este posibil).Dintre cadrele didactice de la Liceul Uricani, cele mai buna&e- zultate în folosirea mijloacelor audio-vizuaie le-au obținut profesorii Munteanu Doina (istorie, geografie), Castea Elena (limba și literatura română), Azîru Adrian (limba rusă), și învățătoarele Gaf- tiniuc Aneta, Teslici Maria, Han- cerine Silvia.Pe linia intensificării folosirii mijloacelor audio-vizuaie folosim și emisiunile pentru copii și tineretul școlar de duminica de la televizor, organizăm vizionări de filme în colectiv eu elevii, pe urma cărora se poartă discuții, iar în luna februarie școala noastră a fost înzestrată cu un aparat de proiecție cu bandă de 16 mm.Folosind cu pricepere și simț de răspundere mijloacele audio-vizuaie în predare, ridicăm necontenit calitatea procesului de învățămînt, instruim temeinic tinerele generații pe care porțile producției larg deschise ]e așteaptă.
V. COCHECIdirectorul Liceului Uricani
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Scrisori ale unor colective de întreprinderi 
adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceausescu
Combinatul siderurgic 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
Gaiafi

Combinatul 
de industrializarea lemnului 

Pitești
(Urmare din pag. 1)de fontă, oțel și neferoase, stadiul lucrărilor permite punerea acesteia în funcțiune în acest trimestru, conform prevederilor planului de stat. Prima secție, de neferoase a și fost pusa în funcțiune.Toate aceste rezultate au însuflețit colectivul nostru, l-au mobilizat și mai mult, întărind hotă- rîrea tuturor constructorilor combinatului de a îndeplini în mod exemplar sarcinile viitoare. Spre a realiza integral și la termenele stabilite sarcinile mari ce ne stau în față, colectivul nostru este, hotărît să acționeze, în continuare, pentru întărirea disciplinei în producție și folosirea completă a fondului de timp de muncă, să organizeze a- provizionarea ritmică și la timp a șantierelor și punctelor de lucru cu materialele și utilajele necesare, să -folosească utilajele și insta- iațiije la întreaga lor capacitate.Munca politică desfășurată pe fiecare șantier, la fiecare loc de muncă de către organizațiile de partid, sindicale și ale U.T.C. are ca principal obiectiv întărirea disciplinei, fructificarea la maximum a timpului de muncă pentru producție, creșterea răspunderii tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru realizarea în termen și de bună calitate a lucrărilor încredințate. Măsurile luate pentru înlăturarea pierderilor din timpul de muncă au dat rezultate bune pentru producție șl sintem convinși că vor spori, în viitor, și mai mult eficiența activității întregului nostru colectiv.Constructorii Combinatului siderurgic din Galați, fiind' ferm ho- tărîțl să îndeplinească sarcina de cinste și de mare răspundere încredințată, în întîmpinarea celei de a 20-a aniversări a Republicii noastre se angajează :

— să realizeze în anul 1967 
o producție peste plan în va- 
kțare de 40 milioane lei;

Uzina
de construcții de mașini Reșița

(Urmare din pag. I)Valorificarea deplină a acestor rezerve ne va da putința să obținem — folosind capacitățile de producție și forțele de muncă existente — rezultate și mai însemnate în creșterea producției și productivității muncii, în reducerea prețului de cost. In acest scop, a fost elaborat un plan de măsuri tebnicc- organizatorice propuse de muncitori, ingineri și tehnicieni, prin a- plicarea cărora să se asigure întărirea disciplinei în producție și în muncă, înlăturarea absențelor, întîrzierilor și învoirilor nejustificate, îmbunătățirea asistenței tehnice în secții, creșterea coeficientului de schimburi, programarea mai judicioasă a producției, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materiale etc.Colectivul uzinei noastre, apreciind că dispune de condiții și posibilități sporite, a hotărît să realizeze peste sarcinile planului pe anul 1967 :
— 27 500 000 lei la producția 

globală;
— 29 500 000 lei la producția 

marfă vîndută și încasată;
— 2 la sută spor la produc

tivitatea muncii;
— 1 800 000 lei economii n 

prețul de cost;
— 2 235 000 lei beneficii.In cadrul angajamentului vom produce și livra peste plan 2 motoare Diesel de 2 100 C.P., 5,5 MW motoare electrice, 2 poduri rulan

— să depășească cu 0,35 la 
sută sarcina de creștere a pro
ductivității muncii;

— să obțină prin reducerea 
prețului de cost al lucrărilor 
economii suplimentare de 2 
milioane lei.Pentru punerea în funcțiune ia termen a obiectivelor planificate, am prevăzut în angajament :

— să începem cu 15 zile mai 
devreme probele la rece Ia pri
mul furnal;

— să începem cu 20 de zile 
înainte de termen probele Ia 
fabrica de aglomerare;

— să punem în funcțiune, cu 
15 zile înainte de termenul 
planificat, turnătoria mixtă.Intrucît la realizarea angajamentelor luate de colectivul nostru trebuie să contribuie și uzinele furnizoare din țară, apelăm la colectivele acestor întreprinderi să lichideze restanțele ce le au și să ne livreze la termenele stabilite în contract, și chiar mai devreme, u- tilajele tehnologice, echipamentele și aparataj ele electrice, construcțiile metalice, cablurile, materialele refractare.Constructorii Combinatului siderurgic de la Galați vă asigură, iubite tovarășe Ceaușescu, că vor munci cu energie și pasiune pentru a îndeplini sarcinile trasate de partid, contribuind astfel la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.

CORNEL CAZAN director general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați
NICOLAE MOCANU secretarul comitetului de partid

DUMITRU CIOBOTARU președintele Consiliului sindicatelor din combinat
NICOLAE PĂUNsecretarul comitetului U.T.C.

te, 250 tone echipament hidromecanic, piese de schimb în valoare de 3 500 000 lei.întregul nostru colectiv este hotărît să îndeplinească exemplar sarcinile de plan și angajamentul a- sumat, să aducă o contribuție sporită la ridicarea pe o treaptă superioară a eficientei activității e- conomice a uzinei. Totodată, propunem ca și celelalte colective ale întreprinderilor din industria constructoare de mașini să ia măsuri care să le ajute să folosească timpul de lucru integral și cît mai productiv.Exprimăm Comitetului Central al partidului, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotărîrea noastră fermă de a îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin, de a întîm- pina cea de-a XX-a aniversare a Republicii cu noi și însemnate succese în muncă, de a asigura economiei naționale o producție sporită de mașini și utilaje cu caracteristici la nivelul tehnicii contemporane.In numele colectivului Uzinei de construcții de mașini Reșița:
Ing. IOSIF OPRIȘ director general

MIRCEA COLUMBAsecretarul comitetului de partid
VASILE MĂTASE președintele comitetului sindicatului

ION BUCAsecretarul comitetului U.T.C.

In vederea îmbunătățirii continue a eficienței activității economice, colectivul Combinatului de industrializare a lemnului din Pitești ă acordat încă de la începutul acestui an o deosebită atenție perfecționării organizării producției și a muncii. In primul trimestru al a- nului curent, eforturile colectivului nostru s-au materializat în realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția globală și la producția marfă vîndută și încasată. Productivitatea muncii a crescut față de prevederi cu 2 la sută, iar planul de export a fast îndeplinit în proporție de 108 la sută.Pe baza unor studii temeinice e- fectuate în fiecare fabrică și sector, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii au analizat posibilitățile de folosire mai judicioasă a timpului de lucru, a capacității utilajelor și instalațiilor moderne cu care este înzestrată întreprinderea noastră. In cuvîntul lor, numeroși muncitori și cadre tehnice au luat poziție combativă față de deficiențele care persistă în pregătirea și programarea producției, în organizarea locurilor de muncă și aprovizionarea secțiilor, împotriva întîrzierilor și plecărilor mai devreme de la program, absențelor nemotivate, învoirilor etc.Colectivul nostru, conștient de importanța deosebită pe care o are folosirea completă și productivă a timpului de lucru de către fiecare salariat, de faptul că statul a cheltuit fonduri însemnate pentru înzestrarea întreprinderii cu mașini și instalații modeme, a stabilit un plan de măsuri tehnice și organizatorice care să permită folosirea deplină a capacității de producție, a forței de muncă, în vederea oli- ținerii unei înalte productivități a muncii.Printre măsurile adoptate menționăm : organizarea, programarea și urmărirea producției în loturioptime pe fluxul tehnologic; îmbunătățirea organizării și pregă-
CONFERINȚA Șl FILMMîine după-amiază, la ora 18, va putea fi audiată în sala mare a Casei de cultură din Petroșani conferința „România — factor activ în viața internațională“. Pre

Ș FOTBAL ț MECI IATERAAȚIOAAL LA PETROȘAAI

Jiul — Szeged E.A.C. (r. p. ungară) 1-0„Flămînzi" de fotbal „pe viu", de o săptămînă și ceva (și vor fl la fel încă o săptămînă și ceva), pe- troșănenii au venit ieri în număr mare la stadion, deși era zi lucrătoare. Motivele mai importante au fost două : valoarea meciului — internațional ■— și dorința de a-1 vedea pe ȚîcȘ la lucru după debutul lui promițător în națională.Dar meciul a fost mult sub aș
teptări, iar Țîcă n-a jucat ieri ca duminică pe „23 August". E adevărat că el, Libardi si Mihai au fost mai buni decît ceilalți colegi ai lor de echipă, dar împreună n-au prestat jocul pe care spectatorii îl așteptau de la ei. Pentru că oricum, Jiul a devenit „o echipă" și cine i-a văzut jucînd în zilele lor bune „și-au scos pălăria". Cronicile sportive din ultima vreme le-au fbst mereu favorabile jiulișților, iar trei dintre ei au fost chemați în loturile reprezentative ale țării. Toate acestea obligă.In meciul cu Szeged însă, în ciuda victoriei cu 1—0 pentru Jiul băieții noștri n-au fost in apele lor; 

tirii locului de muncă prin asigurarea din timp a documentațiilor tehnologice, a S.D.V.-urilor, a semifabricatelor, materialelor etc.; creșterea răspunderii în exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor în vederea eliminării stagnărilor în producție; respectarea întocmai a programului de lucru, înlăturarea absențelor, întîrzierilor, învoirilor și concediilor fără plată nejustificate; degrevarea cadrelor cu răspundere directă în procesul de producție de unele sarcini administrative.Ținînd seama de eficiența economică a aplicării acestor măsuri, colectivul combinatului nostru se angajează să obțină peste prevederile planului anual :
— 7 330 000 lei la producția 

globală;
— 2,35 Ia sută la productivi

tatea muncii;
— 1 049 000 lei economii la 

prețul de cost;
— 1 000 00Q lei beneficii.
Vom da iii plus economiei na

ționale 900 garnituri de mo
bilă, 600 mc placaj, 2 850 mc 
cherestea, uși și ferestre pen
tru aproape 400 de apartamente 
și alte produse.Oamenii muncii din combinatul nostru, în frunte cu comuniștii, a- sigură conducerea partidului că nu vor precupeți nici un efort pentru a traduce îm viață angajamentul luat, pentru a întâmpina, împreună cu înțregul popor, cea de-a XX-a aniversare a proclamării Republicii cu noi succese în muncă.In numele colectivului Combinatului de industrializare a lemnului Pitești :

Irig, VICTOR CHELU director
NICOLAE HORUMBA secretarul comitetului de partid

NICOLAE BEREVOESCU președintele comitetului sindicatului
GHEORGHE MATEIsecretarul comitetului U.T.C.

zintă medicul I. Eșeanu, doctor în științe medicale. Va urma filmul artistic românesc „Procesul alb“.Intrarea gratuită.

nu le-au prea „ieșit" pasele, au făcut greșeala de a juca prea mult pe sus la înaintare, unde oaspeții au avut în fundașul central o forță imbatabilă și, ca de atîtea ori, s-a ratat mult. Notăm doar cîteva dintre ocaziile care n-au putut deveni goluri, fie din cauza pripelii în fața porții, sau a impreciziei în șuturi a atacanților noștri, fie datorită intervențiilor prompte și sigure ale portarului advers : min. 2 și 65 Libardi, min. 15, 27, 3g, 72 Marținovici. min. 5, 44, 66 Pero- nescu, min. 17 Mihai. La acestea a- dăugăm și cele două „bombe" ale lui Crăciun și una a lui stoker reținute, cu multa dificultate de portarul oaspete. Nu vrem să diminuăm cu nimic din valoarea echipei noastre, pe care o vrem mereu mai sus în clasament, dar după ce ți-a oferit atîtea meciuri bune, unu! slab îți displace.Oaspeții, deși activează în prima divizie de fotbal a tării lor, au avut o comportare foarte slabă (mai ales în prima repriză). Majoritatea jucătorilor maghiari sînt solizi,

Unul dintre muncitorii apreciat 
în secția turnătorie a L.R.U.M.P., 
formatorul Pavel Mircea.

PRONQEXPRESLa tragerea din 26 aprilie a. c, au fost extrase din urnă următoarele numere :Extragerea I: 9 12 21 47 38 28.Numere de rezervă : 35 49.Extragerea a Il-a: 3 5 47 46 24 12 8 41.Fond de premii extragerea I: 742 488 lei.Report: 133 910 lei.Extragerea a iL-a: 392 819 lei.Report 16 005 lei.

multi posedă o tehnică bună, dar mișcarea lor în teren a fost ieri foarte greoaie, dezorientată. Au avut si ei cîteva ocazii foarte clare de a înscrie, dar de cîteva ori Ion Vasile a blocat curajos, alteori înaintașii maghiari au ratat cu seninătate.Oricum, însă, partida amicală de fotbal dintre Jiul — Szeged E.A.C, din R. P. Ungară a fost utilă pentru echipa noastră tare duminică se va deplasa la Constanța, unde briza mării nu le prea priește echipelor în deplasare. Dar atunci cînd vor jiulișții joacă fotbal frumos, curat și eficace. S-ar putea să „prindă" ceva pe litoral. Nu... un bronz,Unicul gol al partidei de ieri a fost marcat de Toia.In echipa locală au evoluat de-a lungul celor 90 de minute următorii jucători : Ion Vasile (Zamfir) — Dan, Stoker, Pop (Gedrgevici), Mihai — Sandu (Goran) Toia (Crăciun) — Marținovici. Libardi, Io- nescu, Peronescu.
G. DINU
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încheiereaConferințeiîn problemelesecurității europene
PRAG A 26 (Agerpres). — La 26 

aprilie s-a încheiat la Karlovy 
Vary Conferința în problemele se
curității europene, la care au parti
cipat partide comuniste și munci
torești din țări socialiste și din 
țări capitaliste din Europa.

In încheierea lucrărilor, partidele 
participante la Conferință au adop
tat o declarație în problemele se
curității europene.

Vizita delegației parlamentare 
a României în TurciaISTANBUL 26. Trimisul specia! Agerpres, N. Ionescu, transmite: Delegația parlamentară română, condusă de președintele Marii A- dunări Naționale, Ștefan Voitec, a sosit miercuri la Istanbul — ul-

ACCIDENT TRAGICUn accident tragic s-a produs în localitatea spaniolă Erandio, situată la 4 km de Bilbao, unde un corp de clădire al uzinei „Frimotor" s-a prăbușit, mai mulți muncitori fiind surprinși sub dărâmături. Se crede că accidentul a provocat moartea a 20 de persoane.
RIPOSTĂ HOTĂRÎTĂ

HANOI 26. — Corespondentul Agerpres, Adrian Ionescu, transmite : 
Marți dimineața, în jurul orei 9,00, aviația americană a atacat prin sur
prindere o serie de obiective economice din capitala R. D. Vietnam. 
Hanoi. Avioane de tip „F-105" s-au apropiat de oraș, zburînd la o mare al
titudine pentru a deruta unitățile locale de apărare antiaeriană și au co- 
borît apoi în picaj atacînd depoul de locomotive și triajul căilor ferate, 
podul de peste Fluviul Roșu, care leagă cele 
și depozitul de carburanți situat în aceeași

Unitățile 
meze au dat i 
oane.

: de apărare antiaeriană ale 
însă o ripostă hotărîtă inamicului,

două părți ale Hanoiului 
zonă.

Armatei Populare 
doborînd mai multe

Vietna- 
avi*

cu un grup de cores- preseî străine, mă a-împreună pondenți ai flarn în acel moment la sediul Comisiei de anchetare a crimelor comise de americani în Vietnam, pentru a lua cunoștință de armele de distrugere în masă utilizate de a- • gresori. Din adăposturile improvizate în jurul clădirii, am văzut trombele de fum și flăcările provocate de exploziile bombelor lansate de aviația americană. Fazele atacului și lupta aeriană, desfășurate deasupra orașului au fost filmate de o echipă de cineaști unguri.Atacul aviației s-a repetat în aceeași dimineață, fiind încercată fâră succes distrugerea podului, lung de peste 1 700 metri, de pe Fluviul Roșu. După încetarea a- larmei, care a durat o jumătate de oră, s-a putut constata că aviația a utilizat în atacul său bombe de 1 000 și 2 000 livre. In aceeași zi, Hanoiul a fost în repetate rînduri fn stare de prealarmă, fiind semnalate avioane americane în imediata apropiere a capitalei. |Imediat după încetarea bombar- * dementelor aeriene am vizitat o- s bieftivele supuse atacului. Sînt I unități economice obișnuise — ol gară, un triaj de cale ferată, un I pod, toate destinate aprovizionării I Hahoiului ^u mărfurile necesare. J

La gară și la triaj au căzut te bombe asupra obiectivelor tata, însă cele mai multe au căzut în cartierele învecinate, distru- gînd locuințe și ucigînd oameni complet nevinovați.Bombardamentele efectuate marți de aviația americană demonstrează încă o dată caracterul inuman — fără scrupule — al acțiunilor agresive întreprinse de imperialiștii a- mericani împotriva eroicului popor vietnamez.Americanii se înșeală dacă își închipuie că poporul vietnamez va putea fi intimidat de teroarea bombardamentelor aeriene. In timpul vizitei noastre la obiectivele bombardate am văzut cum lucrătorii feroviari lucrau pentru înlăturarea imediată a stricăciunilor, iar din scurtele convorbiri avute am constatat hotărîrea fermă lupta pînă la capăt pentru ’ birea agresiunii americane.

Adunarea Națională franceză I 
dezbate consecințele |
„mareei negre" «PARIS 26 (Agerpres). — Adu- . narea Națională franceză și-a con- 1 sacrat marți dezbaterile consecin- ’ țelor naufragiului petrolierului gi- 1 gant „Torrey Canyon", ce s-au fă- * cuț simțite și pentru Franța. Fă- cînd un 1treprinse pentru a opri înaintarea stratului de petrol, ministrul de interne francez, Christian Fouehet, a menționat că de pe plajele poluate, pe o suprafață de 90 kmp, au fost recuperate aproximativ 4 200. tone petrol. Fouehet a precizat ,că la ofensiva împotriva valului negru de petrol au participat 12 nave militare, 6 avioane și 8 e- licoptere. De-a lungul țărmului francez, pe o întindere de 13 km, I aîu fost instalate stăvilare din ma- I terial plastic. Totodată, ministrul | frăncez a anunțat că, în momentul I de față, valul de petrol se află la I Circa 100 kih de Finistere și se în- | dreaptă în direcția opusă țărmu- 1 lui francez. Ș

ne și pentru f ranța. Ea- a bilanț al operațiunilor în- j
I
I
i
i 
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mul- vizi-

cu ei de a zdro-
Situația din Aden 
se menține încordatăSituația din protectoratul britanic Aden continuă să rămînă încordată, anunță agențiile de presă. Instituirea stării excepționale nu a dat rezultatele scontate de autoritățile colonialiste, iar manifestațiile continuă să aibă loc în diverse localități ale Adenuiui. Trupele britanice, anunță agenția Reuter, au operat din nou arestări în suburbia Oțhman din Aden. Au fost rănite mai multe persoane.
Agenți ai C. L A

in
NEW ORLEANS 26 

(Agerpres). — Ziarul 
„New Orleans States 
Item" anunță că mai 
multe persoane impli
cate în ancheta pro
curorului districtului 
Orleans, Jim Garrison, 
privind existența unui 
complot în vederea a- 
sasinării președintelui 
Kennedy, sînt agenți 
ai C.I.A. (Serviciul de 
spionaj american). Po
trivit ziarului, Gordon 
Novel, fost 
de bar din 
leans, care 
statul Ohio

proprietar 
New Or- 

a fugit in 
pentru a

FUNERALISLE COSMONAUTULUI
VLADIMIR KOMAROVvizitei pe care o în- Turcia, la invitația Medjlisului (Aduna-tima etapă a treprinde în Senatului și rea Națională) ale acestei țări.împreună cu delegația au 'sosit Muslih Gorentaș, membru al Prezidiului Medjlisului, Semsettin Mardin, ambasador în Minjsterul Afacerilor Externe al Turciei, și Ion Drînceanu, ambasadorul României la Ankara.Cu prilejul vizitei pe care membrii delegației au făcut-o apoi guvernatorului și primarului Istan- bulului, gazdele au împărtășit din preocupările lor edilitare, au vorbit despre eforturile pe care le depun pentru dezvoltarea economiei și turismului.In continuare, membrii delegației Marii Adunări Naționale au vizitat cîteva monumente ale istoricului oraș, printre care și celebrul palat Doimabahce, o capodoperă a artei orientale.Seara, guvernatorul Istanbulului a oferit un dineu în onoarea președintelui Marii Adunări Naționale, a soției sale și a celorlalți membri ai delegației.

MOSCOVA 26. Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite: Miercuri au avut loc la Moscova funeraliile cosmonautului sovietic Vladimir Komarov, decedat la 24 aprilie în timpul aterizării navei cosmice „Soiuz-1“. La orele 14,00 (ora Moscovei), guvernamentale rea funeraliilor vietici, însoțiți tori ai capitalei tat urna cu Komarov de vietice spre avut locApoi, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători sovietici și cosmonauți au purtat urna cu cenușa cosmonautului spre zidul Kremlinului. Mihail Suslov a introdus urna într-o nișă a zidului. Au fost trase salve de salut. Nișa a fost acoperită cu o

membrii Comisiei pentru organizași cosmonauții so- de mii de locui- sovietice, au pur-cenușa lui Vladimir la Casa Armatei So- Piața Roșie, unde a mitingul de doliu.Kosîghin,

Lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U■

con- ros- An- (Jni-

Primul

NEW YORK 26 (Agerpres). — Lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. au linuat marți prin cuvîntările tite de reprezentanții Canadei, gliei, Pakistanului, Zambiei,unii Sovietice și Republicii Chile.Reprezentantul Canadei, George Ignatieff, a prezentat proiectul e- . laborat de S.U.A., Italia și Canada în care se propune, în esență, soluționarea „treptată" a problemei Africii de sud-vest.pas ar consta în numirea de către secretarul general a unui reprezentant special al O.N.U., care să procedeze la un studiu aprofundat al situației și să prezinte un raport la viitoarea sesiune a Adunării Generale. Sînt preconizate contacte cu toate părțile interesate. Proiectul a fost sprijinit de reprezentantul britanic, lordul Caradon, dar a constituit obiectul

Vasili a întru totul so- africane, care și fără condiții ale populației

unor vii critici din partea delega- ților Pakistanului și Zambîei.A luat apoi cuvîntul reprezentantul Uniunii Sovietice,Kuznețov. Uniunea Sovietică, subliniat el, este lidară cu statele sprijină pe deplin cererile legitimesud-vest-africane cu privire la lichidarea regimului colonial rasist. Evacuarea rasiștilor sud-africani, a forțelor armate și polițienești ale R.S.A., lichidarea administrației rasiste constituie, după cum a declarat delegatul sovietic, condiția primordială pentru garantarea independenței Africii de sud-vest. Kuznețov a subliniat necesitatea de a se pune capăt sprijinului politic, economic, militar și de altă natură acordat de unele puteri occidentale regimului rasist sud- african.
POLITIA DIN LOUISIANA A DESCHIS FOCUL
ASUPRA UNEI DEMONSTRAȚII

Baton Rouge (statul 
a studenților de la 
încălcării de către

Loui-
Uni-

auto-

NEW YORK 26 (Agerpres). — Poliția din 
siana) a deschis focul asupra unei demonstrații 
versitatea „Southern", care protestau împotriva
rități a autonomiei universitare. Șapte studenți au fost răniți. Ordinul 
de deschidere a focului a fost 
clădirea universității, obligînd 
doi profesori îndepărtați de la 
Universitatea din

implicați

„Novei lucra pen-. 
C.I.A. — scrie zia- 
— și se va servi 
relațiile sale pen- 
a răspunde acuza-

ancheta lui Jim
nu fi arestat de Gar
rison, este, dintre toți 
suspecții, cel ce a a- 
vut relațiile cele mai 
strînse cu Agenția 
Centrală de Investiga
ții, 
tru 
rul 
de 
tru
țiilor lui Garrison".

Gordon Novel se 
află în libertate, pe o 
cauțiune de 10 000 do
lari, la Columbus (O- 
hio), unde a fost ares
tat pentru participarea 
sa la o spargere efec-

Baton Rouge

dai în momentul cînd studenții au blocat 
conducerea să reînnoiască contractul a 
catedră. Majoritatea studenților de la 
sînt negri.

Greva în porturile Franței

Garrison
tuată 
muniții în 
de Houma (Louisiana). 
Procurorul Garrison 
cere extrădarea lui. 
Explicând activitățile 
lui Novel la New Or
leans, ziarul citat men
ționează că el conduce 
o agenție de publici
tate, „Evergreen", ca
re era, în realitate, un 
centru de legătură al 
C.I.A. Poliția din ora
șul Houma a anunțat, 
pe de altă parte, că 
dosarul spargerii de la 
depozitul de muniții a 
dispărut.

la un depozit de 
apropiere

Ofițerii din marina comercială franceză au declarat o grevă de 72 de ore. Nici o navă comercială franceză nu a părăsit marți porturile țării. Cei 10 000 de ofițeri cer sporirea salariilor.
Acord militar semnat
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placă de marmură purtînd inscripția „Vladimir Mihailovici Komarov" — „1927—1967“. Ceremonia funerară s-a încheiat cu un marș al ostașilor sovietici, care au dat ultimele onoruri colonelului Via-, dimir Komarov.La Moscova, pe Aleea Eroilor, în fața Monumentului în cinstea cuceritorilor Cosmosului, va fi ridicat un bust de bronz al lui Vla- dimir Komarov.
PE MAP TE

EX/STA
VIA ȚA

Microorganisme similare u- 
nor specii terestre pot să exis
te și să se înmulțească în con
dițiile existente pe planeta 
Marte, consideră academicia
nul sovietic Alexandr Imșe- 
nețki. Nici lipsa oxigenului, 
nici oscilațiile de temperatură 
nu pot să le limiteze viața. . 
Imșenețki a ajuns la conclu
zia că pe Marte ar putea să 
existe o viață microbiană fă- 
cînd experiențe și observații, 
cu o cameră specială denumi
tă „Marte artificial", care imi
tă condițiile de pe 
planetă.

Oamenii de știință 
în „Marte artificial" 
microorganisme ș£ au 
tat că razele ultraviolete, eu 
o putere egală eu cea de pe 
Marte, omoară treptat orice 
urmă de viață. Pentru a se a- 
păra împotriva acestor raze, 
microorganismele trebuie nur 
mai să fie îngropate cîțiva 
milimetri în sol. Oamenii de 
știință le-au plasat intr-un 
strat de limonit fărâmițat, mi
neral care, după părerea lor, 
ar acoperi suprafața lui Marte. 
Experiențele au arătat cfA la 
suprafață se mențin mai mult 
timp bacteriile ale căror ce
lule conțin pigmenți roșii, 
orange sau negri.

această

au pus 
diferite 
consta-

Avioane -B-52" 
au bombardat Laosul

«

KHANG KHAY 26 (Agerpres). Secretarul general al Partidului Neo Lao Haksat, Fumi Vongvicit. a adresat copreședinților Confe* rinței de la Geneva din 1961— 1962 cu privire la Laos o telegramă în care denunță bombardamentele strategice americane „B-52“ asu- .4 pra teritoriului Laosului. In telegramă se arată că la 12 aprilie 1967 avioane de tip „B-52" au bombardat o serie de localități din provincia Kham Muon, provocînd pierderi de vieți umane și pagube materiale populației laoțiene.

efectuate de avioanele
„B-52"

de Anglia și S.IJ.A.
au încheiat un acord pentru o pe*Marea Britanie și Statele Unite 

rioadă de 50 de ani în baza căruia cele două țări vor putea folosi în 
comun, în scopuri militare, insulele Arhipelagului Chagos, precum și 
insulele Aldabra, Farquhar și Desroches din Oceanul Indian, se spune 
într-o Carte Albă dată publicității marți seara la Londra.

Cartea' Albă amintește că 
deja era în posesia Angliei, au 
tanic.

In cercurile informate din 
putea deveni „baze de schimb" 
„F-Ill" după eventuala evacuare a bazelor engleze în Aden și Sin
gapore în conformitate cu o variantă nouă a politicii britanice ia est 
de Suez. ,

aceste insule, cu excepția Aldabrei, care 
fost cumpărate recent de guvernul bri-

Londra se apreciază că aceste insule ar 
pentru avioanele cu rază lungă de acțiune
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