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anul roșu Comitetului Central al Partidului Comunist Român

și a Consiliului de Miniștri cu privire

la reglementarea programului de muncăOrgan al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Ș« întărirea disciplinei în întreprinderi, ministere,

instifiijii centrale! sfaturi populare și organizații

z
PRIN CĂRBUNE $1 PIATRĂece oameni — mineriiAntoniu, Szilagyi șiLunean. ajutorii de miner Șpătaru și Baidoc, vagonetarii Nicolaescu, Rimmer, Carp, Pop și Dragomir — și cu brigadierul, Avram Vasile unsprezece, formează un colectiv căruia i-a mers vestea nu numai la sectorul II al minei. Lupeni. Ii știe tot o- rașul pentru că de vreo trei luni Ie-a apărut fotografia la panoul de onoare dedicat fruntașilor, cel de lîngă Palatul ' cultural. Că le-a mers 

vestea, asta are altă expli
cație.W- Avram, un bărbat mărunți , și negricios — despre câre, dacă l-ai întîlni pe 
stradă, mai n-ai crede că știe să țină perforatorul în mînă — conduce o brigadă destoinică, fruntașă ani de-a rîiidul. In ultima vreme, 
cei II — care s-au obișnuit să' se adreseze unul altuia 
cu. apelativul „cumetre" s-au specializat în lucrări de pregătiri. Pregătesc adică terenul-pentru cei care, vin imediat în urma lor de pornesc abatajele ca să dea cărbune. Și aici, la pregătirile astea, Ortacii lui Avram au înce- 

-- -put să „fugă" prin piatră și cărbune lăsînd în urma lor galerii drepte, „sfoară" și-1 obligă.- pe topograf să întin
dă ruleta (de 50 m) de cîte trei ori cînd vine la sfîrșit 
de,lună să preia lucrul.Șeful sectorului II, inginerul Meiuș Emilian, este de părere că brigada celor 11 fruntași „face mai de mult * >rganizare științifică a pro- - ducției". Folosesc oamenii minutul și fac orice lucru cu .o chibzuință demnă de invidiat. Și. mai aplică un procedeu eficient — instalează la repezeală, provizo
riu și după necesitate, 2—4 —10 chiar 20—30 metri de transportor S.K.R., care se montează, ușor, și abia apoi îl așează pe cel puternic, 
blindat.

■Se împacă de minune, își 
împart precis sarcinile

se in- Asta nu-și la odin priviri.că Avram oamenii de alta, cum mai obiș-
au ajuns de mult să țeleagă pentru schimbă lună lanuiese alți brigadieri. Statornicia în brigadă i-a unit. Șeful de schimb Luncan, un bărbat zdravăn și zicea că „asta este noi în brigadă: sînt solidari". Așa că la sfîrșit de lună, norma- torul n-are decît să scrie în dreptul rubricii „Procent de realizare a planului" 136%, 141%, 133%, iar la ultima rubrică : 140—155 lV/pOst. Asta ar fi în jurul a 3 500— 4 000 lei pe lună... Așa sînt ortacii lui Avram, țin la titlul de fruntaș, muncesc cu spor și le place să-și cîș- tige.

frumos, baza la oamenii se face

După ce s-a încheiat bilanțul lunii aprilie, topograful șef al minei comunica conducerii exploata-: rii: ■ „Cea mai mare avansare de la pregătiri — 103 m 1,

obștești
dbrigada Avram Vasîle, galerie de bază stratul 5, panoul II/I“. Inginerul șef adjunct al exploatării, Feieș Ludovic, după ce a folosit superlative în aprecierea despre ortacii lui Avram, își exprimă părerea că 103 m ar fi o realizare slabă... De ce ? Pentru că în martie au înaintat cu .122 metri !

De la Lupeni ne-a parvenit o veste care vine să dovedească faptul că a fi primul nu-i treabă u- șoară. O altă brigadă de pregătiri, cea condusă de minerul Gîrea loan, de. Ia sectorul III, a făcut cunoscut că este hotărîtă să realizeze mai mulți metri decît oamenii conduși de Avram. Ceea ce înseamnă că ei au devenit un reper, :ar realizările lor un țel. Rămîne de • văzut dacă cei„cumetri" se vor cuți... unsprezece lăsa între-Francisc VETRO
in EDITURA POLITICA

PERSPECTIVĂ
VULCÂNEANA

a apărut:

Sub conducerea Partidului Comunist■ Român, poporul nostru a obținut succese de importanță istorică în opera de făurire a noii, societăți socialiste. Dezvoltarea puternică a producției materiale, ritmul rapid ' de creștere a tuturor ramurilor economiei naționale și a productivității muncii sociale au determinat an de an sporirea a- vuției naționale, ridicarea nivelului de viață și civilizație al tuturor oamenilor muncii.In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea. partidul și statul au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea continuă■ a activității într-o serie de domenii . importante ale vieții e- conomice și sociale.Recentele măsuri pentru îmbunătățirea organizării; științifice a producției și a muncii au ca obiectiv principal creșterea în ritm susținut a producției și productivității muncii, folosirea completă și eficientă a timpului de lucru.întregul progres economic, social și cultural al țării demonstrează» convingător că îh majoritatea lor covârșitoare muncitorii, inginerii, tehnicienii; oamenii de știință și cultură, funcționarii muncesc cu abnegație, elan și hotărire pentru îndeplinirea sarcinilor, folosind e- ficient timpul la locul muncă.

, In ministere și celelalte organe centrale, în întreprinderi industriale, unități agricole, de transport și de■ construcții, în instituții. mai sînt încă însemnate rezerve în folosirea deplină a . timpului de lucru. In multe u- nități, fondul de timp neutilizat este ridicat din cauza absențelor nemotivate, învoirilor și concediilor fără plată. Numai în industria republicană, în primele patru luni din acest an, timpul neutilizat din aceste cauze s-a ridicat la 7,1 milioane om/ore, pierderile de producție globală reprezen- tînd 450 milioane lei.. Un timp prețios este consumat neproductiv datorită unor neajunsuri în programarea producției, aprovizionarea locurilor, de muncă, organizarea preluării schimburilor.: Atît în întreprinderi cît și în ministere, în instituții și sfaturi populare se pierde mult timp datorită întîrzie- rilor sau plecării mai devreme față de programul legal de lucru. De asemenea, se irosește mult timp în ședințe și .conferințe, organizate în cadrul orelor de lucru. Sînt dese cazurile de scoatere din producție a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, cadrelor de conducere pentru ștești, ve, cu asupra

de producție sau de serviciu. Unele ministere și organe centrale . cheamă frecvent, uneori pentru probleme mi- ' nore, cadre din conducerea întreprinderilor, sustr.ăgîndu- le astfel din. activitatea Ipr economică.Ca urmare a acestor neajunsuri, în multe întreprinderi, în ministere, în celelalte organe centrale se e- fectuează un mare număr de ore suplimentare. Astfel, în perioada II. — 30 IV. 1967 numai în industria ne* publicană s-au prestat 6,8 milioane ore suplimentare. , Ministerele, direcțiile • ge
nerale, întreprinderile și instituțiile, organele și organizațiile de partid, sindicatele și organizațiile U.T.C. nu au adoptat întotdeauna o atitudine fermă, exigentă, față de aceste lipsuri, pentru a crea o puternică opinie de masă în vederea întăririi disciplinei în muncă, a disciplinei în activitatea economică, de producție și adffii* nistrativă.Creșterea veniturilor fiecărui om al muncii depinde în mod direct de folosirea completă și Națională a timpului de lucru, factor hotă- rîtor pentru creșterea ducției, productivității muncii, a avuției naționale și, ;în final — pentru velului de trai popor.

pro-

pag. a 3-a)(Continuare în

ridicarea ■ ni- al întreguluidiverse activități ob- culturale sau sporti- consecințe negative îndeplinirii sarcinilor
ION 6HE0RGHE MAURER
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care șofe- de pe au-

Cuvîntare rostită 
la Adunarea solemnă 

din 8 mai 1967

CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBĂM

Vorbe cu tîlc de rul Ancuța Nicolae tobuzul 31 HD 1 651 al' I.C.O. Petroșani ar trebui să ia aminte. Și el, și confrații lui. Că nu-i bine ce fac. Nu-i deloc bine că ia drept ceea ce nu este spațiul verde amenajat de cetățeni. Și „din- neatenție" parchează mașina pe el lîngă stația terminus din cartierul Livezeni. Este adevărat că mai . .greșește omul. Dar, e bine nu... greșească cu munca tuia. să al-
deȘi a plătit. Ălexe Petru pe strada Lunca din Petri la are vfeo cîțiva porci. Dacă-i are, trebuie să-i hrănească. Dar ■ unde ?' Gîndul salvator i-a venit o dată cu creșterea ierbii. Și n-a stat în cumpănă. Le-a dat drumul în... cartierul „3 Martie". Spații verzi sînt des-

tule. Iarbă, de asemenea țiativa" lui a fost însă „taxată" de sfatul popular din Petrila. Dar n-are importanță. Vorba aceea, Alexe... plătește
ajunge

loan și Ciupercă ai blocului 4,
nu 

noapteaLui Ghenea loan, locataristrada Independenței, cartierul Livezeni — Petroșani ziua li . se pare prea mică pentru a epuiza ceea ce au să-și spună. De aceea, s-au gindit să folosească și... noaptea în a- cest scop. Zis și făcut. Intr-iiua din nopțile recente, cuvintele nefiind suficent de convingă- . toare, au evoluat. Discuția s-a transformat în.- bătaie. S-au trezit, vecinii. Au protestat Dar degeaba. Nu i-au putut j potoli. Poate o reuși organele de resort ale sfatului popular „să-i convingă" că noaptea-i pentru... odihnă.
M. CHIOREANU

ro- mai ho-ro- ex- a

PfoJnsele mite 
nmioețll solicitate 
peste SolareProdusele chimice mânești sînt tot mult solicitate peste tare. întreprinderea mânească de comerț terior „Chimimport"încheiat recent noi contracte care prevăd exportul în Tunisia a 1 500 tone azotat de amoniu.Cu firme din Grecia, Izrael și Siria, au fost încheiate tranzacții pentru exportul, a 2 000 tone sulfat de sodiu anlii- dru. De asemenea, a- ceeași întreprindere a încheiat un contract cu firma „1 Sofia, care vrarea a 200 etilenglicol.

,Neftochim" din prevede li- tone mono- (Agerpres)

TELEFOANELE !Clubul muncitoresc din Aninoasa; avariat de a- pele ploilor în vara a- nului trecut, .este ' din . nou pe post de... club. Și cîte treburi nu sînt la'club! Și . cîte n-ar mai trebui șă fie! Intre altele, ar trebui să fie repus' îri drepturile sale . telefonul. Despre acest lucru ne-a scris tovarășul Mircescu Nicolae, directorul clubului. Ne-a scris nu ne-a telefonat... Telefonul trebuie repus, în < funcțiune pentru că. pus a fost mai de mult. Și bine era. Lucrătorii

clubului, puteau lua legătură imediat cu cei cu care aveau treburi, conducerea minei anunța operativ diferitele probleme legate de activitatea culturală, noi aflam zilnic ce acțiuni se mai organizau la A- ninoasa,. telefoniștii nu erau vorbiți de rău. Din ianuarie încoace însă...Au venit atunci, la sfîrșitul lui ianuarie, cîțiva „meșteri mari" de la Petroșani de la telefoane, cu scări lungi, cu scărițe „mîtă", cu scule de telefoniști. Au tot

urcat coborît, apois-au dus. Au debranșat telefonul clubului și debranșat a rămas pînă în zilele pe care le trăim. Motivul debranșării acestui telefon și' a ne- rebranșării lui de peste trei luni de zile nu se cunoaște. Poate îl știe tovarășul Domșa de la subcentrul tehnic al o- ficiului P.T.T.R. Petroșani care s-a deplasat la fața locului de două ori, dar un ton.., se face că și acum așteaptă apel telefonic ' lapidar.Allo, telefoanele ! Se poate ?

n-a scos nici favorabil. Așa aninosenii stau pe recepție și de la 01... un
G. DINU



STfiSWSHL ROȘB

N-AȚI VREA SA VIZITAȚI?
Muzeul Brukenthal din Sibiu a împlinit un veac și jumătate de existență. Puternic focar de cultură, el a devenit mai cunoscut publicului larg și specialiștilor din țară și de peste hotare, în anii din urmă, fii condițiile largilor posi-

galeriei de arte plâstice. In galeria de artă a muzeului sînt reprezentate principalele școli de cul
tură universală. Vizitatorul îfittl- nește aici lucrări de Rubens și Van Gogh, de Hans Von Wertin
gen, Titian, Gbmeille de Lyon și

MUZEUL 
BRUKENTHAL

bilități create pentru valorificarea 
bogatelor tradiții sibiene.Ih sălile Brukenthalului, Sibiul 
își poate regăsi în chip revelator 
Istoria. Există aici multe mărturii despre viața meșteșugarilor, despre raporturile sociale din Transilva
nia, în secolele trecute, priveliști 
ale orașului și efigii de indiscutabilă valoare documentară.

Caracterul complex al acestui 
muzeu și activitatea sa multiplă re
sults în primul rînd dih profilul 
tematic al colecțiilor și din struc
tura sa organizatorică actuală, care cuprinde patru mari secții cu sec
toare Speciale, fiecare la rîndul 
său avînd importanță și valoarea 
Unui muzeu de sine stătător : colec
țiile secției de științele naturii, cele 
de arheologie și istorie, de etno
grafie și artă populară, cele ale

Mignard. Alături de acestea — numeroase lucrări ale unor artiști români ca Aman, Grigoreseu, An- dreescu, Luchian, Tonitza, Paladv, Ciucurencu și alții.-. Celor 4 mări expoziții permanente, organizate în peste 80 de săli, li se adăugă zecile de expoziții temporare pe teme speciale, unele din acestea itinerante în țară și chiar în străinătate.Specialiștii muzeului desfășoară totodată o bogată activitate de Cercetare științifică. In ultimii ani ei au identificat mai mult de 250 de lucrări de mare valoare, din care amintim unele de Rubens, Van Dyck și Veronese. Tot aici se editează o serie de publicații științifice în două limbi, destinate schimburilor documentare pe care muzeul le are cu peste 250 de insti

Doriți un buchet de flori de liliac ?11 puteți găsi Ia Roșia, la Peștera Bolii și pe alți versanți ai munților ce ne înconjoară. Bineînțeles, cu condiția să vizitați acum aceste locuri.
Foto : E. DOBOȘ

MEMORII ÎN PIATRĂ

I
1

Turnuri, trepte, fortificații, ziduri și bolți, bastioane roase de vre
me. Relatările cronica
rilor sînt unanime : cetatea din Tg. Mureș era cea mai mare din Transilvania, după cea din Alba-Iulia. Ea avea o circumferință de 1050 pași. Bastioanele tăbă- carilor, blănurilor, dogarilor, croitorilor vor
besc despre istoria fră- mîntată a breslelor din acest oraș, care au înfruntat în mai multe rînduri armatele turcești și imperiale. Iată cetatea, pe vremea cînd Mihai Viteazul realiza prima unificare politică a teritoriului românesc. 
Voievodul semnează mai multe acte confirmînd că orașul Tg. Mureș s" 
afla sub oblăduirea sa. 
Mihai, în mai multe rînduri oaspetele orașu
lui, ordonase : „sub grea pedeapsă, ca nimeni să nu-i tulbure liniștea sau sl-1 jefuiască". Tot din 

ordinul voievodului, u- nul dintre turnuri este transformat în capelă. După moartea lui Mihai, generalul Basta, care pusese la cale rușinosul asasinat, a asediat orașul. Noi frămîntări, noi bătălii, noi pagini de istorie.Cetatea, în plină restaurare, se înscrie însă printre acestea ca un amplu mohument al arhitecturii medievale, plin de frumuseți și sensuri.Privim în jur. De aici, de pe colina cetății, privirile ating contururile îndepărtate ale orașului. Imaginația străbate însă și negura timpului, care a adunat în piatiă file de istorie. Străzi întortochiate, peste care s-a așternut asfaltul modern, poartă undeva în adîncuri sunetul pașilor multor patrioți. O străduță îngustă, pe atunci strada Spitalului, adăpostește casa marelui Avram Iancu, acolo un

de la lumina opaițului, la ceasuri tîrzii în noapte, mințile patrioților au chibzuit și au pus bazele adunării de la Blaj — eveniment de o deosebită importanță în istoria poporului nostru. Și tot aici s-au conturat reveadicările națiunii române, program prezentat mai tîrziu la Cluj de către Simion Bărnuțiu.O clădire în stil baroc . întîrziat adăpostește vestita bibliotecă documentară Teleki Ana. Acest tezaur științific se datorește unui nobil îndrăgostit de știință și cultură, care, timp de 60 de ani, începînd din 1670, a adunat tot ce a- vea mai bun și mai valoros știință și cultura lumii. Biblioteca dispune azi de peste 110 000 volume și constituie un adevărat monument al culturii și științei uni
versale. Aici intîlnlm operele complete ale Iui

tuții similare din aproximativ 60 de țări. Studiul operelor de artă, săpăturile arheologice, expedițiile de etnografie și artă populară, organizarea de expoziții, munca de conservare și restaurare, toate la un ioc, poartă pecetea temeiniciei preocupări de cunoaștere.La propriu și la figurat, complexul sibian poate fi considerat și o veritabilă școală nțuzeologică. U- neori el este loc de învățătură pentru școlari, cărora profesorii le predau aici diverse lecții. In zilele de duminică mUzeul este vizitat cam de tot atîți cetățeni cîțî se numărau, îhtr-o jumătate de an, înainte de 1948.Acum specialiștii muzeului organizează la Dumbrava Sibiului Muzeul național al tehnicii populare și al meșteșugurilor. Acesta, împreună cu secția de artă feudală și expoziția muzeală a cărții și tiparului, ce vor fi deschise în viitor, vor întregi conținutul acestui adevărat „laborator muzeologie", cu lioi piese de interes științific și cultural.
Traian CATINCESCU corespondentul „Agerpres" pentru regiunea Brașov

Pentru cei care n-au vizitat în
că masivul Retezat oferim o ima
gine de la Gura Zlata.Foto : N. MOLDOVEANU
Complexul CURTEA DOMNEASCA 
monumental DIN TIRGOVIȘTEApa bună a nurilor Ialomița și Dîmbovița, lacurile bogate în pește, pădurile din apropiere, pășunile întinse, dealurile învăluite în livezi de pomi și vii, au favorizat apariția pe aceste locuri încă cu milenii în urmă (2 800 — 1 900 î.e,n.) a unuia dintre cele mai pitorești orașe ale țării — Tîrgoviște.Atrăgătoare prin clima sa temperată și plăcută (aici termometrul nu urcă în medie peste 4- 23°- C, iar iarna, cînd bîntuie viscolul, nil coboară sub 5° C), Tîrgoviștea a fost vreme de peste trei veacuri cetatea de scaun a Țării Românești.Străbătînd orașul pe fosta Cale domnească, cea mai lungă stradă a orașului, aproape paralelă cu riul Ialomița, arteră foarte bogată în obiective turistice, atenția ne este atrasă de vestita Curte domnească cu întinsul ruinelor sale.Aici a fost odată un palat,., printre ruine mai zărim cîte o frîntură de arcadă, urme ale băii domnești, întunecimi ale pivnițelor cu ziduri

Terentius și Galenus, Enciclopedia franceză în 33 de volume de Diderot și d’Alambert, vestitul Atlas geografic în 11 volume cu stampe colorate de Janssonius și altele.Vechiul Tg. Mureș e un fel de crater de vulcan stins, în compara-' ție cu noua lui vatră. Străvechea îndeletnicire a dogarilor de demult, șlefuită prin vreme, o folosesc azi făurarii de mobilă de la Iprofil, ale căror produse ajung pe toate continentele globului. De la tăbăca- rii care și-au ridicat propriul lor bastion în cetate, arta prelucrării pieilor a fost ridicată la scară industrială de către meșterii de la Fabrica de mănuși.De pe colină, vechea cetate străjuie noul peisaj al orașului, ca o mamă ce-și învăluie pruncul în calde priviri.
AUREL URZICĂ

groase în care se păstrau butoaiele cu vin, în fundul cărora au fost a- runcați și mari boieri. Ceea ce vedem astăzi sînt rămășițele palatului trecut prin multe adăugiri și restructurări din care, mai importante, au fost: prima în vremea lui Petru Cercel, a doua la începutul domniei lui Matei Basarab și aita în timpul lui Constantin Brînco- veanu (1688-1714).Desfășurjndu-se spre prUdill Ia- lomiței, construcția alcătuia un palat „foarte mare și de bună arhitectură". Fațada dinspre apus privea către oraș, cea dinspre răsărit spre grădini și baia domnească. Fațada aceasta era, se pare, completată și încadrată de foișoare, iar peste pivnițele largi, cu ziduri din cărămizi și pietre de 1,5 metri grosime, ale căror compartimente erau despărțite prin arcade, palatul avea parter și etaj, ocupate respectiv de curteni și gărzi și apartamentele somptuoase ale voievodului.Din strălucirea ce o adusese palatului Petru Cercel, nu mai rămăsese nimic la înscăunarea lui Matei Basarab, care restaurează construcțiile vechi, reclădește zidul de incintă, bala domnească și clopot
nița.In 1659, din porunca turcilor, palatul este „surpat și sfărîmat ca să nu mai fie scaun domnesc acolo".In anii lui Constantin Brîncoveanu — care cere și obține îngăduința sultanului pentru a dă viață Curții domnești — se înalță fortificațiile exterioare, foișorul, încăperile pustiite sînt refăcute și împodobite cu bogate și rafinate înflorituri în piatră, iar grădinile domnești înmieresmează din nou curtea și întreaga TîrgoViște.Concomitent cu restaurarea palatului domnesc. Petru Cercel clădise și Biserica domnească, unul dintre cel mai caracteristice monumente de tradiție bizantină din țara noastră.Construcție masivă, de formă dreptunghiulară, ea este împărțită în două porțiuni inegale printr-un luciu zimțat, iar din tamburele monumentale în triunghi, răzbat cele trei turle. Pridvorul larg sprijinit pe coloane legate între ele prin arcade, face corp comun cu restul clădirii. In pronaos se află lespezi cu embleme, decorațiuni și inscripții de pe mormintele lui Matei Basarab, doamnei sale Elena și al fiului lor Mateiaș. (In mormîntul 

doamnei Elena s-a găsit un inel de aur, cu piatră scumpă ce depășește valoarea de 100 000 lei).Portalul de piatră dintre pridvor <i pronaos, ancadramentele cafasului etc., au frumoase sculpturi din vremea lui Constantin Brîncoveanu, dar adevărata capodoperă a artei bisericești este sculptura în lemn de pe rama timplei datată 1697.Urmă a vicisitudinilor prin care a trecut Tîrgoviștea, o ghiulea stă înfiptă și azi într-unul din zidurile bisericii. Se pare că este de pe vremea războirii lui Mil-.al Viteazul cu turcii lui Sînan Pass'* cînd aceștia ocupaseră Tîrgoviștea?'Spre nord-vest ruinele palatului sînt străjuite de Turnul Chindiei. Construcția a fost ridicată pentru a servi ca turn de apărare la una din porțile Curții domnești. Acest turn înalt de 25 de metri, a fost construit, după unele ipoteze, în timpul domniei lui Mircea cel Bă- trîn după altele ridicate sub domnia lui Petru Cercel — de formă circulară atit în exterior cît și în interior, amintind turnurile italiene medievale. Cele două nivele interioare nu au ferestre ci numai cre- nele, tocmai pentru ca tumul să fie cît mai puțin vulnerabil. Avea rol de fortificație pentru apărare și supraveghere. Tot de aici se dădeau semnale de încetare a circulației și stingerea focului, către apusul soarelui, pe la vremea chindiei de unde îi vine și numele. Pe vremea lui Matei Basarab, în acest turn se afla un orologiu și tot aici cînta și muzica domnească.Forma actuală datează din vremea prefacerilor lui Gheorghe Bi- besc.u (1842-1848) si a lui Barbu Știrbei (1849-1852) cînd a fost înălțat cu circa 5 metri și placat cu piatră șî cărămidă-Cutreierînd aceste locuri, privești cu emoție și căldură aceste ruine evocînd un trecut glorios al neamului nostru. Revin în minte cuvintele poetului Al. Vlahuță : „Poate că pe ușa asta a intrat marele Mircea cînd s-a întors biruitor de la Rovine, de la fereastra ’ asta se uita cruntul Țepeș peste orașul lui domolit si spălat de fărădelegi; în jilțul ăsta a stat Viteazul Mihăi, pe cînd în mintea lui cutezătoare se-npînzea un vis măreț — o țară întinsă, puternică și glorioasă — toată suflarea românească sub un singur sceptru".SEVER GROZAVU
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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Remân

$1 a Censitiulul de Mlnlytri cu privire Iu reglementarea 
programului de muncă fi întărirea disciplinei 

în întreprinderi, ministere, instituții centrale, sfaturi

18,90

18,10

populare fi organizași obștești
(Urmare din pag. 1)in scopul folosirii cit mâi eficiente a timpului de lucru, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România,

Hotăr&se

de

1. — Toți Bâittrittții din intre* prinderi, organizații economice și bugetare, ministere, instituții centrale și locale, sfaturi populare, organizații obștești trebuie să îndeplinească întocmai îndatoririle privind respectarea timpului lucru stabilit prin lege..Timpul de lucru se socotește din momentul începerii efective a activității la locul de muncă, lâ inașină, instalație, agregat etc., pint. la încetarea lucrului la locul respectiv de muncă.In timpul zilei de lucru se poate acorda o pauză pentru masă. Timpul pentru masă nu se include în durata timpului de lucru.2. — Ora de începere și de încheiere a programului de lucru din întreprinderi, organizații economice și bugetare, precum și ora ia care se vâ acorda pauza se vor stabili de conducerea acestora, împreună cu comitetul sindicatului, ținîndu-se seama de necesitățile producției, de organizarea lucrului în schimburi, de posibilitățile transportului în comun. La stabilirea programului de lucru se Vor consulta și corni tetele executive ale sfaturilor populare, oare Vor lua măsuri pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a transportului în comun al salariaților Ia locul de muncă.3. — Programul de lucru pentru ministere, celelalte instituții centrale și locale, sfaturi populare, organizații de partid și obștești eșțe de 8 ore de lucru efectiv, la >, ?re se adaugă timpul stabilit pefifru pauza de masă.
4. — In cadrul ministerelor și celorlalte instituții centrale și locale, sfaturilor populare, vor trebui luate măsuri ferme pentru folosirea completă a timpului de lucru, organizarea cît mai rațională a muncii, stâbilindu-se sarcini și răspunderi concrete fiecărui salariat. Va . trebui perfecționat controlul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, astfel incit să crească simțul de răspundere al fiecărui salariat pentru rezolvarea operativă, calificată și cu maximum de exigență a tuturor atribuțiilor de serviciu.In întreprinderi, folosirea com- >letâ a timpului de lucru trebui^ să ie rezultatul înfăptuirii măsurilor e se iâu cu privire la organizarea tiințifică a producției și a muncii, a cadrul acestei acțiuni se va ur- îări ca folosirea completă a tim- ulCJ de lucru să ducă la utiliza-
PROGRAM DE RADIO

12’ROGRAMUL I: 6,00 RAMO- 
Rf^AL. Sumarul presei. Sport; ) Radio-nublîcitate; 7,00 RADIO- RNAL. Sport; 8,00 Tot înainte .isiune pentru pionieri); 8,20 IMENT POETIC; 8,25 La mlCro- 

melodia preferată; 9,25 Sfatul licului; 9,30 Suită de melodii ulare „Prin Țara Moților" de -ea Chiriac; 10,00 Arii din ope- ; 10,13 Muzică populară; 10,30 nul „Cîntarea României" de ;i Socor; 11,00 BULETIN DE '.I; 11,03 Cronică economică;Parada soliștilor și a orehes- r de muzică ușoară; 12,00 ten drag" — muzică ușoară;
Al VllI-lea Concurs al lorna- 

artistice de amatori; 12,25 Ibumul melodiilor de estradă; Așa se joacă pe la noi; 13,00

gradului a pro-rea deplină a capacităților de producție, la ridicarea de pregătire tehnică ducției, asigurarea condițiilor pentru desfășurarea normală a lucrului în toate schimburile. Prin aplicarea acestor măsuri va trebui să se realizeze o producție sporită, să se asigure creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, ridieîndu-se eficiența muncii în toate domeniile de activitate.5. — Ministerele, celelalte organe și instituții de stat, întreprinderile și organizațiile economice și bugetare, sfaturile populare vor luă măsuri pentru aplicarea cu fermitate a prevederilor programului de lucru în unitățile respective.6. — In vederea utilizării complete a timpului de lucru se interzice cu desăvîrșire scoaterea în timpul lucrului a muncitorilor, inginerilor, economiștilor, tehnicienilor, funcționarilor și cadrelor de conducere pentru ședințe, adunări, consfătuiri, activități culturale, sportive sau alte acțiuni cu caracter obștesc.7. — Salariile vor fi plătite în raport direct cu munca efectiv prestată în producție, fiind total interzisă încărcarea cheltuielilor de producție ale întreprinderilor cu sume plătite ca salarii pentru activități desfășurate în afara sarcinilor profesionale.8. — Chemarea de către ministere, celelalte organe centrale, direcții generale, precum și de alte organe a cadrelor de conducere, tehnice și economice din întreprinderi, a oricărui salariat, se va face numai în cazurile strict necesare și pe baza aprobării directorului întreprinderii sau conducătorului instituției respective.9. — Salariații nu pot exercita decît o singură funcție. Cei care prin lege au dreptul la cumul de funcțiuni își pot exercita activitatea la care cumulează numai după ce Și*au îndeplinit integral sarcinile de serviciu cu stricta respectare a timpului de lucru la funcția de bâză. Reglementarea cumulul se va face pe baza aprobării Consiliului de Miniștri.10. — Pentru deservirea salariaților la locurile de muncă în tim- pul pauzei reglementare, Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop 
și Comitetele executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri pentru organizarea de bufete care să fie aprovizionate cu un sortiment de produse alimentare corespunzătoare cererii salariaților, pentru asigurarea unei deserviri cît mai bune.Ministerul Căilor Ferate și Ministerul transporturilor Auto, Navale și Aeriene vor lua măsuri pentru organizarea mijloacelor necesare de transport, ținînd seama de programul local de lucru, astfel în-

maiRADIOJURNAL; 13,10 Succese ale muzicii ușoare; 13,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul preferat; 14,00 Muzică ușoară; 14,15 
Dumbrava minunată (emisiune pentru școlarii din clasele 1-IV); 14,30 Caruselul melodiilor, 15,60 BULETIN DE ȘTIRI; 15,03 CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTĂ; 15,25 Muzică u- soară; 15,40 Radio-publicitate; 15,50 Jocuri bărbătești; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Recital vocal Ion Piso; 16,30 Concurs cu public; 17,00 dîntece închinate Republicii; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,25 18,40 19,00 nești;

muzicale; 20,00 RAD1OGAZETA DE 
Cîntă sextetul „Victoria"; ANTENA TINERETULUI; Concert de melodii rotnâ-19,30 Sport; 19,40 Varietăți

cît să se asigure sosirea la timp a salariaților la lucru și plecarea a- cestora după terminarea programului.11. — Conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale, ale întreprinderilor și organizațiilor economice și bugetare poartă întreaga răspundere pentru aducerea la îndeplinire în bune condițiuni a prevederilor prezentei Hotărlri, pentru folosirea completă și cU maximă eficiență a timpului de lucru de către fiecare salariat din unitățile respective. Ele trebuie să manifeste exigență față de oricare încălcare a disciplinei de muncă, a disciplinei de plan.12. — Organele și organizațiile de partid se vor preocupa îndeaproape de modul în care se duc la îndeplinire în întreprinderi, ministere și celelalte organe centrale sarcinile trasate cu privire la întărirea disciplinei în muncă, menite să asigure folosirea completă a timpului de lucru, vor controla cu maximum de exigență și fermitate respectarea prevederilor prezentei Hotăriri.Organele și organizațiile de partid vor desfășura în rîndul oamenilor muncii o largă și intensă activitate de educație politică pentru ca măsurile cuprinse în prezenta Ho- tărîre să constituie un mijloc eficace de traducere în viață a sarcinilor cu privire la sporirea în ritm susținut a producției și e productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și pe această bază, să se obțină o mai înalță creștere a eficienței activității economice în toate ramurile și ridicarea nivelului de trai al poporului.Organele sindicale și ale U.T.C., sfaturile populare, conducerile întreprinderilor și instituțiilor vor lua măsuri pentru respectarea e- xemplară a disciplinei în muncă și a îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor de serviciu,Prevederile prezentei Hotărîri vor fi puse în aplicare îr toate întreprinderile și instituțiile pînă la data de I iunie 1967.
*Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România își exprimă convingerea că măsurile cu privire la folosirea completă și eficientă a timpului de lucru vor contribui la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, că toți oamenii muncii vor desfășura o activitate susținută pentru folosirea completă a timpului de lucru și întărirea disciplinei în muncă, dîndu-și întregul aport la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a economiei naționale și ridicarea bunăstării întregului popdr, la propășirea patriei noastre.

SEARA; 20,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20,50 Cinspre- zece minute cu melodiile lui Marcel Budală; 21,25 Melodii magazin; 22)00 RADIOJURNAL. Sport; 22,15 De la un cîntec la altul; 22,45 MOMENT POETIC; 23,00 Mozaic muzical; 24)00 BULETIN DE ȘTIM; 0,05 Muzică ușoară; 2,55-3,00 ULTIMELE ȘTIRI.
CINEMATOGRAFE

12 mai
PETROȘANI -X 7 Noiembrie: Jandarmul din Saint Tropez; Republica : Dragă Brigitte; LONEA 

— Minerul: Dacii; 7 Noiembrie : Trageți în Stanislas; A NI NO AS A : Diligenta; VULCAN • Tuder — se* ria I-II; LUPENI — Cultural: Nu sînt demn de tine.

TELEVIZIUNE

19,00
19,27
19,30

11 mai
Pentru cei mici: in loc 
de cinema : filmul „Bon
darul".
Pentru tineretul școlar: 
Studioul pionierilor. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
„Mult e dulce și fru
moasă...". Emisiune de 
limbă română contempo
rană.

servește
siguranței circulației?

Nu recunosc"W

Despre regularitatea circulației trenurilor s-a scris și se va mai scrie. Atîta timp cît se mai produc întîrzieri nejustificate în circulația trenurilor, e normal ca nerealiza- rea acestui ihdicator să nu mulțumească. Sînt însă destul de dese cazurile cînd, deși trenul are zeci de minute întîrziere, nu se cunoaște adevărata cauză a întîrzierii. Se aruncă vina de pe un salariat pe altul, se fac investigații dar, degeaba, adevărul nu poate fi cunoscut. Se face apoi apel la conducerile unităților care de multe ori află adevărul, dar îl ascund, aco- perindu-și astfel propriile lipsuri. Acest sistem greșit de a privi regularitatea circulației este în avantajul uhbr salariați certați cU acest indicator și care își permit să în- tîrzie trenurile în parcurs, siguri fiind că vor fi apărați de conducerea unității. Despre un astfel de „sistem" vrem să relatăm.Mai nopțile trecute, Ia R.C.M. Petroșani eră mare fierbere. Trenul 2 674 plecase din stația Pui la oră 20,39 și în mod normal af fi trebuit să treacă prin stația Baru Mare la ora 20,53 dar nici vorbă de așa ceva. Abia după 11 minute și-a făcut apariția trenul. Datorită acestei prelungiri a timpului de mers, trenul 2 674 a fost oprit în stația Merișor unde a așteptat alte trenuri din sens invers. La în- tîrzierea de 11 minute s-au mai adăugat alte 57 minute. întrebat despre cauza prelungirii timpului.
PRONOEXPRES

43.I : 6 13 2 27 40 rezervă : 15 35.a Il-a : 12 11 304
La tragerea nr. 19 din 10 mai 1967 au fost extrase din urnă următoarele numere:ExtragereaNumere deExtragerea33.Numere deFond de prethii:Extragerea 1 : 551 140 lei.. Extragerea a Il-a; 452 292Report cat. I : 75 856 lei; Il-a: 30 630 lei.

15rezervă : 23 24.
lei. cat.

întreprinderea de panificație „JIUL"
din Petroșani, str. Oltului nr. 30

ANGAJEAZAȘef serviciu mecanic șef-investiții
CONDIȚII.-

Inginer mecanic cu stagiu de 6 
ani în funcții tehnice

Salarizare: 1S50'-—2175 lei lunar.Sau Tehnician I mecanic cu 10 ani stagiu în funcții tehnice 
Salarizare: 1650—1950 lei lunar.

Doritorii se vor adresa Serviciului Perso 
nai, silnic între orele 7—15.

19,40

20,00

20,15 simfonic. Trans- 
din Sala de con- 
Radioteleviziunii. 

de personaje21,00

La ordinea zilei: Orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii. 
Momente din istoria fil
mului. 
Concert 
misiune 
certe a
Dicționar
— literele K și fc.

21.30 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice : Ima
gini iraniene.

21,55 Varietăți pe peliculă.
22,10 De la Giotto la Brîncuși.
22.30 Magazin literar.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

.Trenul întrecătre a ci- Curios legat tot de în- tren.

mecanicul Gheorghe Ion a spus: „Intre stația Pui și Baru Mare a fost tras semnalul de alarmă la vagonul 662 422 de către necunoscuți". Intrucît mecanicul Gheorghe Ion nu era la primul caz de ducere în eroare, s-a dispus verificarea vagonului în cauză. Mare a fost însă mirarea cînd ia verificare s-a constatat că vagonul nu are semnal de alarmă. S-a dat spre cercetare cazul depoului de locomotive Petroșani de care aparține mecanicul Gheorghe Ion și de aici s-a primit un răspuns și mai clar: 2 674 nu are nici o întîrziere Pui și Baru Mare“.Acest răspuns a fost dat de conducerea depoului după ce tlt... banda vitezometrului, pare și un alt caz tîrzierea acestui tren. Mecanicul Gheorghe Ion raportează în scris conducerii depoului desplfe Intir- zierea acestui tren invocînd motivul arătat mai sus. Gonducerea depoului, care cu cîteva ore mai devreme raportase că acest tren nu are nici o îhtîrziere, trimite raportul mecanicului Gheorghe Ion la R.C.T. Petroșani, anunțînd că trenul respectiv a fost oprit în linie curentă. Deși a fost pierdut timp cu rezolvarea acestui caz, pînă la urmă nu s-a luat nici o măsură, deoarece depoul spune că mecanicul are dreptate. Depoul de locomotive Petroșani și-a făcut un principiu din a nu recunoaște nici o întîrziere în contul mecanicilor. Au fost multe cazurile cînd mecanicii au venit la firul R.C. și au recunoscut singuri că au întîrziat trenul din vina lor. Dar la citireă benzii vitezometrului de către conducerea depoului nu mai apărea acest lucru. Și încă un amănunt ; Verificarea timpilor prelungiți de mers făcută de către depoul Simeria arată același timp cu cel înregistrat de către operatorii R.C. de. la R.C.M.-ul Petroșani. Conducerea depoului C.F.R. Petroșani ar trebui serios Ia schimbarea de lucru care nu-i furarea căciulii.
să gîndească acestui sistem altceva decît

I. CRIȘANR.C.M. Petroșani
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GreciaATENA 10 (Agerpres). — Ministrul de interne grec, generalul Patakos, a anunțat hotărîrea guvernului de a proceda la revizuirea constituției și de a înființa în acest scop o comisie formată din 25 de membri. Postul de radio A- tena a precizat că revizuirea va urmări întărirea puterii executive, reducerea numărului deputaților din parlament și instituirea unor condiții ce ar urma să împiedice alegerea ca deputați a unor persoane care se opun actualului regim. Sensul acestei hotărîri este explicat în felul următor de către ziarul guvernamental „Vra- dini“ : „Firmamentul politic al țării trebuie să fie epurat de acele organisme de partidsau indirect,. au rezerve regim, forțele armate, Greciei, justiția, forțele ranță și regimul socialActivitatea politică a deputaților trebuie să aibă o limită. Persoanele care aparțin sau care au acționat în favoarea unor organizații revoluționare sau care au fost pedepsite în trecut pentru această activitate nu pot avea dreptul de a alege și de a fi alese. Aceste

persoane nu vor putea fi admise nici ca funcționari în aparatul de stat". Evoluția situației politice din Grecia pe care o preconizează actualul guvern militar de la Atena urmărește crearea unui parlament docil, cu atribuții ciuntite. In fond, nu este vorba decît de a constitui cînd și dacă se va constitui — for legislativ, care să slujească instrument al dictaturii mi-

care, direct față de alianțele de sigu- al țării.

un că litare.Intr-o altă conferință de presă, ministrul de interne a făcut unele precizări cu privire la situația de- ținuților politici deportați pe Insula Yaros. El a spus că pe această insulă se află 6 138 deținuți, între care 235 femei. El a. adăugat că 14 deportați sînt bolnavi. Printre persoanele deținute se află liderul fracțiunii parlamentare a partidului E.D.A., Tlias Iliu, și alți lideri politici de stînga. Referitor Ia Manolis Glezoș și Leonidas Kyrkos, ministrul s-a limitat să a- firme că „ei se află în siguranță".Pe de altă parte, generalul Pa- takos a afirmat că ar fi dispus e- liberarea fostului premier Ghior- ghios Papandreu și a altor personalități, de centru, care vor fi plasate în stare de arest la domiciliu
I

Pufernice atacuri ale patriciilor 
sucLviefnameziSAIGON 10 (Agerpres). — li) cursul după-amiezii de marți, patrioții sud-vie.tnamezi au. întreprins un nou atac la 14 kilometri nord- vest de baza militară de la Khc Sanh. Ei au organizat un puternic tir de mortiere și puști automate a- supra pușcașilor marini americani, provocînd moartea a 24 de militari din regimentul 3 al infanteriei marine americane. Potrivit declarației unui purtător de cuvînt militar a- merican, lupta a durat peste cinci ore. după care patrioții s-au repliat în junglă. In sprijinul uni-

tații americane au fost trimise întăriri, iar un grup de bombardiere de tipul B-52 a întreprins în cursul nopții și în zorii zilei de miercuri raiduri de bombardamente asupra zonei în care se crede că s-au retras patrioții.Pe de aită parte, agenția A.F.P. anunță că o unitate a patrioților a atacat marți seara aerodromul a- merican de la Qui Nhon, în vecinătatea Saigonului. Ei au provocat două explozii urmate de incendii. S-au înregistrat morți și răniți în rîndul militarilor americani.
Eclipsă parțială 
de soare

GREVĂ GEMRALA IN

In America de Nord a pu
tut fi observată marți o eclip
să parțială de soare care a 
durat aproximativ 30 de mi
nute. In zona orașului New 
York, Soarele a fost acoperit 
in proporție de 7 la Sută iar 
la nord-vest de Alaska în pro
porție de 72 la sută.

ADEN 10 (Agerpres). — Greva generală — a 11-a din acest an — declarată miercuri în Aden la chemarea Frontului de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.) a paralizat întreaga viață a acestui protectorat britanic, anunță agenția Reuter. Magazinele, birourile, stațiile de distribuire a petrolului șl școlile au fost închise, iar transporturile rutier, aerian și maritim au fost complet paralizate. Greva a fost declarată în semn de protest împotriva „acțiunilor tero-
Mari inundații în CeylonPloile musonice care au căzut în ultimele zile au provocat mari inundații în Ceylon. ■ Peste 1000 de persoane au rămas fără adăpost, iar culturile agricole au fost în cea mai mare parte compromise. După cum transmite coresponden

tul din ter. cel ferit localitățile din regiunile de coastă din sud-estul țării. Autoritățile au ordonat crearea unor tabere pentru ajutorarea sinistrați- lor.
Colombo al agenției Reu- mai mult au avut de su-

Depuiatii opoziției ameninfafl de șeful 
guvernului dominicanȘeful guvernului dominican, Joaquin Balaguer, a amenințat pe deputății opoziției că dacă nu-și vor relua locul în parlament va organiza alegeri parțiale pentru a-i înlocui. Amenințarea sa vizează pe deputății Partidului revoluționar dominican, între care și fostul președinte Juan Bosch, care refuză să-și reia locul în parlament atîta timp cît guvernul nu va lua măsuri împotriva elementelor de dreapta, care se dedau la acte de terorism, și nu va restabili securitatea în țară. Juriștii a- preciază că oricare deputat este în drept să refuze să participe la

lucrările parlamentului dacă în felul acesta dorește să-și exprime protestul față de o anumită realitate.

Tratative 
sovieto-algerieneALGER 10 (Agerpres). — La Alger au avut loc tratative între o delegație sovietică condusă de S. A. Skacikov, președintele Comitetului de Stat pentru relații economice externe de pe lîngă Consiliul de. Miniștri al U.R.S.S., și o delegație algeriană condusă de A. Belaid, ministrul industriei și energeticii.Reprezentanții U.R.S.S. și Algeriei au discutat problemele legate de construirea combinatului metalurgic din orașul Annabe. Totodată au fost studiate posibilitățile refacerii unor întreprinderi industriale din sectorul socialist al e- iohemiei algeriene. Un loc important în cursul tratativelor l-au o- cupat și problemele colaborării sovieto-algeriene în domeniul agriculturii și pregătirii cadrelor.

Formarea unui nouBAGDAD 10 (Agerpres). — Președintele Irakului, generalul Abdel Rahman Aref, a acceptat miercuri demisia cabinetului Naji Taleb, intervenită în urma unor accentuate disensiuni între membrii acestuia, partizani ai unor grupări politice și religioase diverse. In aceeași zi, președintele Aref a format un nou guvern. După cum anunță postul de radio Bagdad, noul guvern irakian cuprinde 24 de membri și este condus de însuși președintele tării, care cumulează astfel și funcția de prim-ministru. Din vechea grupare guvernamentală și-au menținut portofoliile Adnan al Pacha- chi, ministru de externe și Mahmoud Shukry, ministru al apărării. Noul cabinet mai cuprinde viceprim-miniștri — Taher Abdel Ghani al Rawi, IsmailStabilirea unei noi date limită în runda KennedyGeneva IO (Agerpres). — Negocierile tarifare ale rundei Kennedy continuă să se afle în impas. Intîl nirea de marți a principalilor delegați la tratative a stabilit o nouă dată limită — 14 mai — pentru încheierea rundei Kennedy. Miercuri și astăzi (joi) este pauză la Geneva,. timp în care negociatorii principali se vor consulta cu guvernele lor pentru a primi noi in-

guvern în Iraktafa și Fouad Aref, ultimul fiind un reprezentant al populației kurde.Componența sa, apreciază agenția United Press International, reflectă încercarea președintelui Aref de a include într-un front național unic diversele grupări politice, militare, etnice și religioase ale Irakului.
Bormann e căutat 
de politia 
din Guatemala

1 •patru Yehia. Mous-

repre- a șistrucțiuni. Astfel, Jean Key, zentantul C.E.E. la tratativ. părăsit marți Geneva. In prezent, el se află la Bruxelles, unde va orezenta Consiliului Ministerial al Pieței comune un raport detaliat vizînd evoluția rundei Kennedy.Tratativele da la Geneva vor fi reluate vineri dimineața și vor dura pînă duminică, scrie agenția Reuter.
Dezbaterile Tribunalului 
internațional „Bertrand Russell*STOCKHOLM 10 (Agerpres). — Tribunalul internațional pentru anchetarea crimelor de război comise de S.U.A. în Vietnam și-a continuat marți dezbaterile.Senatorul italian Lei io Basso a prezentat în fața tribunalului un raport-sinteză în care se arată că S.U.A. se fac vinovate de violarea acordurilor de la Geneva care prevedeau reunificarea Vietnamului pe
ADENriște puse la cale de agenți ai autorităților colonialiste și ai guvernului federal din așa-zisa Federație a Arabiei de sud (N.R. — în a- ceastă Federație este inclus și Adenul). Paralel cu chemarea la greva generală, F.L.O.S.Y. a chemat la intensificarea manifestațiilor de masă și a operațiunilor împotriva instalațiilor militare și forțelor lonialiste britanice.
Linie aeriană directă
Paris—Budapesta

co-

Compania „Air France" a inaugurat o linie aeriană directă între orașele Paris și Budapesta. In tot timpul sezonului turistic, avioanele companiei de aviație franceze vor zbura pe această rută de două ori pe săptămînă.
Satelit secret americanDe la baza militară aeriană a- mericănă Vandenberg (California) a fost lansat marți, cu ajutorul unei rachete „Thor-Agena", un satelit secret. Un purtător de cuvînt al bazei aeriene a declarat, că, potrivit primelor informații, satelitul s-a plasat pe orbita prevăzută.

O hofârîre a guvernului R. D GermaneGuvernul R. D. Germane, de comun acord cu sindicatele, a adoptat recent o hotărîre prin care este îmbunătățit sistemul de ajutorare a familiilor cu patru sau mai mulți copii. Corespunzător propunerilor făcute la Congresul al VII-lea al P.S.U.G., alocațiile lunare pentru copii se vor ridica la suma de 68 mărci pentru al patrulea copil, și de 70 mărci pentru al cincilea și următorii. După cUm menționează agenția A.D.N., această hotărîre afectează aproximativ 174 000 de familii. De asemenea, se prevăd o serie de avantaje materiale pentru familiile cu mai mulți copii în ce privește repartizarea locuințelor, acordarea de burse etc.
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bază de alegeri. S.U.A., se spune în raport, au intervenit însă atît din punct de vedere politic și militar pentru a împiedica desfășurarea acestor alegeri tocmai pentru a dezmembra Vietnamul. Raportul menționează, de asemenea, că Australia,. Coreea de sud, Noua Zeelandă, care s-au coalizat cu S.U.A. trimițînd trupe în Vietnam, precum și Tailanda care a pus la dispoziția S.U.A. bazele sale militare, se fac vinovate la rîndul lor de complicitate la agresiunea S.U.A. împotriva poporului vietnamez.
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Poliția națională guatemaleză a anunțat că agenții ei speciali caută în prezent în diferite regiuni ale țării pe fostul adjunct al lui Hitler, Martin Bormann. Acțiunea este întreprinsă ca urmare a informațiilor privind faptul că Bormann, care este căutat de cîțiva ini în diverse țări ale Americii iii» tine, se găsește acum în Guatemala.
Fotografii In colori 
realizate 
dopa nn film itHsniit

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Specialiștii companiei ameri
cane de radio și televiziune 
„American Broadcasting Com
pany" (A.B.C.) au pus la punct 
un procedeu apreciat drept 
„revoluționar" de realizare a 
unor fotografii în* culori după 
un film 
Acesta, 
special, dobindește proprieta
tea de 
elementare și nu 
bește deloc de un film alb- 
negru după developare, ope
rație care se face cu soluțiile 
obișnuite pentru astfel de fil
me. Culoarea este recorfstitui- 
tă apoi cu ajutorul itț ai a- 
parat de mărit prezentthd a- 
numite modificări. Fotografi
ile realizate pat fi în culori 
sau alb-negru, în funcție de 
hirtia utilizată.

obișnuit alb-negru. 
printr-un tratament

a „codifica" culorile 
se ditose-

Lucrările Adunării 
mondiale a sănătățiiGENEVA 10. — Corespondentul Agerpres. Horia Liman transmite : Raportul prezentat celei de-a 20-a Adunări mondiale a sănătății de dr. M. G. Can- dau, directorul general al Organizației mondiale a Sănătății (O.M.S.) relevă accentuarea rămînerii în urmă a țărilor în curs de dezvoltare în comparație cu cele avansate. Dacă unele dintre aceste țări manifestă dorința de a constitui servicii sanitare naționale capabile să desfășoare campaniile specializate necesare, cele mai multe însă, suferă de grave lipsuri în sectorul sănătății publice. Pregătirea personalului sanitar din țările în curs de dezvoltare rămîne de aceea problema principală' a Organizației Mondiale a Sănătății, care acordă o deosebită atenție formării cadrelor specializate.In anul 1966, O.M.S. a participat Ia 1276 proiecte sanitare din

țări și teritorii. într-0 serie înde regiuni, lip-152 de Totuși treagă sa infrastructurii sanitare face ineficiente eforturile depuse pînă acum. In Africa, domină maladiile transmisibile, îndeosebi palu- dismul, variola, maladia somnului. Slaba nutriție și subnutriția se agravează simultancu creșterea orașelor, tomice Lupta împotriva maladiilor transmisibile și pentru formarea profesională și tehnică a personalului sanitar constituie o preocupare majoră și în America Latină, Asia de Sud-est, zona Medite- ranei orientale și Pacificul Occidental.Dacă în America de nord, Noua Zeelandă și Australia poliomielita a dispărut aproape cu desăvîrșire, ea face ravagii în țările tropicale.In schimb, țările a- vansate sînt lovite de ceea ce s-ar putea numi „maladiile saturației". In Europa, maladiile cronice și degenerative, mai ales

maladiile cardio-vascu- lare, fac obiectul unei atenții deosebite. Pe continentul nostru, ca și în America de Nord, se intensifică lupta împotriva poluării aerului șî apei, consecință a industrializării. Studiile întreprinse de O.M.S. . au dus la concluzia ""că substituirea energiei a- formelor d«energie tradiționale este 'însoțită de o creș tere a deșeurilor rădic active în atmosfer; O.M.S. a formulat u program de măsu pentru combaterea’ r< diațiilor.In sfîrșit, cancer constituie, de asem nea, o preocupare m reu crescîndă a nizației. Se fac țări îri legătură fectele tutunuluialăptării. S-a confirn existența raportu dintre cancer și c ceiul de a mesteca tun. Pe. de altă pa s-a întărit ipoteza pă care leucemia datorește unui vi

org cerc cu și ;
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