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VIZITA TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO 
In tara noastră

Continuarea convorbirilor oficiale
Marți dimineață, la Palatul Repu

blicii Socialiste România, au conti
nuat convorbirile oficiale între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Chivu 
Stoica, membru al Comitetului E- 
xecutiv și al Prezidiului Permanent

La Fabrica de mașini-unelte și agregate

Tovarășul Iosip Broz Tito și so
fia, împreună cu tovarășul Chivu 
Stoica, însoțiți de persoane ofi
ciale iugoslave și române, au vi
zitat marți după-amiază Fabrica de 
mașini-unelte și agregate — Bucu
rești.

;tn drum spre această mare uni
tate industrială bucureșteană, solii 
poporului frate iugoslav au fost 
salutați cu multă prietenie de ce
tățeni ai Capitalei — aflați de-a 
lungul largilor bulevarde străbătu
te de cortegiul mașinilor oficiale 
— și de locuitorii uneia din pu
ternicele citadele muncitorești ale 
Capitalei — cartierul din preajma 
uzinelor „23 August". întreg acest 
ansamblu urbanistic modern dega
jă o puternică impresie de vioiciu
ne și optimism. In numai cițiva ani 
aici s-au construit circa 20 000 de 
apartamente, cit un oraș de mă
rime medie.

La intrarea în Fabrica de mașini- 
unelte și agregate, oaspeții au fast

Recepția oferită 
de C. C. al P. C. R 
și Consiliul de Stat

Comitetul Central al Partidului 
/Comunist Român și Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia au oferit, marți seara, o recep
ție în saloanele Palatului Consiliu
lui de Miniștri în onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, și a to
varășei Iovanka Broz.

La recepție au luat parte tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizîl, Leonte Răutu. 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Io- 
sif Banc, Maxim Berghianu, Petre 
Blajovici, Dumitru Coliu, Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, Petre Lu- 
pu, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Mi- 
hai Dalea, Manea Mănescu, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, Constanța 
Crăciun, Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Gaston Marin și Roman Moldovan.

Au luat parte persoanele oficiale 
iugoslave : Țvietin Miatovici, Mar- 
ko Nikezici, Aleksandar Grlicikov, 
Giurița Ioikici, Bogdan Țrnobrina, 
Iakșa Petrici și Milorad Peșici.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali, oameni de știință, cultură și 
artă, ziariști români și iugoslavi, 
corespondenți ai unor agenții de 
presă și ziare de peste hotare.

Au fost, de asemenea, de față 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă Ro
mânia.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres) 

al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C;R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii

București
întîmpinați de tovarășul Mihai Ma- 
rinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, de directorul 
general al uzinei. Aurel Bozgan, și 
de ceilalți membri ai colectivului 
de conducere al fabricii, ai orga
nizației de partid, de numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni. Ti
neri și tinere oferă oaspeților bu
chete de flori:

In cabinetul direcției, Aurel Boz
gan a prezentat un scurt istoric al 
tinerei întreprinderi. Din toamna 
lui 1961, cînd s-au împlîntat primii 
stîlpi de beton ai fundațiilor, și pî- 
nă astăzi, această întreprindere de 
mare însemnătate pentru înzestra
rea industriei constructoare de ma
șini a parcurs un drum bogat în 
realizări. Procesul de utilare a fa
bricii este în plină desfășurare. Nu
mai intr-un singur trimestru al a- 
nu Iui 1966 colectivul de aici pro
duce tot atîtea mașini și agregate 
cile a realizai In întreg anul 1963 
primul an de activitate.

Bilanțul înfățișează rodul concep
ției și muncii creatoare a ingineri
lor, proiectantilor și muncitorilor 
români. Tovarășul Tito și-a expri
mat dorința de a cunoaște unele 
aspecte privind gradul de automa
tizare al producției, nivelul de teh
nicitate al produselor realizate aici, 
modalitățile de cooperare cu alte 
uzine, posibilitățile ei de export.

Se vizitează apoi hala principală 
— de proporții impresionante. De 
jur împrejur, pe largi spații, răs- 
punzînd parcă nu numai cerințelor 
producției, ci și bunului gust al 
gospodarului preocupai de estetica 
interiorului, sînt instalate mașini și 
utilaje de înaltă precizie. înzestra
te cu „inteligență" tehnică, grupa
te după specificul operațiilor de 
prelucrare, mașinile realizează cli
pă cu clipă metamorfoza metalului.

In secția de mecanică grea pre
ședintele Tito privește cu atenție 
prima mașină-unealtă realizată de 
colectivul acestei fabrici — strun
gul Carusel de 2 500 mm. Directo
rul fabricii relevă interesul pe ca

Vizita tovarășei Iovanka Broz 
la Muzeul de Artă

Tovarășa Iovanka Broz, împreună 
cu tovarășa Mia Groza, au făcut 
marți dimineața o vizită Ia Muzeul 
de Artă al Republicii Socialiste Ro
mânia. I.a sosire au fost întîmpinate 
de tovarășii Virgil Florea, vicepre 
ședințe al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, și de pictorul 
M. H. Maxy, directorul Muzeului.

Plecarea în călătoria prin țară
Marți seara, tovarășul Iosip Broz 

Tito, împreună cu soția și persoa
nele oficiale iugoslave au plecat 
cu un tren special spre orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, într-o vi
zită prin tară.

împreună cu oaspeții au plecat 
tovarășii Chivu Stoica, Emil Bod

Miercuri
20 aprilie 

1966

Socialiste Federative Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Au participat persoane oficiale 
din partea română și iugoslavă.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

(Agerpres)

re l-a știr nit acest utilaj complex 
atît la noi cit și în străinătate.

Alte popasuri sini prilejuite de 
șirul lung al strungurilor românești 
la care sînt prelucrate diverse pie
se ale viitoarelor mașini-unelte. 
Oaspeții cercetează cîteva tipuri de 
piese, urmăresc munca migăloasă 
a celor care le făuresc. Lăsîna pen
tru o clipă lucrul, muncitorii ij sa
lută cu căldură pe președintele 
R.S.F. Iugoslavia.

La montaj, oaspeții iac cunoștin
ță cu un alt tip de mașină — ca
ruselul de 2 000 mm, aflat la Ulti
mele probe tehnologice. Alături — 
alți .patru „frați" ai acestuia, de 
1250 mm, îmbrăcați în folii trans
parente de polietilenă, sînt gata 'de 
drum spre beneficiari. Atenția vizi
tatorilor este atrasă de mașina pen
tru modificarea suprafețelor .cu cu- 
renți de înaltă frecventă. Președin
tele Tito se interesează de carac
teristicile acestui utilaj. Este pre
zentată apoi o mașină de frezat și 
alezat cu comandă program.

Gazdele au vorbit oaspeților des
pre perspectivele largi deschise în 
fața tinerei întreprinderi bucurește- 
ne, strîns legate de ritmul impe
tuos de înzestrare a industriei noas
tre constructoare de mașini cu teh
nică modernă, de prețuirea din ce 
în ce mai mare de care* se bucură 
la. export produsele ei. Această în
treprindere modernă este o oglin
dă a dezvoltării industriei grele 
românești, a preocupărilor actuale 
în acest domeniu ale partidului și 
statului nostru.

Președintele Tito a scris în cartea 
de onoare: „Impresiile mele des
pre această fabrică sînt foarte bu
ne. Ea este înzestrată cu o înaltă 
tehnică, într-adevăir bine folosită de 
muncitorii ei talentați. Am Văzut 
produsele de înaltă calitate ale 
Fabricii de mașini-unelte și agre
gate. Doresc muncitorilor de aici 
noi succese în muncă".

VICTOR BÎRLĂDEANU
GHEORGHE IEVA

Au fost vizitate Galeria Națională 
și Galeria de artă universală, pre
cum și Expoziția de tapiserii fla
mande, al cărei vernisaj va avea 
loc zilele acestea.

La plecare tovarășa Iovanka Broz 
a semnat în cartea (ie onoare.

(Agerpres)

năraș, Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Aurel Mălnășăn, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, și alte per
soane oficiale.

(Agerpres) 1

Dulgherii din echipa condusă de comunistul Marin Nicolae de la
șantierul din Vulcan ocupă un loc constant printre fruntașii șantierului. 

Iată-i lucrînd la cofrarea elevației blocului F 8.

SARCINA DE PARTID
Biroul Comitetului orășenesc de 

partid Petroșani a acordat, în ul
timele luni, o mare atenție instrui
rii aparatului salariat și. nesalariat, 
birourilor organizațiilor de bază pe 
schimburi asupra modului de re
partizare a sarcinii de partid. Cu 
acest prilej s-a recomandat ca la re
partizarea sarcinii de partid să se 
țină seama de problemele stringen
te ale producției și vieții interne 
de partid. De asemenea, în
deplinirea sarcini
lor să se contro
leze cu consec
vență.

Practica a ară
tat că rezultate 
bune se obțin în acele organizații 
de bază unde încredințarea sarcinii 
de partid se’ face ținîndu-se seama 
de pregătirea profesională, politică 
și culturală, de aptitudinile comu
niștilor. Aici, ca de altfel in toate 
laturile muncii de partid, nu-și are 
Joc superficialitatea, formalismul.

In dorința de a afla cum se mun
cește la mina Lupeni în această di
recție, am solicitat unor secretari de 
organizații de bază pe schimburi 
să răspundă la următoarele între
bări :

• CE CRITERII AU STAT LA 
BAZA REPARTIZĂRII SARCINI
LOR ?
• CUM SE URMĂREȘTE ÎN

DEPLINIREA LOR?
• SÎNT TRAȘI LA RĂSPUN

DERE MEMBRII DE PARTID 
CARE NU-ȘI ÎNDEPLINESC 
SARCINILE ?

Redăm cîteva din răspunsurile ce
le mai semnificative :

— In organizația noastră de 
schimb — a relevat artificierul Do- 
roftei Mihai, secretarul organizației 
de schimb nr. 3 A (minieră), mem
brilor de partid ■ li s-au încredințat 
sarcini ținîndu-se seamă de pro
blemele care se cereau rezolvate la 
locurile lor de muncă. Spre exem
plu, într-o vreme, din abatajul fron
tal în care lucrează brigada con
dusă. de minerui Sălăjan Dănilă,

Masi rotunda

Gospodarii Uricaniului, la lucru
Ca în fiecare an, primăvara a 

stimulat dorința locuitorilor orașu
lui nostru de a înfrumuseța loca
litatea în care trăiesc. La chema
rea sfatului popular, mobilizați de 
deputați, sute de oameni ai mun
cii au participat la acțiunile care 
au avut loc pînă în prezent.

Printre acțiunile obștești de am
ploare menționez construirea digu
lui de pe marginea'șoselei în drep
tul cartierului Sterminos, executa
rea unei punți peste apa Jiului, iar 
în prezent se lucrează intens la 
terminarea altei punți suspendate 
peste Jiu. '

■ In dorința de a . face cartierul 
Sterminos mai frumos, locuitorii 
lui au transportat și nivelat circa 
50 m c pămînt vegetal din care p 
bună’parte a fost întrebuințat pen
tru amenajarea unor ronduri de 
flori, spații verzi etc. La aceste 
lucrări s-au remarcat în mod deo-- *sebit tovarășii Matei Alexandru, 
Botoi Ioan, Bunea Ahghel, care au 
fost în fruntea celorlalți cetățeni 

se lăsa în cărbune mult șist vizi
bil care influența negativ calitatea 
cărbunelui pe sector. Biroul orga
nizației de bază a trasat sarcină co
muniștilor din această brigadă să 
desfășoare o susținută muncă de 
lămurire în.rîndul ortacilor lor pen
tru ca fiecare să aleagă șistul vi
zibil. După un timp am controlat 
cum a fost îndeplinită sarcina res
pectivă. Am constatat că s-a mun
cit bine. In comparație cu luna ia

nuarie, calitatea 
cărbunelui s-a 
îmbunătățit. In 
februarie și mar
tie brigăzii nu i 
s-a șters nici u:n 

vagonet pentru șist vizibil. .
Tot la. prima întrebare vreau âă 

mai fac o precizare. Biroul orga
nizației noastre de schimb nu re
partizează membrilor de partid sar- , 
cini fixe, stahilite o dată pentru 
totdeauna. El face repartizarea sar
cinilor în raport cu problemele care 
se ivesc pe parcurs.

In ceea ce privește repartizarea

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

Ciclu de conferințe
Comitetul sindicatului minei Pe- 

trila acordă grija cuvenită ridică
rii nivelului cunoștințelor profesio
nale al salariaților exploatării. In 
acest scop el a organizat un ciclu 
de conferințe cu sprijinul chimis
tului Kelemen Tiberiu. Din acest 
ciclu au făcut parte conferințele 
cu temele: „Calitatea cărbunelui 
în lumina Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului", „Cum 
s-a format și ce este cărbunele", 
„Ce este și la ce servește cocsul" 
și altele. Interesul de care s-au 
bucurat conferințele în . rîndul mi
nerilor petrileni este ilustrat, de 
faptul că la ele au participat, pînă 
în prezent, peste 6 000 de per
soane.

participanți Ia acțiunea de înfru
musețare.

Multe ore de muncă patriotică 
au fost efectuate la plantarea ce
lor peste 300 de arbori ornamentali. 
Nici satele care aparțin sfatului 
nostru popular n-au rămas ,în afa
ra acțiunilor obștești. In satele Mai- 
lat, Sterminos și Valea de Braz;i 
s-au reparat gardurile, s-au cură
țat șanțurile pentru scurgerea ape
lor.

Potrivit planului întocmit, la în
ceputul anului curent, în 1966 se 
vor efectua, prin muncă patriotică, 
lucrări a căror valoare ' va ’ depăși 
suma de 250 000 lei. Din calculele 
făcute de curînd, rezultă că în cele 
trei luni trecute din acest .an s-au 
efectuat deja cu ajutorul cetățeni
lor peste' 37 000 ore de muncă pa
triotică. Valoarea economiilor rea
lizate întrece suma de 56 000 lei.

V. COCHEGI 
vicepreședinte al Sfatului popular 

al orașului Uricani
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IaMptaisna sardnUoc de rtapoadere stadrihte de Directivei« celui de-al K-lea Congres al P.C.R. 
pentru indiMftia carboniferă In ceea ce privește valorificarea optimă și cit mai eficientă a resurselor 

de SMigte primară. impune promovarea pe scară largă a progresului tehnic, introducerea și extinderea 
■Slajeter noi, a procedeelor avansate, organizarea superioară, «sal rațională, a producției și a muncii, 
Un rol deosebit In realizarea acestor deziderate revine activității de cercetare științifică, chemate, așa 
Ora s-a subliniat și cu prilejui sesiunii M.AJ4. din decembrie 1965, să contribuie și mai activ la dez 
vnMaree tetregii economii naționale, la perfecționarea tuturor ramurilor el.

In imrina indicațiilor primite de Ia organele superioare de partid, în ianuarie a. c. a fost creat 
și In Mirul minei Petrila un colectiv de specialiști —- format din trei ingineri (2 minieri și unul me- 
renăr| și un tehnician economist — chemat să studieze și să dea soluții tehnico-'economice eficiente
geuMemaior multiple ce le ridică progresul tehnic șl organizarea superioară a muncii, in scopul obți- 
Mdi de către colectivul exploatării a unor rezultate economice cit mai bune. De la constituirea 
•rtMHvnini an trecut, așadar, trei luni; trei luni de căutări, de studii, urmate de propuneri. După o 
mmm* perioadă este firesc să se pună Întrebarea: ce roade a dat activitatea de cercetare, în ce 
M sun tactUicat măsurile preconizate In vederea perfecționării organizării producției și a muncii ?

NFÄ TREI LIHU
IE CĂII rMi
$1 STIHMI

!■ ebitttw 
prlmrdial —- 
rtalizirea sarcinilor
urente aie exploatării

Ca o primă preocupare a colec
tivului a fost analizarea posibilită
ților de realizare ritmică a planu
lui de producție și a sarcinilor de 
oeștere a productivității muncii. 
Din studiul făcut s-a desprins con
cluzia că exploatarea dispune de o 
finte de front insuficientă, aceasta 
datorită nerealizării planului de 
prbgltiri în cursul anului 1965 la 
nivelul cerut de tectonica zăcă- 
mlntului. Cauzele care au generat 
lipsa liniei de front și, în parte, 
nerbalizarea planului de producție 
pe lunile februarie — martie a.c. 
sini in legătură cu lipsa efectivului 
prezent la lucru, mal ales de mun
citori calificați, mineri și ajutori 
mineri

Studiul a mai scos în evidentă 
faptul că exploatarea are condițiile 
necesare pentru ca să poată recu
pera răminerea în urmă, astfel ca 
in continuare să realizeze integral 
și ritmic sarcinile de plan pe acest 
u. In acest scop, colectivul a făcut 
propuneri concrete pe sectoare.

La sectorul I, creșterea vitezelor 
de avansare In abatajele în trepte 
răștarnate de la 23 la 28 ml/lună 
prin împărțirea abatajelor în 5 trep
te In loc de 4, existente în prezent, 
ha sectorul IV, spre a se reduce 
denivelările din blocul 111, stratul 
X abatajul 17 vest a fost divizat în 
două aripi independente, plasîndu-se 
astfel două brigăzi, ceea ce a con
dus la dublarea vitezei de coborîre 
în adîncime. Este în curs de îndepli
nire și o altă măsură — propusă 
sectorului V: amenajarea fostului 
suitor de aeraj din stratul 3 (din 
transversala puțului orb nr. 2) pen
tru transportul lemnului de la ori
zontul XIII, măsură care va con
duce și la reducerea a 6 posturi pe 
zi.

Colectivul a întreprins și alte stu
dii. In legătură cu mărirea capacită
ții puțului centru, s-a propus efec
tuarea transportului de personal și 
pe pufurile auxiliar și est 2, iar 
pentru creșterea coeficientului de 
utilizare a parcului de vagonete s-a 
preconizat dublarea capacității de 
curățire a vagonetelor prin con
struirea unor vibratoare.

O altă problemă studiată: halda- 
rea sterilului, punct nevralgic în 
desfășurarea procesului de preduc- 
Ite. Pentru soluționarea ei colecti- 
rel a propus executarea unor lu
crări care să ușureze evacuarea 
steri tetei la halda preparației Pro- 
pnrari n ■aavlnrt efectul scontat.

CE ROADE
A DAT
ACTIVITATEA
DE
CERCETARE
s-au studiat alte două variante: 
prelungirea liniei ferate între halda 
puțului centru și instalația cu 
sciiip, respectiv, evacuarea sterilului 
prin intermediul benzii de cauciuc 
ce face legătura între stația de fil
tre și silozul tunicularului prepa
rației Petrila. Propunerile urmează 
să fie soluționate definitiv de sec
toarele transport și electromecanic.

Alte studii, 
alte măsuri

Din materialul-bUant întocmit de 
colectivul de specialiști reiese că 
în cursul activității desfășurate au 
fost alese și alte probleme de Stu
diu. Să relevăm câteva :

Avînd în vedere că in anul 1965 
au fost plătite peste 400 000 lei lo
cații pentru vagoanele nedescărca
te la timp, colectivul a luat în stu
diu capacitatea de descărcare, de
pozitare și efectivul necesar în a- 
cest scop la sectorul depozite. In 
vederea intensificării ritmului de 
descărcare-încărcare a materialelor, 
colectivul a făcut propuneri pentru 
introducerea micii mecanizări la u- 
nele lucrări. Astfel, a fost pusă în 
funcțiune o lopată mecanică) este 
în curs de montare un troliu de 
manevră, iar In luna viitoare ur
mează a se monta și un transpor
tor pentru stlvuirea cherestelei. De 
asemenea, s-au făcut propuneri 
pentru o utilizare mai rațională a 
efectivelor. Rezultatul acestor mă
suri : în luna februarie, deși elec
tivul nu a crescut, printr-o mai bu
nă organizare a muncii și sosirea 
în mod ritmic a vagoanelor, nu s-au 
mai plătit locații.

In ceea ce privește generalizarea 
unor procedee de lucru avansate, 
colectivul a făcut propuneri pri
vind :

— extinderea săpării suitorilor 
de atac la abatajele cu trepte râs-

Pagină realizată de 
fon DUBKK 

turnate cu ajutorul forezei SBM-î 
liJ, metodă experimentată cu suc
ces în cadrul exploatării j

— betonarea suitorilor și buio- 
narea vetrei galeriilor din zona 
centrală și aripa vestică a câmpu
lui minier în scopul evitării umflă
rii vetrei — măsuri ce vor conduce 
la reducerea lucrărilor de între
ținere ,-

— pentru soluționarea susținerii 
galeriilor, mai ales din culcușul 
stratului 5, unde s-au încercat mai 
multe procedee fără a se ajunge la 
rezultate, colectivul a propus ar
marea galeriilor cu 5 arce de oțel 
în secțiune circulară. Armăturile 
sânt în curs de execuție și urmea
ză a se experimenta în zona cea 
moi frământată.

0 folosire
mai raționate
a efectivelor

Una din problemele majore și de 
o deosebită actualitate ce a preocu
pat colectivul de specialiști a con
stituit-o structura și folosirea mai 
rațională a efectivului exploatării. 

ESENȚIAL: EFECTE PRACTICE CÎT MAI VALOROASE
Prin observațiile făcute la adresa activității colecti

vului s-au conturat și coordonatele orientării lui 
viitoare. Activitatea colectivului să fie îndreptată 
spre problemele majore ale exploatării — mai pu
ține — dar a căror soluționare să fie dusă pînă 
ia capăl.

Deocamdată, sîntem abia la început, fără expe
riența necesară. Colectivul n-a avut, poate, nici 
timpul necesar pentru soluționarea definitivă a te
melor luate în studiu. Aceasta și pentru că membrii 
colectivului n-au fost scutiți de sarcinile curente în 
cadru] serviciilor din care fac parte. Totodată, co
lectivului i s-au cerut mereu diferite situații, ra
poarte, ceea ce i-a stinjenit activitatea, A fost lip
sii, de asemenea, de îndrumarea necesară din partea 
conducerii exploatării. Sprijinul a fost sporadic șl 
din partea celorlalte cadre din sectoarele și servi
ciile minei.

Spre a ajunge la roade mal însemnate, la eîecte 
practice evidente, s-au sugerat în ședința comite/ 
tului de partid și alte propuneri în vederea perfec
ționării activității colectivului. S-a propus comple

tarea colectivului ou cadre competente, cu o prac
tică bogată în minerit, care să îie scutite de sarci
nile curente. In viitor, colectivul să se consulte mai 
larg cu cadrele exploatării în elaborarea măsurilor.

Pe baza concluziilor ce se desprind pînă acum, se 
cere subliniată însă încă o cerință: comitetul de 
partid și conducerea exploatării să acorde o atentie 
mult mai mare activității colectivului de specialiști, 
orientării lui și, îndeosebi, valorificării studiilor ce 
le întreprinde, traducerii în viață a propunerilor ce 
le face acesta pentru perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii.

In cadrul minei Petrila, în scopul realizării ritmice 
și la toți indicatorii a sarcinilor de plan ce revin ex
ploatării In noul cincinal, se cer soluționate o scamă 
de probleme de importanță majoră. Deci, continua- 
rea activității colectivului de specialiști pe linia va
lorificării de noi rezerve interne este necesară. Dat, 
spre o țintă precisă, de importanță majoră și spre 
efecte economice valoroase. Acesta e criteriul osan- 
tial care va justifica activitatea colectivului.

Cu prilejul studiului, colectivul a 
ajuns la concluzia că In ultimii ani 
efectivul muncitorilor direct pro
ductivi din abataje, pregătiri și de 
la întreținere este în scădere, pe 
cînd efectivele de la regia subte
rană sînt în creștere. Aceasta își 
găsește explicația în mare parte în 
rămînerea în urmă privind mecani
zarea unor operații auxiliare, ex
tinderii insuficiente a normării a- 
cestor lucrări și în absențele de la 
serviciu. In urma analizei, s-a con
statat că în anul 1965 un număr de 
612 muncitori au absentat de la 
serviciu peste un trimestru întreg 
(nemotivate, învoiri, diferite con
cedii).

In vederea îmbunătățirii coeficien
tului de prezentă au fost preconi
zate mai multe măsuri. Pe linia ad
ministrativă se ține o evidență pre
cisă a celor cu absente nemotivate, 
iar celor care, cu toată tragerea la 
răspundere, persistă în absențe li 
se desface contractul de muncă, îm
potriva acestora creîndu-se și o o- 
plnie combativă. Măsurile aplicate 
își dovedesc eficiența : numărul ab
sențelor a scăzut lună de lună, de 
la 6,3 absențe pe zi în ianuarie, a- 
jungînd la 3,5 în luna martie.

De asemenea, cu sprijinul Secției 
sănătate și prevederi sociale, îm
preună cu o comisie de medici s-au 
stabilit locurile de muncă pentru 
pensionarii de gradul III și s-au a- 
nalizat posibilitățile de reducere a 
zilelor de incapacitate de boală. 
Pentru a întări legătura Intre cor
pul medical și sectoarele produc
tive, s-a propus ca dispensarul me
dical să fie mutat în clădirea ad
ministrativă a exploatării, Propune
rea a și fost soluționată, iar înce- 
pînd din 15 aprilie, trei cabinete 
medicale funcționează în incinta ex
ploatării.

O deosebită atenție a acordat, de 
asemenea, cqlectivul îmbunătățirii 
normării. Deși s-au făcut pași în
semnați pe această linie, se cere 
perseverat, mai ales că e vorba 
de un domeniu de care depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare realizarea 
sarcinilor mereu crescînde ce revin 
exploatării. In acest sens se pro
pune efectuarea unui studiu pentru 
stabilirea procentului mediu de în
deplinire a normelor, corespunză
tor cu condițiile tehnico-materiale 
nou create, urmînd ca periodic a- 
cest raport să fie revizuit, spre a 
se asigura o corelare justă între 
creșterea productivității muncii și 
a cîștigului mediu. ,

De asemenea, colectivul a con
statat că abia 35-38 la sută din e- 
fectivele de muncitori, deci oameni 
direct productivi, lucrează pe bază 
de norme de lucru. Se impune gă
sirea de soluții pentru cointeresa
rea mai strînsă în realizarea Indica
torilor de plan și a personalului de 
deservire prin extinderea salarizării 
în acord. In acest scop colectivul 
a mai propus ca premierea perso
nalului de deservire să se iacă în 
funcție de realizările brigăzilor de
servite, Aceasta ar avea drept re
zultat creșterea productivității mun

cii și ar contribui direct la o utili
zare mal deplini a timpului de lu
cru.

Propunerile în sIm
BU GOfiStitiHO

încă totul

Și acum întrebarea capitală : ca
re este bilanțul activității de 3 luni 
a colectivului de specialiști de la 
mina Petrila ? întrebarea a fost a- 
bordartă și înitr-o recentă ședință a 
comitetului de partid al exploatării 
care a luat în discuție munca des
fășurată și măsurile stabilite de a- 
cest colectiv pentru organizarea 
mai rațională a producției.

Ce a reieșit cu acest prilej ? In 
cursul activității sale, colectivul a 
făcut 48 de propuneri conducerii 
exploatării, 8 propuneri conduce
rii C.C.V.J., iar alte 8 propuneri 
pentru Ministerul Minelor. Din 
propunerile făcute, 22 și-au și gă
sit rezolvarea în cadrul exploatării. 
Din studiile atacate, 12 nu au fost 
duse pînă la sfârșit, ele rămînând 
să fie adâncite în continuare. Din
tre acestea, cele mai importante 
sînt următoarele : organizarea lucră
rilor de sifonare, desființarea hal- 
dăril curante la halda de avarii a 
exploatării, deschiderea orizontului 
XVI în vederea creșterii producti
vității muncii și reducerii prețului 
de cost a producției extrase pe â- 
cest orizont și altele. '

Partlciipanțli la plenară au apre
ciat activitatea multilaterală a co
lectivului pentru a lua în studiu o 
arie largă de probleme actuale și 
de importanță majoră. Dar, mult 
mai bine era, a arătat în ședință 
mânerul Laszlo Ștefan, membru in 
comitetul de partid, dacă s-ar fi 
atacat mal puține probleme, cete 
mai importante, cere să se fi solu
ționat definitiv, cu efecte practice 
valoroase. Or, tocmai față de ace6t 
deziderat a rămas deficitar colec
tivul. A luat în studiu prea multe 
probleme, fără să ajungă cu ele 
la o finalizare practică. Iar ca pro
bleme cărora se cerea acordată o 
atenție primordiali'ar fi fost punc
tele de strangulare din activitatea 
minei, bunăoară, situația sectorului 
V care frînează realizarea sarcini
lor de plan pe întreaga exploatare.

Colectivul, a fost de părere tov. 
Stoica EmH, inginer șef adjunct ai 
exploatării, ere necesar să se e- 
cupe de problemele cete mai strln- 
gente, care privesc direct munca 
oamenilor din abataje, realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, ca der 
pildă: obținerea de viteze mai mató 
de avansare, creșterea aportului 
sectoarelor auxiliare, activitatea 
cadrelor tehnice precum și alíele 
a căror soluționare să ajute prac
tic oamenii din abataje, înaintări, 
circuite în realizarea sarcinilor ce 
le revin. Or, în acest scop erau ne
cesare soluții practice, nu numai 
idei, din care multe au fost cu
noscute și înainte de cadrele mi
nei.

Propunerile in sine nu constituie 
încă totul. Esențialul — chintesen
ța activității de cercetare — ce
rință subliniată și în ședința comi
tetului de partid — îl constituie e- 
ficiența practică, fructificare* stu
diilor.



LA POSTURI
RtMnr ea o săpU- 

■Sa* taoeafl compie- 
■rJr tasMații miniere 
■f ItînrținTm tară ln- 
Mtripef*. «rife/ cu mi
nerii abatajelor să poa
tă trimăe la ziuă miile 
de tone de cărbune 
exprimate prin ciirele 
de plan, prin angaja
mentele asumate in în
trecerea socialistă, ma
șinile de extracție, sta
țiile de compresoaire, 
de transformare sau de 
evacuare a apelor sub
terane, teci și zeci de 
alte instalații care al
cătuiesc tot atitea ve
rigi ale fluxului tehno
logic trebuie revizuite 
și reparate cu cea mai 
mare grijă.

Pentru aceasta nici 
o altă zi nu-i mai po
trivită decît ziua de 
duminică. Munca in a- 
bataje Încetează, funi- 
cularul ce poartă căr
bunele peste dealuri 
spre instalațiile de pre
parare de ia Petrrla își 
încetează cîntecul, iar 
cei mai buni electri
cieni și lăcătuși iau in 
primire instalațiile mi
niere pentru a le pune 
la punct, in schimb, ii 
așteaptă o altă zi de 
repaus, in cursul săp- 
tămînii.

in ultima zi de re
paus — 17 aprilie — 
la mina Aninoasa au 
fast multe de făcut. 
Surind după ce coli
via de extracție a lă-

cul ultima cursă, lăcă
tușul Lacatos Adolf îm
preună cu tovarășii săi 
de muncă a trecut la 
mutarea legăturilor pe 
cablul lat de compen
sație. Lucrarea aceasta 
a trebuit iăcută cu toa
tă răspunderea, dar și 
într-un timp scurt, căci 
instalația de extracție 
urma să fie predată e- 
lectricienilor pentru re
vizia colectoarelor și a 
periilor Ia grupul <?e-

CARNET

nerator-motor, verifica
rea aparatelor de co
mandă și control. Alte 
echipe de muncitori r£- 
vizuiau împingătoarele 
de la rampe, culbuto- 
rul, Întrerupătoarele din 
circuitul puțului prin
cipal. Maistrul mecanic 
principal Pop Andrei 
dădea îndrumări, con
trola calitatea lucrări
lor, astfel ca reviziile 
și reparațiile să fie e- 
fectuate la un înalt ni
vel calitativ.

Dincolo de tunelul 
Pisau munca se desfă
șura cu aceeași inten
sitate. împreună cu o 
echipă de electricieni, 
maistrul energetic Mu- 
reșan Car ol schimba 
un cablu de sertmali- 
zare dintre rampa pu
țului nr. 1 Piscu și casa

s p ORT
Î_2_LL±J Știința Petroșani
C.F.R. Teiuș 4-0 (1-6)

Dacă la începutul partidei dintre 
Știința Petroșani și C.FJl. Teiuș, 
spectatorii nu puneau la îndoială 
viatorta studenților, ei se așteptau 
însă și la praaticairea uniui joc spec
taculos, pe măsura posibilităților 
acestora. Dar previziunile celor 
prezenți la meci s-au adeverit nu
mai în parte.

Intllnind o echipă modestă, ce 
se ariă în coada clasamen
tului, fotbaliștii de la Știința s-au 
angrenat în jocul încâlcit, fără o- 
rizont al oaspeților. In plus, gaz
dele au ratat copilărește ocazii de 
gel cit... pentru trei meciuri. Cea 
mai mare ocazie a fost irosită de 
Bulbucau cînd a ratat uepermis o 
lovitură de Ia 11 metri.

Campionatul orășenesc
Jocurile din etapa a doua a re

turului campionaiuilui orășenesc de 
fotbal, au fost dominate de meciu
rile primelor două clasate — Con
structorul Lupani și Preparatorul 
Petri'la, angajate direct in lupta 
pentru primul loc. Cele două pre
tendente la titlu au cîștigat detașat 
ta fața partenerilor lor, Minerul 
Petroșani și, respectiv. Construc
torul minier Petroșani realizînd 
recorduri de scor : 8—0 și, respec
tiv, 11—2.

Este inexplicabilă comportarea 
slabă a echipei Constructorul din 
Petroșani care, și In această etapă, 
a suferit a doua înfrîngere conse
cutivă.

O victorie deosebit de grea a 
obținut și echipa minerilor din Bă 
nita in fața echipei Preparatorul 
Lupeni care in etapa anterioară, 
Câștigase cu scorul de 6—0 în fata 
Constructorului minier Petroșani. 
Scorul de 2—0 obținut în ultimele 
10 minute de echipa gazdă a adus 
puncte prețioase, în menținerea pe 
un loc fruntaș in clasament.

Meciul dintre Energia Paroșeni — 
Minerul Urioani, disputat la Vul
can, s-a Încheiat cu un rezultat ne- 
decis: 1—1. Acest rezultat se da- 
țorește formei slabe a portarului 
gazdă cit și ineficacității înaiota- 
rilor ambetat echipe.

mașinii de extracție. O 
operație care necesită 
multă atenție-, flecare 
din zecile de conduc
toare de legătură tre
buiau controlate, veri
ficate pentru executa
rea corectă a conexiu
nilor.

La cîteva zeci de 
metri, în stația de com- 
presoare din incinta 
Piscu, lăcătușii din e- 
chipa tovarășului Ban
da Blazie lucrau la 
spălarea cămășile- ci
lindrilor și a răcitori- 
lor la compresorul Elot- 
man, operație care se 
repetă la intervale de 
6 luni. Electricienii 
Colda Troian, lancu 
Constantin demontaseră 
apărătoarele motorului 
sincron ale compreso
rului — pentru a e- 
iectua curățirea bobi
nelor și levizie.

Iată numai citeva 
din locurile de muncă 
unde muncitorii părții 
mecanice erau la pos
turi. Munceau cu răs
pundere, căci de cali
tatea lucrărilor efec
tuate de ei în această 
zi de repaus, depinde 
funcționarea instalați
ilor miniere în condi
țiile unei securități de
pline, pentru ca în a- 
bataje întrecerea so
cialistă să se desfășoa
re din plin și rodnic ț 
în zilele următoare.

I. BRANEA

Forțtad jocul, ta special spre 
sflrșiiul partidei studenții au reușit 
să-și adjudece victoria cu scorul 
de 4—0 prin golurile însorise de 
Răsădeanu (2), Păneecu și Szatmary.

Echipa studenților din Petroșafri 
mai are încă șanse să ocupe, la 
sfîrșitul campionatului, primul loc 
în clasament. Pentru aceasta este 
necesar însă ca fotbaliștii de la 
Știința să depună mai multă stă
ruință la antrenamente, să priveas
că cu seriozitate fiecare meri pe 
oare îl vor susține. Linia de atac 
trebuie să pună un accent deosebit 
pe precizia șuturilor la poartă, pe 
practicarea unui joc colectiv, spec
taculos și eficace.

G. M.

samentul se prezintă astfel;
In urma acestor rezultate, cla

1. Constructorul Lupeni
52— 3 2714 13 1 0

2. Preparatorul Petrii a
14 13 0 1 56—11 26

3. C.F.R. Petroșani
14 10 1 3 35—17 21

4. Minerul Bănița
14 9 1 4 37—20 19

5. Constructorul minier Petroșani
14 8 0 6 28—30 16

6. Minerul Uricani
14 7 1 6 30—22 15

7. Preparatorul Lupeni
14 7 0 7 24—27 14

8. Știința II
14 5 0 9 19—35 10

9. Energia Paroșeni
14 4 1 9 25—36 9

10. Minerul Petroșani
14 4 0 10 14—41 8

11. Minerul II Lupeni
14 2 0 12 10—13 4

12. Sănătatea Petroșani
14 1 1 12 2—40 3

13. Jiul II Petrila
14 1 0 13 4—36 2

Etapa viitoare (23—-24 IV a. c.): 
Minerul Petroșani — Preparatorul 
Lupeni,- Constructorul minier Petro
șani — Minerul Uricani,- Minerul 
Bănită — C.F.R. Petroșani,- Energia 
Paroșeni — Constructorul Lupeni,- 
Preparatorul Petri'la stă.

AUREL SLĂBII

FAPTE LA ZI
In Valea Jiului a sosit ieri 

un grup de specialiști de la Trus
tul minier din Baia Mare intr-un 
schimb de experiență. Oaspeții au 
Vizitat la E. M. Lupeni Instalația 
pneumatică de rambleu și abatajul 
frontal al brigăzii fruntașe conduse 
de Petre Constantin.
• Aseară a avut loc la Teatrul 

de stat din Petroșani vizionarea u- 
nej noi premiere in pregătire, care 
va fi prezentată in curînd. Este 
vorba de piesa de teatru „Atrizli" 
de Victor Eftimiu.

Pe strada principală a orașu
lui Uricani o mare parte din tu
burile de neon sint uzate și nu 
mai luminează. Cînd aveți de gînd 
să luați măsuri pentru înlocuirea 
lor, tovarăși de la secția rețele e- 
lectrice Valea Jiului ?
• Orchestra populară „Trandafir 

de la Moldova" a sosit în turneu o- 
ficial prin Valea Jiului cu specta
colul de muzică populară „Asta e 
Moldova mea", susținut de soliștii 
Lucreția Ciobanu. Ștefan Lăzăres- 
cu, Florentina Vlad, Ani Arcaș, Ci
că Nichifor, Mioara Velicu și Ioan 
Conea. Spectacolul va fi prezentat 
joi, la ora 17 și la ora 20, în sala 
Teatrului de stat din Petroșani.

SARCINA DI PÂRTII)
(Urmare din pag. l-a)

sarcinilor, bine a muncit șl biroul 
organizației de bază nr. 13 A de la 
aceeași exploatare,

— Fiecare comunist din sectorul 
nostru are o sarcină concretă — 
ne-a spus tovarășul Miclea Florea, 
secretarul organizației de bază nr. 
13 A (atelier). In sectorul nostru 
repartizarea sarcinilor s-a făcut pe 
baza cunoașterii aptitudinilor fiecă
rui comunist, a capacității și posi
bilităților lui de muncă. De altfel 
voi exemplifica cele afirmate. Co
munistul Dugaia Ioan, de pildă, es
te elev la liceul seral și învață bi
ne. Ținînd seama de acest lucru i 
s-a încredințat sarcina să urmă
rească frecvența și situația la învă
țătură a tovarășilor din sector ca- 
re-și completează studiile la liceul 
seral. Tovarășa Panduru Maria, spre 
exemplu, a desfășurat o muncă sus
ținută pentru a lămuri pe fiecare 
dintre noi să ne abonăm la presă. O- 
riențîndu-se, biroul organizației de 
bază i-a repartizat sarcina să se 
ocupe, și pe mai departe, de abo
narea salariaților și difuzarea zia
relor și revistelor. Mai multor co
muniști li s-a trasat sarcina să se 
ocupe de educarea politico-ideolo- 
gică a activului fără de partid.

— Le repartizarea sarcinilor a 
precizat minerul Diimbăr Dumitru, 
secretarul organizației de schimb nr. 
9 B (minieră), ne-am orientat după 
pregătirea politică și profesională 
a comuniștilor. Comunistul Letean 
Petru, bunăoară, miner destoinic, 
care a dovedit reale calități în ac
tivitatea profesională, a primit sar
cina să-și pregătească actele ne
cesare ca să se înscrie, la începe
rea anului școlar viitor, la școala 
de maiștri minieri. Tot Letean a 
avut sarcina să se ocupe de 
pregătirea minerului șef de bri
gadă Covaci Francisc, care-și ma
nifestase dorința de a intra în 
partid. In urma muncii sale con
știincioase, tovarășul Covaci s-a 
prezentat bine pregătit în fața adu
nării generale care l-a primit în rîn- 
durile partidului.

Referindu-mă la cea de-a treia 
întrebare țin să arăt că pînă acum

I. R. E. H. — DEVA 
Șantierul construcții montaje 

Lot 4 Petroșani
A n g a J e a z â

9 un contabil cu o vechime de cel 
puțin 1 an

• un automacaragiu autorizat 
pentru automacara de 5 tone.

Informații suplimentare se dau la sediul uni
tății din Petroșani, sfr. Republicii nr. 60

Comunistul Âu- 
gustin Ioan este 
un strungar apre
ciat la S.T.R.A. 
Petroșani pentru 
piesele de bună 
calitate pe care 
le lucrează.

nu s-a întîmplat ca membrii de 
partid să nu-și îndeplinească sarci
nile încredințate. De altfel ei sînt 
mereu controlați, iar atunci cînd 
dintr-un motiv sau altul nu reu
șesc să le ducă la îndeplinire sînt 
chemați în fața biroului și îndru
mați cum să procedeze.

— In legătură cu cea de-a doua 
întrebare aș dori să mai adaug ce
va — a cerut tovarășul Miclea Flo
rea. Biroul organizației noastre de 
bază urmărește în permanență în
deplinirea sarcinilor trasate. In 
acest scop el folosește mai multe 
metode. De regulă cerem membrilor 
de partid să prezinte scurte infor
mări în adunările generală asupra 
stadiului îndeplinirii sarcinii încre
dințate. De asemenea, biroul con
trolează pe teren sau cheamă la el 
membri de partid cerîndu-le să-l pu
nă la curent cu modul și Stadiul în
deplinirii sarcinii respective.

Majoritatea secretarilor de orga
nizații de bază cu care s-a stat de 
vorbă au relevat că, deși organizați
ile lor de schimb întrunesc un nu
măr apreciabil de comuniști, au 
reușit să stabilească sarcini concrete 
pentru fiecare dintre ei. Am întîl- 
nit însă și secretari ai organizați
ilor de schimb care s-au plins că 
„nu găsesc" sarcini potrivite pen
tru toți membrii de partid.

— Este destul de greu să stabi
lești sarcini pentru fiecare comu
nist. Uneori nu retișim să stabilim 
sarcinile cele mai potrivite, — ne-a 
spus tovarășul Praja Tralan, secre
tarul organizației de schimb nr. 4 
B (minieră). Consiritind caietul cu 
sarcinile repartizate membrilor de 
partid oferit de biroul organizației 
de bază, am constatat că maiștri
lor minieri Bădău Gheorghe și 
Fuslea Ioan li s-a încredințat sar
cina să aprovizioneze locurile de 
muncă cu materialele necesare des
fășurării corespunzătoare a produc
ției și să participe la învățămîntul 
de partid. Tovarășul Glavișka Ge- 
za, muncitor la transport, de exem
plu, a primit sarcina să se ocupe 
de întreținerea liniei ferate.

— Și noi ne-am gîndit să încre
dințăm comuniștilor sarcini de 
partid care să-i oblige să-și înde

plinească mai bine activitatea pro
fesională — ne-a spus, tovarășul 
Rusu Mihai, secretarul organizației 
de schimb nr. 5 C (minieră). Bună
oară, tovarășii Pop Grigore, P61- 
gar Ioan, Grozavu Constantin și al
ții au primit sarcina să-și îndepli
nească obiectivele planului de pro
ducție și să respecte N.T.Ș.-ul.

— Ascultînd cele relatate aici, 
cred că nu toți tovarășii au înțeles 
așa cum trebuie repartizarea sarci
nii de partid — a precizat tova
rășul Dumbăr Dumitru. Din cele 
spuse de tovarășii Praja Traian și 
Rusu Mihai rezultă că sarcinile sta
bilite de birourile celor două orga
nizații de schimb se suprapun Cu 
sarcinile profesionale și cele sta
tutare. De aceea consider că bi
rourile organizațiilor- de schimb 
respective, nu s-au orientat după 
indicațiile primite privind reparti
zarea sarcinilor de partid.

— Am ascultat cu interes CU- 
vîntul antevorbitorilor — a spus 
tovarășul Tudor Vasile, secretarul 
organizației de schimb nr. 5 B (mi
nieră) și am avut multe de învățat. 
Vreau să arăt că, în general, bi
roul organizației noastre de schimb 
a căutat să traseze sarcini în ra
port cu capacitatea fiecărui mem
bru de partid dar n-am reușit în
totdeauna.

*

Masa rotundă a constituit uti reu
șit schimb de experiență. Din reia- 
tăriile făcute se desprinde stilul de 
muncă al organizațiilor de schimb 
de la mina Lupeni. Este adevărat 
că schimbul de păreri a dezvăluit 
și unele aspecte negative existente 
în activitatea unor organizații de 
schimb. Cu acest prilej însă s-au 
cristalizat unele probleme privind 
repartizarea sarcinii de partid care 
trebuie astfel stabilită îneît să ducă 
la îmbunătățirea procesului de pro
ducție, la ridicarea nivelului pre- 
fesional, politic și ideologic al mem
brilor de partid, Ia sporirea răspun
derii personale, la creșterea in
fluenței organizațiilor de partid In 
rîndurile oamenilor muncii.

I.L.L. Petroșani
MJEHi 1IEIIIT

Contabil 
revizor-principal

Condiții : Studii 
medii și 6 ani ve
chime în îunefii con- 
fabil-financiare.
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Noul guvern 
al Austriei

încheierea vizitei 
în Birmania

lui Liu Șao-ți

NAIROBI 19 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că, la 19 a- 
prilie, 28 de deputați și senatori au 
anunțat că părăsesc rîndurile parti
dului de guvernămînt Uniunea na
țională africană din Kenya (K.A.N.U.). 
Explicând motivele care i-au deter
minat să părăsească partidul, sena
torul G. Pogishy a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că 
actuala „conducere a 
KA N.U. este aservită 
rese străine".

partidului 
unor inte- 

care nu corespund 
năzuințelor poporului kenyot. După
cub se știe, în urma manevrelor 
aripei de dreapta din K.A.N.U., a- 
paratul partidului a trecut treptat 
sub controlul unei coaliții formate 
din adepții lui Tom Mboya, care 
promovează o politică pro-occidenta- 
lă. Senatorul Pogishy a arătat că 
cei 28 de deputați și senatori vor 
trece în opoziție și vor milita pen
tru organizarea imediată de alegeri 
parlamentare, fiind gata să formeze 
un alt guvern. „De la dobîndirea 
independenței, guvernul Kenyei s-a 
îndepărtat din ce în c'e mai mult 
de popor, iar cererile poporului au 
fost treptat neglijate“, a declarat 
senatorul Pogishy.

La 18 aprilie un grup de 13 lideri 
sindicali, printre care Denis Akumu, 
secretar general adjunct al Organi-

„

Nairobi, agenția Reuter rela- 
că procurorul general al 
Charles Njono Morbay, a 
că, potrivit Constituției,

Ke- 
de- 

în
Pî-

zației centrale a sindicatelor din Ke
nya, și O. Makaniengo, secretar 
general al Uniunii sindicatelor mun
citorilor din industria petrolieră, 
au anunțat și ei că părăsesc rîn
durile partidului K.A.N.U. și sprijină 
crearea unui nou partid. In scrisoa
rea comună dată publicității, lide
rii sindicali au cerut organizarea 
imediată de alegeri generale în Ke
nya.

Din 
tează 
nyei, 
clarat
Kenya nu vor avea loc alegeri 
nă în iunie 1968. Nu există deo
camdată nici un indiciu, a arătat el, 
că președintele Jomo Kenyata ur
mează să dizolve Parlamentul pen
tru a organiza imediat alegeri ge
nerale.

După cum anunță agențiile de 
presă, în Kenya a fost constituită 
o nouă organizație politică — Par
tidul african al alegătorilor, al că
rui președinte provizoriu O. Mare- 
nya a propus lui Oginga O.dinga să 
preia conducerea acestui partid. Pe 
de altă parte, potrivit agenției U.P.I., 
opoziția din Parlamentul Kenyei, 
formată din 30 de deputați și se
natori, a ales pe Oginga Odinga ca 
lider al opoziției.

VIENA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Luni seara, după ce impasul nego
cierilor bipartide a fost definitiv, 
conducerea Partidului populist a 
completat Ksta noului guvern for
mat numai din reprezentanții săi. 
Din cabinet fac parte : Josef Ktaus, 
cancelar, Fritz Bock, vicecancelar 
și ministrul comerțului, Wolfgang 
Schmith, ministrul finanțelor, Theo- 
dor Piffl-Percevic, ministrul învă- 
tămîntului, Karl Schleinzer, minis
trul agriculturii, Geprg Prader, mi
nistrul apărării, Hans Klecatsky, 
ministrul justiției, Grele Rehor, mi
nistru pentru problemele sociale, 
Franz Hetzenauer, ministru de 
terne, și alții. După 20 de ani, 
laborarea partidelor poipulist și 
cialist în guvern ta sf'îrșit.

RANGOON 19 (Agerpres). — S-a 
încheiat vizita făcută în Birmania 
de Liu $ao-ți, președintele Republi
cii Populare Chineze. In comuni
catul chino-birmanez publicat cu 
acest prilej se arată că președintele 
Liu Șao-ți și generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane, au avut con
vorbiri în probleme de interes co
mun pentru cele
în probleme referitoare 
popoarelor 
obținerea 
dependentei
tele Liu Șao-ți
Win și-au exprimat satisfacția față 
de evoluția relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări, 
relații bazate pe prietenia tradițio-

pe principiile coexistentei

birmaneză și-a reafirmat 
pentru restabilirea drep-

două țări și 
la lupta 

pentru 
și consolidarea in-

naționale. Președin- 
și generalul Ne

afro-asiatice

in- 
co- 
so-

i

nală și 
pașnice.

Partea 
sprijinul
turilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite.

Exprimîndu-și considerația pentru 
politica de pace și neutralitate a 
guvernului Uniunii Birmane, partea 
chineză a afirmat că sprijină lupta 
guvernului și poporului birmanez 
pentru apărarea suveranității 
dependentei naționale.

In încheiere în comunicat 
rată că vizita președintelui
Șao-ți în Uniunea Birmană a con
stituit o importantă contribuție la 
strîngerea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre R. P. Chineză și 
Uniunea Birmană.

și in-

se a- 
Liu

VIETNAMUL DE SUD
Calm periculos Lideri budișii cer plecarea americanilor Pacifiști din 

S.U.A. la Saigon

Poziția Canadei 
în criza N. A. T. O.

OTTAWA 19 (Agerpres). — In 
cercurile politice din . Ottawa, a- 
firmă agenția A.F.P., se menționea
ză că guvernul canadian „intențio
nează să ducă o politică proprie" 
cu privire la Franța în actuala cri
ză a N.A.T.O. Această afirmație 
vine ca un răspuns la zvonurile 
potrivit cărora Statele Unite ar fi 
făcut cunoscut guvernului canadian 
că este „absolut necesar să se a- 
lăture poziției Washingtonului".

Poziția Canadei a fost definită 
olar, se afirmă în aceleași cercuri, 
cu ocazia discursului pronunțat du
minică la Torbnto de către minis
trul afacerilor externe Paul Martin, 
care.. a evocat „relațiile speciale" 
stabilite între Ottawa și Paris.

SAIGON 19 (Agerpres). — Gu
vernul de la Saigon depune efor
turi serioase pentru a calma situa
ția din orașele situate în centrul ță
rii. La Da Nang se află un de
legat al guvernului, generalul Ton 
That Dinh, care a fost numit și 
comandant al Regiunii militare. El 
a avut convorbiri cu reprezentanți 
ai Comitetelor populare revoluțio
nare. Marți seara, generalul Ton 
That Dinh a ținut o conferință de 
presă în care a avertizat că „va 
lua toate măsurile pentru a pune ca
păt tulburărilor". El a precizat, de 
asemenea, că „nu vor mai fi or
ganizate manifestații sau arestări 
fără autorizația sau ordinul său".

Avertismentele guvernului lui Ky, 
relevă corespondentul agenției Fran
ce Presse, rru-i înspăimîntă se pare 
pe liderii budiști. In orașele din

centrul țării, îndeosebi la Da Nang, 
cu tot calmul aparent, situația se 
menține încordată. La Saigon, lide
rii budiști au făcut marți noi de
clarații antiguvernamentale și an- 
tiamericane. Intr-un comunicat al 
Institutului budist din Saigon, sem
nat de președintele Comitetului for
țelor budiste, Thich Thien Minh, se 
arată că „budiștii sînt obiectul unor 
provocări periculoase ale postului 
de radio Saigon". Comunicatul le 
cere budiștilor „să rămînă vigilenți 
în această perioadă extrem de gra
vă“. „Radio Saigon, se arată în co
municat, deformează evenimentele și 
îi jignește pe budiști, creînd în 
mod intenționat instabilitate, tulbu
rări și dezordini de care, 
fals, sînt acuzați aceștia".

„Pentru restabilirea păcii 
nam este necesară plecarea

a americanilor", a declarat tot 
marți liderul budist Thich Quang 
Lien, membru în Comitetul Central 
al Comitetului budist (corni td con
dus de Thich Thien Minh). In' con- 
tinuare, el a arătat
trebuie să-și modifice 
vor să se realizeze o 
în Vietnam Această 
însă să se bazeze pe
la Geneva... Se continuă, însă, în 
momentul de față metoda lui Ngo 
Dinh Diem. Cel care vorbește des
pre pace este imediat calificat drept 
comunist".

că „americanii 
politica dacă 

pace durabilă 
pace trebuie 
acordurile de

★

în mod

în Viet- 
din tară

se 
și 
a- 
la

Mișcare revendicativă 
în Ruhr

ESSEN 
pres). — 
Ruhrului 
dicativâ

reven- 
salariaților pentru îm- 
condițiilor de trai. La 
s-au întrunit la Essen, 
doua serie de tratative,

(Gelsenkirchen) 19 (Ager- 
In bazinul carbonifer al 

continuă mișcarea 
a

bunătățirea 
!9 aprilie, 
pentru o a 
comisia Sindicatului întreprinderilor
miniere și de energie electrică și 
cea a Asociației patronilor, pentru 
a negocia în problema 
salarii pentru cei 
300 000 de mineri și 
din Ruhr 
industria 
Renania 
serie de 
la 31 martie la Bochutn, s-a înche
iat fără nici un rezultat. Minerii și 
siderurgiștii din bazinul Ruhruiui 
cer o majorare a salariilor cu 8,5 
ia sută.

tarifelor de 
aproximativ 
fu acționari 

salariați din 
din landul 

Prima

pentru
de mineri

■ și 210 000 de 
siderurgică 

de nord-W estfalia. 
tratative, oare a avut loc

încordare în capitala
Irlandei de nord

domnească o situație în- 
în urma gravelor tulburări 
duminică cu prilejul ani- 
a 50 de ani de la răs-

BELFAST 19 (Agerpres). — In ca
pitala Irlandei de nord, Belfast, con
tinuă să 
cor dată, 
începute 
versării
coala populară, după care Irlanda 
de sud a devenit independentă. 
Care blindate au fost plasate la in
tersecțiile strategice, iar unități ale 
poliției și armatei au efectuat razii 
în cartierele mărginașe. Un purtător 
de cuvînt al poliției a făcut cunos
cut că șapte persoane au fost ares
tate.

[mierea rfndorilnr 
P. I. Italian

Corespondentul 
Giorgio Pastore, 
Ziarul „L'Unita"

ROMA 19.
Agerpres, t 
transmite: 
publică un comunicat în care 
se arată că Ia 15 aprilie a. c. 
numărul membrilor Partidului 
Comunist Italian era de 
1 477 071, iar al membrilor Fe
derației 
Italian, 
primele 
an, au 
90 930 1 
derația 
lui — :

S.U.A. au încetat 
livrările de uraniu

i Tineretului Comunist 
de 134 355. Numai in

• trei luni ale acestui 
fost - primiți 

noi membri, 
de tineret

22 917.

în P.C.I. 
iar în fe- 
a partidu-

PARIS 19 (Agerpres). — Statele 
Unite au încetat livrările de uraniu 
înnobilat către Franța, transmite a- 
genția United Press Internațional. 
Această măsură ar avea drept scop, 
în concepția oficialităților de la 
Washington, să aducă prejudicii 
programului francez de construire a 
linei flote' de submarine nucleare 
ce ar urma să fie constituită pînă 
în 1970. Agenția citează însă surse 
ale Comisiei franceze de energie a- 
tomică, care au relevat că pro
gramul de cohsțrucție a submari
nelor .atomice se desfășoară normal

Franței
și nu va fi afectat de sistarea li
vrărilor de uraniu american. Cer
curile franceze manifestă totuși a- 
numite resentimente față de acțiu
nea americană, care încalcă un con
tract încheiat între cele două țări 
în 1959. Potrivit acestui contract, 
Statele Unite au obligația de a fur
niza Franței o cantitate de 450 ki
lograme uraniu înnobilat în vede
rea folosirii lui la submarine ato
mice. Suspendarea livrărilor a in
tervenit după ce a fost transmisă 
Franței abia jumătate din cantitatea 
contractată.

Șapte pacifiști americani care 
opun politicii S.U.A. în Vietnam 
cer retragerea trupelor lor din 
ceastă tară se găsesc în prezent
Saigon, unde urmează să țină mier
curi o conferință de presă. Delegația 
este condusă de reverendul A. J. 
Muște, președintele Comitetului na
țional american pentru nonviolență, 
cunoscut ca unul dintre organiza
torii marelui marș al păcii din New 
York la care au luat parte circa 
40 000 de persoane ce se opun po
liticii americane în Vietnam.

ț»

• BERLIN. Cu prilejul unei întâlniri cu o dele
gație de tineret din R. D. Germană, Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat al R.D.G., prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., a subliniat că conducerea 
P.S.U.G. salută hotărîrea conducerii P.S.D.G. .de a-și 
da consimțămîntul la organizarea unui schimb de pă
reri deschis între reprezentanții celor două mari 
partide din Germania.

O PEKIN. După cum transmite agenția China nouă, 
la 19 aprilie Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului 
de Stat ai R. P. Chineze, a primit delegația guverna
mentală comercială a U.R.S.S., condusă de I. T. Gri- 
șin, locțiitor al ministrului unional al comerțului ex
terior care face în prezent o vizită în R. P. Chineză.

In aceeași zi la Pekin a fost semnat uti 
cu privire la schimbul de mărfuri între R. P. 
și U.R.S.S. pe aniul 1966.
• MOSCOVA. La Moscova a avut loc o 

științifică a Institutului de marxism-leninism de pe 
lângă C.C. al P.C.U.S., a Academiei de Științe sociale 
și a Scolii Superioare de Partid, consacrată încheierii 
edităTii Operelor complete ale lui V. I. Lenin.
• BELGRAD. La invitația Comitetului Central al 

Uniunii Comuniștilor 
sosit luni o delegație 
list U.ngar, condusă 
pentru construcții și

prötocol 
Chineză

sesiune

din Iugoslavia, la Belgrad a 
a Partidului Muncitoresc Socia-, 

de Iczșef Kozari, șeful Secției 
transporturi a C.C.

• PRAGA. Agenția C.T.K. transmite 
aprilie la mina „Zarubek" din Ostrava a 
explozie de gaz metan, în urma căreia 
dut viața 15 mineri.

al P.M.S.U.
că la 19 

avut loc o 
și-ati pier-

• MADRID. Tribunalul ordinei publice din Ma
drid a condamnat ia închisoare, pe termene variind

intre șase luni și opt ani, 24 de mineri din Asturia 
și cinci muncitori metalurgiști. Cei 24 de mineri as- 
turieni au luat parte în martie 1965, la Mieres, la o 
manifestație interzisă de guvern.
• BELGRAD. La Belgrad 

jul Expoziției internaționale 
rea de-a lungul veacurilor", 
nouri ale expoziției se află 
în mod sugestiv evoluția 
cuneiforme și hieroglifele 

. modernă.

a avut loc luni vernisa-
U.N.E.S.C.O. — „Scrie- 

Pe cele peste 50 de pa- 
fotografii, care prezintă 

scrierii de la caracterele 
egiptene pînă Ia scrierea

extractivă a R. P. Polone• VARȘOVIA. Industria 
dispune de o bază industrială proprie pentru pro
ducția utilajelor miniere. Cele 18 uzine specializate 
în producția unor astfel de utilaje produc 400 de 
tipuri de diferite mașini și satisfac aproape integral 
necesitățile R. P. Polone în astfel de utilaje.

9 PRAGA. O dată cu dezvoltarea învățămintulai 
superior în R. S. Cehoslovacă sporește și numărul 
cadrelor didactice și altor categorii de specialiști. In 
prezent, în institutele de învătămînt superior din 
Cehoslovacia lucrează 33 000 de persoane.
• KAMPALA. In orașul Gulu au început lucră

rile sesiunii Tribunalului Suprem al Ugandei, care 
examinează cazul celor cinci - miniștri din guvernul 
central al Ugandei destituiți în luna februarie sub 
acuzația de a fi pregătit o lovitură de stat pentru 
a înlătura guvernul condus de Milton
• ANKARA. Secretarul de stat al 

Rusk, a sosit marți la Ankara pentru 
la reuniunea Consiliului ministerial 
C.E.N.T.O.

Sub 
presiunea războiului

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Noi măsuri guvernamentale pentru 
a preveni majorarea deficitului ba
lanței de plăți externe a S.U.A. pe 
anul în curs, apreciat la suma de 
1,8 miliarde dolari, au fost anun
țate de ministrul comerțului al 
S.U.A., John Connor. El a precizat 
că sub presiunea războiului din 
Vietnam, administrația studiază noi 
măsuri care ar putea fi aplicate 
„peste cîteva zile" și în contextul 
cărora problema scurgerii dolari
lor provocată de cheltuielile tu- 

- ristice și investițiile în străinătate 
va solicita o atenție deosebită. Vor
bind la o conferință de presă or
ganizată de „Federal Bar Assoota- 
tion" la Washington, Connor a a-' 
dăugat că experții financiari de la 
Casa Albă sînt preocupați în pre
zent și de reducerea cheltuielilor 
în devize străine făcute de servi
ciile guvernamentale, precum și de 
firmele particulare americane. Pen
tru a contracara pierderile din co
merțul exterior cauzate de crește
rea importurilor în proporție mai 
mare decît a exportului, ministrul 
comerțului a arătat 
Johnson este dispus 
programul reducerii 
cheltuielilor firmelor
străinătate și simultan să majoreze 
taxa asupra călătoriilor turistice fn 
străinătate făcute de cetățenii ame
ricanii. Un proiect de lege privind 
limitarea cheltuielilor turistice în 
străinătate este posibil să fie pre
zentat Congresului chiar la actuale 
sesiune legislativă.

că guvernul 
să intensifice 
„voluntare" a 
americane în

Obote.
S.U.A., Dean 
a luat parte 
al pactului
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