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i de cadre tovarășei
Nicolae Ceaușescu a delegației de activiști

ai Partidului Comunist Francez

Expresia recunoștinței fierbinți a muncitorilor mineri
entu- 

adunare festivă închinată 
de-a 45-a aniversări a Parti- 
Comuniist Român. Au luat 
la adunare activul Comi-

Teatrul de Stat din Petroșani a 
găzduit ieri după-amtază o 
zaastă 
celei 
dului 
parte
telului orășenesc de partid Petro
șani,. muncitori, ingineri și tehni
cieni fruntași de lia toate exploa
tările miniere din bazin, conducă
tori ai organizațiilor, de masă, de 
stat și economice, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din Valea 
Jiului.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul LAZĂR DAVID, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid.

Au luat apoi cuvîntul minerul 
șef de brigadă PETRE CONSTAN
TIN, din sectorul V al E. M. Lu
peni, inginerul FEIER GHEORGHE, 
șeful E.1 M. Lonea, inginerul DU
MITRA? IOAN, șeful sectorului 1

referit la puternicul 
care colectivele de 
exploatările miniere 
de-a 45-a aniversare

de la E. M. Aninoasa, minerul șef 
de brigadă EASZLO ȘTEFAN, din 
sectorul III al E. M. Petrila .și in
ginerul COLIBABA EUGEN, șeful 
E. M. Uricani. In cuvinte emoțio
nante ei s-au 
entuziasm cu 
muncă de la 
întâmpină cea
a Partidului Comunist Român, en
tuziasm materializat în îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă în cinstea 
marii sărbători.

Realizările obținute — au subli
niat vorbitorii — constituie expre
sia recunoștinței fierbinți a munci
torilor mineri față de marea grijă 
pe care parfâduil o poartă dezvol
tării industriei carbonifere și îm
bunătățirii permanente a condițiilor 
de muncă și de viaiță ale celor 
ce muncesc, a hotărârii lor a se 
mobiliza și mai intens pentru rea
lizarea sarcinilor ce le revin din

programul înfloririi multilaterale a 
României socialiste elaborat 
Congresul al IX~lea al P.C.R.

închinând glorioasei aniversări a 
partidului realizările obținute pînă 
acum, colectivele de muncă de 
ia exploatările miniere și-au reîn
noit în aceste zile angajamentele 
în întrecerea socialistă pe 1966. Co
lectivul E. M. Lonea ■— a arătat 
tovarășul Feier Gheorghe — și-a 
majorat angajamentele la 16 000 
tone de cărbune peste plan. Co
lectivul E. 
să extragă 
8 000 tone

Cu viu 
continuare 
rea festivă expunerea tovarășului 
GHEORGHE CĂLIN, membru 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
miletului regional de partid, 
pre însemnătatea celei 
aniversări a Partidului 
Român, care a evocat 
din activitatea partidului

de

M. Uricani și-a propus 
pînă la sfîrșitui anului 
de cărbune în plus, 

interes au ascultat în 
parlicipanții la aduna-

al 
Co- 

des- 
45-a

Doi din avangardă
l

• Dubla atmosferă de sărbătoare • Succesele 
mari se construiesc ca zidurile: din cărămizi — 
succese de fiecare zi & Cea mai bună reco
mandare • Mîndria neafișafă a ctitorului

J a șantierul de locuințe 
de la Petrila atmosfera 

de primăvară e completată de 
atmosfera de sărbătoare. Sau 
poate se completează reciproc. 
Sus, pe înălțimea celor 9 hi-

F 2 flutură 
drapele. Pe alte înălțimi aie 
șantierului, flutură drapele. Oa
menii știu că se apropie o ma
re sărbătoare. Atmosfera săr
bătorească, însă și-a întins 
sfera de influență de ia exte
rior, către interioare; interioa
rele sufletului.

La extremitatea nordică, șan
tierul și-a înfipt solid in sol 
un pinten. Viitorul bloc I 2 cu 
10 nivele și 120 de apartamen
te — garsoniere. Pentru cel ce

i Pe
troșani aici e ariergarda șan
tierului. Aici e însă și o parte 
a avangărzii șantierului.

vele ale btoenM

pe care oamenii 
excepție, o

4 re — garsoniere. Pentru ci 
privește șantierul dinspre 
troșani aici e ariergarda

Drigăzile de dulgheri pe 
care le conduc comu

niștii Geamănu Mihai și Gyorgy 
loan, sint acum în centrul a- 
tenției. De ele depinde dacă 
glisarea blocului 
termenul stabilit 
rea șantierului.

— De terminat,
vom termina lucrările de dul- 
gherie. E în joc prestigiul nos
tru de meseriași. Ne gîndim

însă la posibilitățile de a a- 
propia termenul de începere a 
glisării. Să-l apropiem cu cet 
puțin cinci zile. Asia face mult 
în bătălia
șantierului, fără 
dau cu timpul. Avem oameni 
buni în brigăzi; comunistul 
Uțiu Andrei, Dobre Vergică, 
Țughin Victor, Geamănu Vasi
le, Obădan Grig ore, Arieșan 
Liviu.

De altfel cu brigăzile noas
tre am reușit întotdeauna să 
ne respectăm cuvîntul dat. îna
inte de a veni aici, am lucrat 
ia blocurile A 3 și E 8. Tre
buia să terminăm lucrările de 
dulgherie pînă la 1 Mai. Le-am 
terminat în 15 aprilie. Cele 15 
zale ciștigale le-am folosit la 
confecționarea cofiajului gli
sant pentru blocul I 2. Am ter
minat și confecționarea 
tuia. E modesta noastră 
trib.uție la succesele cu 
șantierul va întîmpina
versa rea partidului. Fiecare lu
crare terminată fie și cu o zi 
mai repede înseamnă de fapt 
tin succes.

Cei doi șefi de brigăzi aveau 
dreptate. Succesele cele mari

de-a
Comunist 
momente 

nostru
în cele patru decenii și jumătate 
de glorioasă existență și a făcut 
un scurt bilanț al succeselor 
ținute de poporul român în 
struirea socialismului.

Crearea Partidului Comunist 
mân — < 
reprezintă 
de veacuri ale poporului nostru 
pentru libertate, independență și 
o viață mai bună, rezultatul firesc 
al evoluției mișcării muncitorești 
și socialiste din România, apărută 
cu aproape un secol în urmă.

Sub conducerea gloriosului nos
tru partid și.au găsit împlinirea, 
setea de pămînț, și libertate, care 
au ridicat Ja luptă iobagii conduși 
de Horea, Cloșca și Crișan, vitejii 
panduri ai lui Tudor Vladimir eseu 
Si moții lui Avram Iancu; telurile 
democratice și naționale înscrise 
în proclamațiile de pe Cîrnpia Li
bertății de la Blaj și de Ia Islaz; 
dorința fierbinte de 
patria independentă,

ob-
con-

Ro- 
a subliniat vorbitorul — 

i încununarea luptelOT

a-și 
care

vedea 
a dat

(Continuare în pag. 3-a)

i

va începe Ia 
de conduce■

aces- 
con- 
care 
ani-

Modern, ambi
anță plăcută — 
atribute ale sălii 
de apel (din com- 

' plexul băii și 
lămpăriei) de la 
mina Dilja, dată 
de curînd in fo
losință.

I. C.

(Continuare în pag. 3-a)

spun cei doi,
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Miercuri 4 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a primit dele
gația de activiști ai Partidului Co
munist Francez alcătuită din tova
rășii : Gaston Plissonnier, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.F. conducătorul delegației, 
Jacqueline Geliy, membru al C.C. al 
P.C.F., Paul Chastellain, membru al 
C.C., secretar al Federației Hautes 
Pyrenees a P.C.F., Marcel Longuet, 
secretar al Federației Indre et Loire 
a 
al 
al 
al

P.C.F., Jean Garda, colaborator 
Secției de politică externă a C.C. 
P.C.F., și J. Luslac, redactor șef 
publicației „La Terre'1.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au luat parte tovarășii: Ale
xandru Drăghici, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Andrei Pă- 
curaru, membri ai C.C. al P.C.R.,

Acțiuni
Președintele Sfatului 

popular al orașului Lu
peni discuta cu vice
președinții despre ac
țiunea stabilită.

— Unitățile solicitate 
sînt de acord cu pro
punerea. Ele vor spri
jini acțiunea cu ma
șini, vor trimite un 
buldozer 
tor. Mai 
oameni, 
brațe de 
velări, la încărcat-des- 
cărCat, la săpatul gro
pilor și la așezarea pie
trei pe drumurile des
fundate.
- Dumneata, Daradics, 
te vei ocupa de mobi
lizare, iar Gaiovski va 
merge ia unități, va 
lua mașinile de la 
D.R.T.A., I.M.T.F. și șan
tierul de construcții. 
Eu am să mă ocup- de 
planul acestei acțiuni. 
Mîine am să vi-1 pre
zint. Poimîine, adică 
duminică, vom ști 
avem de făcut.

cu 
trimite 

și un escava- 
e nevoie de 

Sînt necesare 
muncă la ni-

ce

Ion
su
fle 

An-

șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Iliescu și Ion Ștoian, membri 
pleanți ai C.C. al P.C.R., șefi 
secție la C.C. al P.C.R,, Ștefan
drei și Petre Dănică, adjuncți de 
șefi de secție Ia C.C. al P.C.R,

Tovarășul Gaston Plissonnier a 
mulțumit pentru posibilitatea ofe
rită delegației de a cunoaște rea
lizările oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România anga
jați în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru cuvintele calde 
adresate partidului și poporului ro
mân și a informat oaspeții des
pre principalele preocupări 
partidului și oamenilor muncii 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc
schimb de păreri privind dezvolta
rea în continuare a relațiilor din
tre cele 
tății și 
niște și 
oale.

ale 
din

un

două partide, întărirea uni- 
coeziunii mișcărZi comu- 

muncitorești internațio-

(Agerpres)

pentru frumos
sfa- 
Fre- 

cu

Vicepreședintele 
tului, Daradics 
drich, împreună 
tehnicianul Gaiovski 
loan ies din biroul pre
ședintelui 
tovarășul 
șoveanu 
pe hîrtie 
nii. Din 
ridică receptorul, discu
tă și notează ceva. A 
doua zi planul acțiunii 
era gata; discutat și 
aprobat.

Lupeniul trebuie să 
fie un oraș mai frumos, 
iar posibilități există. 
Aceasta—e șt părerea 
locuitorilor. De aceea 
ei răspund cu entu
ziasm chemărilor sfatu
lui popular. Numai in 
ultima duminică din a- 
prilie, 3 200 cetățeni 
din . oraș au participat 
la muncă patriotică. Ce 
s-a realizat ? Intre blo
curi și în cartierele noi 
au apărut zone verzi

lăsîndu-1 pe 
Victor Bra- 

să schițeze 
planul acțiu- 
cînd în cînd

pe o suprafață de 5 100 
mp de teren, s-au nive
lat 210 m c de pămînt, 
s-au escavat și trans
portat acolo 36 metri 
cubi de moloz și pia
tră, pentru repararea a 
30 metri de drum.

La toate acestea 
gîndeam privind 
mele linii schițate 
hîrtie de președintele 
sfatului cînd contura 
locul acțiunii de înfru
musețare. Mă gîndeatn 
la cei 3 200 de oameni 
din Lupeni care au 
participat la această 
acțiune. Pe pieptul U- 
nora am văzut insigna 
de „Fruntaș în gospo
dărirea orașelor",- Am 
notat doar cîțiva din
tre aceștia: 
Constantin, 
loan, Bogdan 
Burzan Florea, 
Petru, Rakoczi

mă 
pri- 
pe

Mitroi 
Szilaghi 
Vasile, 
Letean 
Ștefan.

PETRU BREBEN
tehnician

Asociației sportive 
Lupeni" pleca spre 
munților Retezat, 

grupului — toți fii

In ultima după-amiază a 
lunii aprilie, un grup de alpi- 
niști ai 
„Minerul 
masivul 
Membrii
de miner: născuți și crescuți 
în Lupeni — intenționau să 
monteze, pe una din muchi
ile prăpăstioase ale masivu
lui, o placă memorială în 
cinstea celei de-a 45-a ani
versări a creării Partidului 
Comunist Român. Deși din 
norii grei, plumburii, picura o 
burniță măruntă și rece, al- 
piniștii erau hotărîți să fixe
ze placa pe muchia muntelui 
Oslea a doua zi dimineața, in
diferent de condițiile atmos
ferice. Urmașii eroilor gre
viști din întineritul oraș al 
minerilor doreau să aducă ast
fel omagiul lor partidului în 
semn de dragoste și recunoș
tință pentru viața lor feri
cită de azi.

La ora dinainte fixată au 
sosit punctual toți, în centrul 
noului cartier Braia. De aici, 
un autocamion „Carnali" i-a 
transportat pe serpentinele pi- 
torești ale drumului forestier 
dintre Uricani și Cîmpu lui 
Neag pînă în apropierea can
tonului silvic Cîmpușel. După 
o noapte petrecută aici, în. to
vărășia muncitorilor forestieri 
— sfătoși în vorbe și gazde 
ospitaliere — dimineața pri
mei zile de mai promitea o 
zi senină. Spre sud, deasu
pra culmilor Osiei se zăreau, 
însă, frânturi de ceață gonite 
de vînt. înarmați cu acceso
riile necesare ascensiunii, în
tovărășiți de melodiile sprin
tare ale unui radioreceptor

cu tranzistori, porniră urcu
șul în zorii zilei pe pîrîul 
Ursului, printr-o pădure întu
necoasă de brazi. Trunchiuri 
uriașe de copaci, prăbușite de 
furtuni în albia stîncoasă a 
pîrîului înspumat, le îngreu
nau urcușul. In scurt timp, 
însă, părăsiră albia abătîn- 
du-se spre dreapta către o 
pădure bătrînă de fagi drepți 
și înalți cu scopul de a a- 
tinge prima cotă, înainte de 
a ajunge pe coama Osiei.

— Botar loan. Borza 
Borbelv Mihai, Caceu 
Doboș Oscar, Chuda 

Turcilă Pantelimon, 
Vasile, Barta Ludovic

Omagiu dăltuit
pe cota Oslea

de-Ajunși la cotă, înaintarea 
veni mai spornică. Fără să 
poposească, au traversat zona 
împădurită atingînd-o pe cea 
alpină. De aici, către nord, în
cepeau să .se zărească cele 
mai înalte vîrfuri ale Rete
zatului — Păpușa mică, Pă
pușa mare, Peleaga, Alb’ele, 
Piule, Bucura, acoperite cu 
zăpadă sclipitoare sub razele 
soarelui care răsărise. Petele 
de zăpadă, din ce în ce mai 
mari, le dădură mult 
pînă cînd au atins 
muntelui. Adeseori, 
se înfunda adînc în 
acoperite de zăpada 
pe grohotișurile
Transpirați sub greutatea ruc
sacurilor și uzi la picioare, 
zăriră în sfîrșit, imensele pă
duri de fag de dincolo de 
cuhne. Alpiniștii făcură o 
scurtă deplasare pe creasta 
ascuțită și zimțată și poposiră

de furcă 
culmea 

piciorul 
golurile 
subțiată,

stîncoase.

pe cea mai înaltă muchie — 
Oslea. Era tocmai ora 9. Nouă 
tineri ■ 
Cornel, 
Radu, 
Vasile, 
Barzol
—; ascultau emoționați,: în ju
rul radioreceptorului, emisiu
nea despre începutul mitingu
lui și demonstrației oameni
lor muncii din Capitală, în 
timp ce, pe rînd, se înlocu
iau la dăltuitul unor 
în stîncă pentru 
plăcii.
aceea, 
pidă, 
trainic 
alamă, 
inscripția :
stea celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Român 
de Asociația sportivă „Mine
rul Lupeni", secția turism la 
1 Mai 1966". Cinstiră apoi 
momentul solemn. Cu privi
rile îndreptate spre Valea 
Jiului, cei nouă tineri, de na
ționalități diferite, intonară 
Internaționala — cîntecul în
frățirii muncitorilor de pre
tutindeni. Perspectiva de o ra
ră frumusețe, văzută de pe 
culmea Osiei — cumpănă a 
izvoarelor Jiului de vest, Cer- 
nișoarei și Motrului — su
gera imaginea primăverii pa
triei, a orașelor ei în care 
milioane de oameni liberi și 
fericiți demonstrau cu flori și 
drapele purpurii prin fața tri
bunelor. Aveau senzația că 
se aflau alături de ei și cer
titudinea că jertfa eroilor mi
neri greviști din 1929 n-a fost 
în zadar.

găuri 
montarea 

Cîteva minute după 
cimentul cu priză ra- 
preparat pe loc, fixă 
în șuruburi placa din 
pe care se află gravată 

„Montată în cin-

V. STRAUȚ



2 STEAGB6 ROȘU

ua rwiîanT de opt secMi/e 
prtdHrffrr dm afOrul

CjC-VJ. și-au reaâzra. in pri- 
■Bie patra Amî afe anului. de
tail da itait sudniie de
phac la mirul tatei anchete 
atgmăste de redacția ziarului 
■Mba. d* so*icfl«t pe șefii
trcȘnrrior reaped ne de a im- 
pidiși aerpertesta acumulată 
de eaiecOvele ce le conduc in
OMa ce privește ritmicitatea 
UMgerii producției.

In unele răspunsuri s-a re
ntal despre măsuri, inițiative 
etc. cue constituie, intr-o oa- 
rtCOre măsură, o noutate (bri
găzi specializate pe genuri de 
lucrări. FOLOSIREA LEfilNU- 
Uil USCAT $1 GROS la prea- 
bttăje și in primele porțiuni 
Mr camerelor, inițiativa „o 
Brigada la doua abataje" etc.

Se menționează și despre 
procedee bine cunoscute in 
ceea ce privește eficiența lor 
fdtagutărea brigăzilor cu va- 
gonete goale, materiale, utilaje 
și Scule, Îndeplinirea planului 
de pregătiri, existența abataje
lor de rezervă, asistență tehni
că corespunzătoare). Conside
răm că prin repetarea, reamin
tirea lor se accentuează asupra 
importanței deosebite ce o pre
stată pentru asigurarea ritmi
cității.

Condiții optime de muncă tuturor 
brigăzilor

Începi nd de la data înființă
rii — iulie 1965 — și pînă în 
prezent, datorită hărniciei cu 
dâre a muncit colectivul sec
torului, unor măsuri între
prinse am reușit să îndeplinim 
iii mod riittnic sarcinile de plan. 
In primul rind ne-am orientat 
jn a asigura condiții optime 
de lucrii tuturor brigăzilor 
prin: aprovizionarea cu ma
teriale și vagonete goale, în
zestrarea cu utilaje, efectuarea 

tu- 
aeraj 
ase- 
s-au 

fii

condițiile de

la timp a mon
tărilor de trans
portoare, 
buri de 
etc. De 
menea, 
schimbat 
mod operativ 
normele Ia bri
găzile tinde 
s au modificat 
zăcămlnt.

Iartă, spre exemplu, sprijinul 
acordat brigăzii lui Stuparu Iu
lian, de la abatajul cameră nr. 
1. tatîmplha greutăți din cau* 
za presiunii excesive; era fie* 
casară o susținere suplimen
tară. Conducerea sectorului a 
repartizat aici cei 
tehnicieni care au 
de aprovizionare 

mai buni 
luat măsuri 
corespunză-

toare cu materiale. Acum, vi
tezele de avansare au ajuns 
la 70—72 m 1/lună.

Consider de o deosebită tfb- 
portantă repartizarea justă a 
fondtilUl de salarii prin limi
tele admise de legislația mun
cii, privind ■aiakzareo in ra
port cu efortul depus de fie
care ‘ persoană. Am urmărit in* 
deaproape realizarea planului 
de pregătiri șl menținerea per
manentă a liniei de front de 
rezervă; și menținerii în bună
_________ stare de filtic- 
. ționare a gale-
|Q fiilor Și suitoa-

rekW i-am a- 
iaSDflD8 cofd;,t inlPor‘

“ ” tasta cuvenită.
11*111111 1 Primind pet-

• manefit îtldra-ip£OI marea organi-
zației de pattid, 

sprijinul grupelor sindicale, priit 
aportul harnicilor noștri mi
neri, am reușit ca în primul 
trimestru al anului 1966 să 
realizăm ritmic, decadă de de
cadă, planul de producție în
sumând la sfîrșitul trimestrului 
un piue de 2 799 tone ier ran
damentele pe sector au fost 
realizate du aceiași ritmicitate. 
Ca urmate a acestor rezultate, 
colectivului nostru i s-a decet- 
nat steagul roșu de sector e- 
vidențlat pe primul trimestru 
al anului.

Asistență tehnică competentă
In ceea ce pr4v<sHe reanixa* 

rea ritmic# a indieitor de plan, 
succesele obținute de colecti
vul nostru se datoresc faptu
lui că s-a respectat graficul 
de intrare și ieșire din pro
ducție a abatajelor șl ramble- 
ierea lot eșalonată.

Pe tot parcurșul trimestrului, 
pe toate schimburile și la toa
te locurile de mutică, s-a asi
gurat 0 asistență tehnică co
respunzătoare - 
brigadă răspun
zând cite un 
tehnician din 
sector. Iti acest 
fel brigăzile au 
fost aprovizio
nate Cu mate
riale la timp, 
iar utilajele 
aiu fost rațio
nal folosite. In 
țiuni s-a făcut 
ou vagonete goale, traseul de 
transport fliilri îngrijit și bine 
întreținut. Iată două exemple 
concrete: Pentru a grăbi lu
crările de prăbușire ale abata
jului cameră nr. 16 vest, acolo 
a fost reparliv.at maistrul mi
nier Lehaci Mircea. Prin apro
vizionarea cu materialul nece
sar și coordonarea operațiuni
lor, prăbușirea a durat doat 
un schimb și imediat a putut 
începe atacarea unei noi ca
mere. Maistrul mecanic Bulz

Ing. Popescu
Brlgore

șeful sectorului IV 
Mina Pefrila

butie oomdi- 
și asigurarea

Nleolae a foM Ifitnis să U Biă- 
iuti pentru «trenarea, cu «jvto 
rul unor jgheaburi, a apelor 
de rambleu de la llr. 13 vest 
ceea ce a făcut să nu mal fie 
necesară curățirea ulterioară a 
suitorului și preabatajului-

AnaUzele decadale âle situa 
ției brigăzilor și-au dovedit, 
de asemenea, eficiență.

Organizațiile de partid pe 
schimburi au asigurat o mai 
bună cunoaștere a oamenilor 

între ei, o în
drumare în cu
noștință de si
tuație, eventua
lele lipsuri pu- 
tînd fi elimina
te IU Cadrul 
schimbului res
pectiv.

Datorită buhe! organizări a 
lucrului Și a unei asistențe 
tehnice corespunzătoare, în pri
mul trimestru colectivul nos
tru a depășit sarcinile de plan 
cu 5 900 tone de cărbune, a 
realizat o productivitate cu 
200 kg pe post mai mare decît 
cea planificată, a depășit pla
nul de pregătiri cu 42 m 1 și 
a obținut economii la prețul 
dS cost în valoare de 300 000 
lei.

Pentru rezultatele obținute 
în trimestrul I al anului, sec
torul IV a fost declarat evi
dențiat in întrecere.

(

Sase șefi de sectoare răspund la întrebarea:
CUM ASIGURAȚI 
BIWIIClTAItA PPODIICȚ1E1 ?

Asigurarea abatajelor de rezervăTehnică avansată, 
brigăzi omogene și specializate

Simo Francisc 
tehnician •— șeful 

sectorului V 
Mina Lupeni

Consider că una din prin
cipalele măsuri ce se impun, 
în prunul Find, unui sector 
productiv pentru a asigura rit
micitatea producției este rea
lizarea la timp și de calitate 
a lucrărilor de pregătire nece
sare (in vederea deschiderii 
noilor fronturi de lucru, asigu- 
firii urnii aerâj corespunzător 
șl unor condiții optime pentru 
transport).

Toate acesteia au stat neslă- 
bit în atenția conducerii sec
torului nostru. In acest fel, 
tncepind din anul 1900, am de
pășit planul de producție lună 
do lună, an de an, in mod rit
mic.

Aplicăm cu 
bune rezultate 
metoda abata
jelor frontale 
pe orizontală 
și de mare 
capacitate, In- 
tnoducerea sus
ținerii eu stîlpi 
Q.H.H, în toa
te abatajele, susținerea meta
lică a preabătajelor. De ase
menea, îneepînd din anu-l 1963, 
Suitoarele de pe coperiș sîiit 
Susținute cu armături T.H.

Conducerea sectorului a tre
cut la forntatea brigăzilor pe 
tipuri de lucrări: unele exe
cută preabataje pe coperlș, al
tele preabataje pe culcuș, bri
găzi ce sapă galeriile baionetă 
tn steril. Aceasta a permis În
cadrarea îp termenele de exe
cuție și realizarea unor lucrări 
de calitate.

Omogenizarea brigăzilor a 
Constituit Un factor hotărîtot 
In obținerea unor bune rezul
tate. Brigăzile din abatajele 
frontale, cu efective de peste 
100 de muncitori, cum sint cele 
conduse de Petre Constantin 
șl Ghioancă Sabin, Cuprind 80 
id tută muncitori care lucrea

ză de peste 6 ani în brigadă.
Corpul mediu tehnic s-a spe

cializat pe operații ca : tăiere, 
montare și răpire dirijînd ast
fel cu mai multă competență 
munca.

Toate aceste măsuri au fă
cut posibil ca producția și pro
ductivitatea muncii să crească 
de la an ia aii iar sectorul să 
dea peste plan zeci de mii de 
tone de cărbune, fiind declarat 
fruntaș in Întrecerea socialistă 
trei ani de-a rîndul.

In anul 1965, la abatajul fron
tal condus de mtoerol Petre 
Constantin s-au introdus stîlpi 
feromatici, grinzi Klone, trans
portoare de mare capacitate, 

T.R. 3, ceea ce 
a făcut posibilă 
mărirea volu
mului de pro
ducție la acest 
loc de muncă 
de la 480 tone 
la 730 tone zil
nic; cteșterea 
productivității 

pe abataje de la 5,20 tone la 7,30 
tone; reducerea efortului fizic 
al muncitorilor; creșterea vi
tezei de avansare cu 1,25^1,30 
m pe zi; economii la prețul de 
cost prin podirea cu plasă de 
sîrmă.

Și în anul 1966, conducerea 
sectorului a reușit să asigure 
ritmicitatea producției prin: 
asigurarea liniei de front ne
cesare, aprovizionarea cOnstan 
tâ a brigăzilor, executarea lu
crărilor de pregătire de bună 
cailîitate și la timp, măsuri care 
și-au spius cuvioitul în reali
zările obținute în trimestrul 
1: planul de producție a fost 
îndeplinit cu 8 zile mai devre
me; rezultând peste plan 11 634 
tone la producția brută. Pro
ductivitatea muncii a fost de
pășită cu 213 kg/poet. ba pre
țul de cost s-ou obținut eco- 
homii de 307 000 lek

Realizarea ritmică, de către 
fiecare brigadă în parte, a sar
cinilor de plan în industria 
minieră este influențată de con
dițiile de zăcămînt care de
termină un flux tehnologic mai 
puțin stabil și constant decît 
în alte activități industriale. 
Ritmicitatea asigură livrarea în 
termen a producției, calitatea 
lucrărilor miniere executate și 
a cărbunelui extras, folosirea 
rațională a utilajelor, precum 
și protecția muncii prin evita
rea lucrului în asalt.

La nivelul sectorului nostru, 
ritmicitatea este înțeleasă ca o 
consecință firească a unor rea
lizări ritmice obținute de bri
găzi. Succesele 
sectorului nos
tru se sprijină 
pe aplicarea 
practică a ur
mătoarelor mă
suri :

a) . Omogeni
zarea structurii 
tuturor brigăzi
lor sub aspectul nivelului de 
calificare și de experiență al 
componenților.

b) . A existat In permanență 
preocupare pentru crearea de 
fronturi de rezervă care sa a- 
copere golurile de producție 
provocate în perioadele de ter
minări de felii și atacări de 
felii noi, rambleierea spatiilor 
exploatate, eventuale avarii la 
unele locuri de muncă, etc. 
Existența unor abataje de re
zervă a avut o importanță ho- 
tărîtoare îu obținerea ritmici
tății. Realizarea acestui obiec
tiv s-a făcut prin înființarea ti
ne) brigăzi care a foit plasată 
exclusiv la pregătirea abataje
lor. In acest fel, in timp ce 
brigăzile productive lUCteuă 
ia exploatarea unei felii la a* 
batajele in funcțiune, ie fac 
lucrările de pregătire și repa
rare a căilor de acces in ve
derea puharii în funcțiune a 

Ing. Cornel Burlec 
șeful sectorului IV 

Mina Aninoasa

abatajelor de feîetvă. In mo
mentul de față există în cadrul 
sectorului două abataje de te- 
zCfvă.

C). Lucrările de podire și 
prăbușite la abatajele cameră 
se execută într-un schimb prin 
terminarea și podirea unei 
aripi, inițiativă care a dat re
zultate bune în special la bri
găzile conduse de minerii De- 
diu Vaslle, Blrc Stefan, Rădol 
N’iColae și PatrOlea Gheorghe.

d). In cadrul brigăzilor s-a 
creat opinia Că aportul fiecă
ruia la realizarea sarcinilor de 
plan ale sectorului trebuie să 
fie simțit în permanență ceea 
ce mărește responsabilitatea tu

turor membri
lor brigăzii în 
realizarea pla
nului.

c).  S-a com
pletat persona
lul tehnic al 
sectorului, In 
prezent, două 
schimburi sint 

conduse de cit? un inginer, în fle
care schimb Ișl desfășoară, de 
asemenea, activitatea cite uit 
maistru minier principal. Acest 
lucru a permis un control efi
cient al locurilor de muncă, in 
«cest fel a crescut capacitatea 
de rezolvare operativă a pro
blemelor curente ale. producției. 

Biroul organizației de bâză de 
partid s-a ocupat de îndruma
rea permanentă a colectivului 
de conducere al sectorului În
deosebi în problema omogeni
zării brigăzilor, repartizării 
cadrelor medii. De asemenea, 
ne-a orientat activitatea spre 
crearea unei linii de front.

In cursul primului trimestru 
al anului 1966, colectivul sec* 
torului nostru a obținut rea
lizări frumoase: un plus de 
2 760 tone cărbune la produc
ția extrasă, randamentul depă
șit eu 2 kg/pa»t, planul de 
pregătite depășit.

Ing. loan Popa v 
șeful sectorului III 

Mina Aninoasa
Succesul abținut de sectorul nos

tru se datorește traducerii în viață 
a unui complex de măsuri dintre 
care amintesc: asigurarea liniei de 
front active și de rezervă; reparti
zarea judicioasă a efectivului cali
ficat pe brigăzi și locuri de muncă; 
corelarea lucrărilor productive cu 
cele auxiliare; crearea condițiilor 
ca munca să se desfășoare în de
plină securitate; extinderea la 
brigăzile de lă abataje a iniția
tivei minerului Schneider Francisc, 
„O brigadă la două abataje" (unul 
în producție, celălalt în pregătire 
sau lucrări auxiliare), prin care se 
asigură brigăzii în permanență front 
de lucru.

in ceea ce privește munca de în
drumare : împărțirea responsabilită
ților pe membrii colectivului de 
conducere, tehnicieni și maișt|J; 
coordonarea lucrărilor pe schiMj 
(productive, auxiliare, montaje, \r- 
provizloHare, transport) direct prin 
personalul subordonat.

Ing. loan Mîrlogeanu 
șeful sectorului II 

Miua Lonea
Dirijarea judicioasă, în timp, a 

lucrărilor miniere, menținerea liniei 
de front în concordanță cu preli
minarul, eșalonarea lucrărilor de 
pregătire astfel îneît să se creeze 
fronturi noi, asigurarea brigăzilor 
cu uneltele, utilajele și materiale
le necesare sînt preocupări perma
nente ale sectorului nostru.

îats și alte măsuri, în aparență 
de mai mică importanță care au stat 
de asemenea, eu insistență, în preo
cupările noastre: utilizarea lemnu
lui gros șl uscat în pteabataje și 
pe primele porțiuni ale abatajelor 
— ceea ce face ca, în general, în
locuirea armăturilor să fie evitată; 
la fiecare loc de muncă se asigură 
un stoc de material lemnos necesar 
cel puțin pentru un schimb.

$i iată rezultatele; planul de pre
gătiri a fost depășit lună de lună; 
la producția extrasă, plusul se ri
dică, după patru luni, la 3 260 tone 
de cărbune, randamentul planificat 
a fost depășit ritmic șl, lună de 
lună, «-au obținut însemnat* eco
nomii la prețul de cost

Pagină îngrijită de 
Francisc VFTRO 

!



Expresia recunoștinței fierbinți 
a muncitorilor minori

(Urmare din pag. l-a)

mlpi dorobanților români în războ
iul dun 1877; voința de a pune ca
păt nedreptelor rinduiell moșie
rești care a aprins văpaia răscoa
lelor țărănești din 1888 și 1907; 
ideile revoluționare oare au pus 
temelii mișcării muncitorești . dim 
țara noastră la sfîrșitul secolului 
al XlX-lea și începutul secd-ltilui 
al XX-lea.

De-a lungul celor patru decenii 
$1 jumătate cafe au trecut de la 
întemeierea sa, înfrunți nd cu 
eroism și spirit de sacrificiu crîn- 
Ceha teroare dezlănțuită de guver
nele butghezo-ntoșierești, biruind 
nenumărate dificultăți izvorîte din 
condițiile de ilegalitate în cate a 
fost Silit să activeze peste douăzeci 
de afii, Partidul Comunist și-a în
chinat toate forțele, întreaga sa 
capacitate, eliberării clasei munci
toare, a tuturor oamenilor muncii, 
feriidrU și bunăstării poporului.

ReleVînd episoade din luptele 
muncitorimii și țărănimii de pe 
timpul regimului burghezo-moși fi
resc, inițiate și organizate de 
partid, vorbitorul a arătat;

Lupta dusă de Partidul Comunist 
Român pentru înfăptuirea țelurilor 
nobile ale maselor largi și-a găsit 
e vie întruchipare și în acțiunile 
curajoase desfășurate de proletaria
tul hunedorean împotriva exploa
tării și asupririi capitaliste. In 
«Oii regimului burghezo-moșietOsc, 
Valeauiului — important centru in- 

1 — a fost arena unor mar; 
de clasă. Un moment glo

rios al acestor bătălii de clasă îl 
constituie greva eroică a minerilor 
din Lupeni din anul 1929, înăbușită 
în sînge de organele represive ale 
regimului burghezo-moșieresc.

Anii care au trecut de la elibe
rarea țării sînt anii unor bogate 
înfăptuiri, de o amploare și o pro
funzime fără precedent In istoria 
poporului român.

România de astăzi este o țară 
cu o economie dinamică, multilate
ral dezvoltată, . Producția . indus
trială este în prezent de aproape 
10 ori mai mare decât cea abți
nută în anul 1938, Industria noas
tră socialistă realizează volumul 
producției globale a anului 1938 
în circa 6 săptămîni, al construc
ției de mașini în 15 zile.

In prezent, poporul român își 
consacră toarte forțele înfăptuirii 
programului de dezvoltare multi
laterală a patriei, elaborat de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., în cen
trul căruia se află continuarea in- 
tstrializării României.

Trecând în revistă realizările 
deosebite obținute piuă în prezent 
de oamenii muncii din regiune 
și din Valea Jiului în îndeplinirea 
sarcinilor primului an al cincina
lului, tovarășul Gheorghe Călin, a 
adresat, în numele Comitetului re
gional de partid, calde felicitări 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor, cadrelor de partid, de 
stat, ale organizațiilor de masă și 
din economia Văii Jiului pentru 

munca însuflețită depusă, urîn- 
du-de noi succese în activitatea de 
viitor.

★

Dînd glas sentimentelor și hotă- 
rîrii care anima muncitorii mi
neri din Valea Jiului, partlclpantfi 
la adunare au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R.

In telegramă se arată, printre al
tele :

„Întimpinînd cea de-a 45-a a- 
niversare a P.C.R. muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din exploa
tările miniere din Valea Jiului, în 
trLinte cu comuniștii, animați de 
lieibinte recunoștință țață de tot 
ce a făcui pentru popor gloriosul 
nostru partid, s-au străduit sd fie lă 
înălțimea răspunderii ce le revine 
in asigurarea balanței de energie 
a țării. Raportăm Comitetului Cen
tral al Partidului că sarcinile de 

.plan ale C.C.VJ. pe 4 luni au lost 
depășite cu 10 440 000 lei la pro
ducția globală și cu 12 537 000 lei 
la producția marfă. 3-au extras 
peste plan 24160 tone de cărbune 
brut cocsilicabil și energetic, în- 
deplinindu-se și depășindu-se an
gajamentul luat. Pe bana depășirii 
planului de producție brută și netă, 
a respectării indicilor calitativi și 
creștetii productivității muncii cu 
2,6 la sută peste sarcina prevăzu
tă, s-au realizat In primul trimes
tru 11 500 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost și 
11 200 000 lei beneiicli peste plan.

Planul la lucrările de investiții 
miniere subterane și de construc- 
ți l-montaje de suprafață a fost în
deplinit, In primul trimestru, in 
proporție de 106,9 la sută.

Folosind experiența acumulată 
pină in prezent, dînd un nou im
bold muncii creatoare, minerii din 
Valea Jiului asigură Comitetul 
Central al partidului că sarcinile 
ce Ie revin pentru anul 1966 vor., 
ti depășite la toți indicatorii. Cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Român mun
citorii mineri din bazinul Valea 
Jiului se angajează să extragă îfl 
anul acesta 50 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, să depă
șească valoarea producției marfă 
vindulă și încasată cu 14 milioane 
lei și să realizeze economii și 
beneficii în valoare de cel puțin 
14 milioane lei.

Strîns uniți în jurul partidului, 
a conducerii sale iubite și prețuite 
de întregul popor, muncitorii mi
neri, toți oamenii muncii din Va
lea Jiului, mobilizați de organiza
țiile de partid, vor duce la înde
plinire cu abnegație și răspundere 
sarcinile încredințate de partid, 
vor îndeplini în mod exemplar în
datoririle ce le revin din mărețul 
program de înflorire multilaterală 
a Scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România — adop
tat de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Rom&n".

Doi

din avangardă
(Urmate din pag. l-a)

se pregătesc prlntr-o luptă 
continuă pentru a ciștiga timp. 
Șantierul de la Petrila și-a a- 
sigurat asliel multe succese.

/"'ine sînt cei doi comu- 
niști care conduc cele 

două brigăzi de dulgheri ? Lin 
portret fizic al lor poate n-ar 
spune mare lucru. Oameni cu 
fețele arse de vînturi și de 
soare, cu mîinile bătătorite de 
O muncă înnobilată prin razul- 
latul di. COea ce alt lăsat în 
urma lor, pe foste șantiere, a- 
cum cartiere de locuințe, ii re
comandă mai bine. De 12 ani 
cutreieră șantierele Văii Jiului 
comunistul Gyorgy loan. Gea- 
mănti Mihai e și el un „vete
ran". Zece ani a tot construit. 
La Petroșani, la Liveteni, ia 
Pettlla, la Vulcan. Zece și 
doisprezece ani pe Șantiere în 
ritmul actual de construcție 
înseamnă vechime. Dacă locu
iești intr-o casă nouă, cititorule 
al acestor rîndurl, poate n-ai 
știut niciodată că în Zidurile, 
fn tavanele casei tale se cu
prinde o parte a biografiei a- 
cestor oameni. Căci nu e car
tier noii în Valea jiului în ca
re prezență lor nu s-a făcut 
simțită, Alt de ce să lie mîndri 
cei doi. Sînt doi dintte cel mai 
vajnici edili ai orașelor noas
tre de pe Voie — motiv în
dreptățit de mindrie pe care 
insă o păstrează cu demnitate, 
ascunsă în suiletul lor.

Famecui primă
verii pe defileul 

Jiului.
Foto:

N. Moldcveibu

COMBINATUL 
CARBONIFER 

VALEA JIULUI
ANGAJEAZĂ
— mecanici loco

motivă C.F.R.
— lăcătuși revi

zie vagoane

T. A. P. L. Petroșani 
anunță publicul

că prepară în laboratoarele sale 
de cofetărie-patiserie

din orașele Petroșani, Lupeni, Vulcan

O gama variată de prăjituri, fer» 
te, fursecuri și cozonaci pentru toa
te ocaziile.

Comandafi la laboratoarele sau cofetăriile 
T.A.P.L. preparatele de cofetârie-patiserie de care 
aveți nevoie.

I. O. R. A.
Petroșani

angajează
de urgență

conducători auto
Informafii la telefon

2 4 0.

Echipa de lă
cătuși condusă 
de inovatorul 
Blag Teodor, 
de la sectorul 
VU al minei 
Petrila, este cu
noscută ca o 
formație de lu
cru care efec- 
tu oază reparații 
la termen și de 
calitate.

Locomotiva 
LA.M.-4, din 
fotografie, • 
fost revizuită și 
urmează să fie 
cobor îtă în
subteran.

PROGRAM DE RADIO
6 mai

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE $TIRI; 5,20 Bună dimineața, 
dragi melodii; 5,40 „Viață nouă 
cînlec nou" -— emisiune de fol
clor; 6,00 RADIOJURNAL. Sport, 
Buletin meteoFutier; 6,10 Potpu
riuri de lOx-uri; 8,15 TRANSMI
TEM PENTRU SATE; 0,22 „I-auzi 
brîull"; 6,45 Salut Voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-iutier; 7,30 Jocuri 
populare din regiunile patriei; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 De la 
fluier la marile ansambluri; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 
9,30 Sfatul medicului; 9,33 Din 
creația compozitorului Mihail Joia; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
„Pădure, dragă pădure" —- melo
dii pop il lata; 10,30 RadiiOrăcheta 
pionierilor; 11,00 Arii din opera 
„La WaUy" de Cătălini; 11,15 TEA
TRU Radiofonic : „strada nouă"

de Foldeș Maria; 12,08 Muzică de 
estradă; 12,40 Concert de prim; 
13,40 Din melodiile festivalurilor 
de muzică ușoară de la Mamaia; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutief; 14,08 Din folclorul 
muzical al popoarelor,- 15,00 Aces
te melodii sînț și azi preferințele 
dumneavoastră,- 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Melodii ce străbat lumea,- 
16,45 Cîntecut săptămînli: „Să 
zboare cîntecul" de Theodor Biata; 
17,00 Muzică populară interpretată 
de Felician Fârcașu; 17,30 IN SLUJ
BA PATRIEI; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,13 Rapsozi de odinioară ai mu
zicii noastre populate,- 18,30 Dialog 
cu ascultătorii,- 18,45 Pagini din o- 
pereta „Domnul Beauoaire" de 
Messager; 19,00 TRIBUNA RADIO: 
Partidul, forța politică conducătoa

re a întregii societăți; 19,10 Muzi
că ușoară; 19,30 Răspunsuri muzi
cale iubitorilor de folclor; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Muzică ușoară cu Cliff Richard și 
Anda Călugăreanu; 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 Intîlnire pe por
tativ : Aida Moga și Victor Bunea, 
21,15 ATENȚIUNE, PĂRINȚI,- 21,30 
Trubaduri și... serenade; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,51 Meridiane, melodii; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
6 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Barcagiul; Republica: A fost cindva 
hat, AN1NOASA: Procesul profe
sorului Weir,- CRIVIDIA : Femeie 
necunoscută; VULCAN: laleaua 
neagră; LONEA — 7 Noiembrie: 
Criminalul în vacanță; Minerul : 
Ultima cavalcadă spre Sânta Qrua, 
LUPENI — Cultural : WimeToa. .



STEAGUL RQȘ8

MOSCOVA 

Deschiderea 
a Republicii

expoziției economice 
Socialiste România

CRIZA X. A. T. O.

Răspunsul guvernului vesf*german 
la memorandumul francez

Trimișii ape- 
Munteainu, T.

loc în parcul

MOSCOVA. — 
ciali S. Podină, A. 
NHeecu, transmit:

Miercuri a avut
Sokolniki din Moscova inaugura
rea expoziției economice a Repu- 
bEcii Socialiste România.

La festivitatea inaugurală au par
ticipat L. I. Brejnev, A. N. Kosî- 
ghin, M. A. Suslov, G. I. Voronov, 
A. N.
Pelșe 
și de 
unor 
reprezentanți 
obștești, ziariști.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomatic acreditați la Mos
cova.

La sosirea în expoziție, oaspeții 
au fost întâmpinați de Mihai Mari
nescu, 
mentale a Republicii Socialiste Ro
mânia 
ambasadorul României la Moscova.

Festivitatea a fost deschisă de 
M. V. Nesterov, președintele Pre
zidiului Consiiliuluii Unional al 
Camerei de comerț. A luat apoi 
cuvîntul N. S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S. El 
a arătat că expoziția demonstrea
ză grăitor forțele cresicinde ale 
României socialiste în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii. „Ex
poziția este o strălucită mărturie 
a ceea ce poale realiza un popor 
care a pășit pe drumul construc
ției socialiste". Referindu-se la en
tuziasmul cu care muncește popo
rul român pentru îndeplinirea ho
tărârilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., vorbitorul a subliniat că a- 
ceasta îi bucură sincer pe oamenii 
sovietici care doresc poporului frate 
român noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de congres.

El a arătat în continuare că co
laborarea multilaterală economică 
și tehnico-științifică dintre țările 
noastre se întărește și se dezvol
tă permanent și că prezenta expo
ziție constituie un aport în aceas
tă direcție.

In numele delegației guverna
mentale a Republicii Socialiste Ro
mânia a vorbit Mihai Marinescu.

După ce a relevat succesele ob
ținute de țara noastră în ultimii 
șase ană, vorbitorul a subliniat că 
poporul român, traducînd în viață 
hotărârile Congresului al IX-lea al 
partidului, își îndreaptă eforturile 
spre industrializarea în continuare 
a țării. „Țara noastră, a spus Mi
hai Marinescu, va continua să-și 
întărească legăturile frățești cu 
toate țările socialiste, în spiritul 
internaționalismului, și să-și dezvol
te totodată relațiile cu celelalte 
țări ale lumii, pe baza respectării 
independenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, e- 
galității în drepturi și avantajului 
reciproc".

Vorbitorul a arătat apoi că oa
menii muncii din țara noastră se 
bucură din toată inima de succe
sele remarcabile pe care popoare-

Șelepin, K. T. Mazurov, A. I. 
și alți conduc atari de partid 
stat, miniștrii, conducători ai 
instituții centrale, numeroși 

ai vieții publice și

șeful delegației guverna-

și de Teodor Marinescu.

le s-ovieitice, sub conducerea P.C.U.S. 
le-au Obținut în dezvoltarea țării.

O fanfară militară sovietică a 
intonat imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
U.R.S.S.

In aplauzele asistenței, tovarășul 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a tăiat panglica 
tricoloră, deschizând expoziția.

Apoi, oaspeții au parcurs sălile 
și standurile, luând cunoștință cu 
mult interes de exponate. Pe o su
prafață de peste 14 000 m pătrați 
sînt expuse circa 5 000 de pro
duse din aproape toate ramurile e- 
conomiei naționale. In cursul vi
zitei conducătorii de partid și de 
stat sovietici s-au oprit 
la standurile rezervate 
constructoare de mașini, 
pondere principală în
In fața locomotivei Djesel-electrice, 
oaspeții s-au interesat îndeaproa
pe de caracteristicile tehnice ale 
exponatului, apreciind această rea
lizare a industriei electrotehnice 
românești. De asemenea, oaspeții 
au manifestat interes pentru strun
gurile cu comandă program, strun- 
gurile-revolver și alte mașini, unel
tele pentru prelucrarea metalelor, 
mașinile textile, instalațiile de 
forță pentru industria petrolieră, 
motoarele de camioane și tractoare, 
instalațiile frigorifice, aparatele op
tice etc.

La sfîrșitul vizitei, conducătorii 
de partid și de stat sovietici au 
semnat 
poziției.

încă 
chiderii
cunoaște o mare afluență de vi
zitatori.

BONN 4 (Agerpres). — La Bonn 
a fost dat publicității textul răs
punsului adresat de guvernul 
vesț-german Ia memorandumul 
Franței din 29 martie. Relevînd 
că RJ’.G. nu este în măsură să 
se ralieze părerilor guvernului 
francez privind N.A.T.O., nota 
vest-germană se pronunță pentru 
integrarea militară î-n Alianța a- 
țlantică. Guvernul vest-genman so
licită o serie de explicații asupra 
modului în care preconizează Fran- 

cusa viitoare

menținerea 
Germania

tru- 
deci

îndeosebi 
industriei 
care au 
expoziție.

ța colaborarea
N.A.T.O.

In ce privește
pelor franceze în
dentală după retragerea lor de sub 
comandamentul N.A.T.O., guvernul 
vest-german declară: „Punând ca
păt subordonării forțelor france-

ze de pe teritoriul federal Co
mandamentului suprem aliat din 
Europa, se afectează în același 
timp dreptul lor de staționare în 
Republica Federală Germană... Din 
momentul încetării acestei subordo
nării, Franța nu mai poate să-și 
exercite dreptul de staționare, re
zultând din convenția asupra dizlo- 
cării forțelor străine în Republica 
Federală Germană încheiată la 
23 octombrie 1954". Totodată, în
să, guvernul 
„dorește să 
francez noi 
menținerea 
teritoriul federal, 
care va 
satisfăcătoare a sarcinilor militare 
și a funcțiilor asumate de aceste 
forțe în cadrul apărării comune.

încheiată 
T of odată, 

de la Bonn afirmă că 
încheie cu guvernul 

aranjamente permițând 
forțelor franceze pe 

îm măsura în 
fi găsită o reglementare

In acest scop, va fi necesară crea
rea unor noi baze juridice pen
tru staționarea lor și adaptarea 
statutului lor la condițiile astfel modi
ficate". In orice caz, R.F.G. pretin
de ca „noile aranjamente să se 
întemeieze pe principiile egalității 
în drepturi și reciprocității", ceea 
ce ar putea însemna că există la 
Bonn dorința de a dizloca pe o ba
ză permanentă trupe vest-germane 
în Franța. Guvernul vest-german 
se declară de acord cu angajarea 
unor tratative bilaterale cu Franța 
în vederea elaborării noilor aran
jamente și recomandă totodată gu
vernului francez să accepte iniție
rea unor tratative cu toți aliații 
atlantici pentru a defini funcțiile 
militare ale forțelor franceze din 
Germania occidentală în cadrul sis
temului militar al NAT.O.

în cartea de onoare a ex-

din primele ore ale des- 
pentru public, expoziția

I

PROBLEMA
Grupul țărilor africane 
membre ale O.N.U. 
cer măsuri severe

NEW YORK 4 (Agerpres). — Gru
pul celor 36 de țări africane mem
bre ale O.N.U. a aprobat marți proiec
tul de memorandum în care se subli
niază motivele pentru care acest 
grup cere convocarea Consiliului do 
Securitate pînă la 10 mai, pentru 
reluarea dezbaterilor privind pro
blema rhodesiană. Țările africane 
consideră că măsurile actuale luate 
împotriva regimului rasist al 
Ian Smith sînt ineficiente șl se 
nunță pentru adoptarea unor 
suri severe, inclusiv folosirea
ței armate care să ducă la înlătu-

lui 
pro- 
mă- 
for-

Negocierile din cadrul 
„rundei Kennedy" 

tă. El a fost sprijinit de către re
prezentanții Angliei și Japoniei.

După aceste expuneri, care con
stituie baza de plecare a negocieri
lor, deliberările vor continua în 
cursul întregii săptămîni, anunțîn- 
du-se, potrivit agenției France Pres
se, extrem de strînse. Oficialități
le americane nu-și ascund dezamă
girea față de evoluția de pînă acum 
a acestor negocieri și, mai ales, fa
ță de perspectivele puțin îmbucu
rătoare ale realizării vreunui acord. 
Reluarea acestor negocieri mar
chează, potrivit oficialităților ame
ricane, intrarea „rundei Kennedy" 
într-un stadiu critic.

GENEVA 4 (Agerpres). — în
cepute marți la Geneva, negocierile 
tarifare din cadrul „rundei Ken
nedy" au dat loc Ia o primă con
fruntare între principalii negocia
tori — S.U.A. și Piața comună. Ast
fel, luînd cuvîntul la dezbateri, re
prezentantul american, Michael Blu
menthal, a apreciat că ofertele fă
cute de către Piața comună în do
meniul reducerilor tarifare la pro
dusele chimice sînt insuficiente. 
El a precizat că Statele Unite nu 
vor negocia nici un fel de redu
cere cu 50 la sută „American sel
ling price" (obstacolul netarifar ri
dicat de vama americană în fața 
exporturilor europene de produse 
chimice) decît dacă Piața comună își 
va spori considerabil
reducere a tarifelor pe 
șase" le-au propus la 
chimice.

Principalul negociator
comune, Eijzen, a fost la fel ; de 
ferm în răspunsul său, reclamînd 
înlăturarea pur și simplu a lui 
„American selling price", dispozi
tiv pe care l-a caracterizat ca fiind 
extrem de protectionist, deoarece 
ridică tarifele vamale la anumite 
produse chimice pînă la 291 la su

ofertele de 
care „cei 
produsele

al Pieței

Deficitul balanței comerciale a Austriei
VIENA 4 (Agerpres). — Balanța 

comercială a Austriei s-a dezechi- 
liljrăt simțitor în primul trimestru 
al anului în curs în raport cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, ca urmare a importurilor care 
au depășit cu 13 la sută exportu
rile, scrie agenția France Presse. 
Date oficiale publicate la Viena a- 
rată că în perioada relatată impor
turile Austriei au fost evaluate la

14 722 milioane șilingi, în timp ce 
exporturile au fost de numai 10 100 
milioane șilingi, din care cauză ba
lanța comercială a înregistrat un de
ficit de 4 622 milioane șilingi, față 
de 2 850 milioane șilingi la sfîrși
tul primelor trei luni ale anului 
1965.

58 la sută din totalul importuri
lor sale și ,47 Ia sută din expor
turi Austria le-a avut cu țările Co
munității Economice Europene.

In-
5 și 8 mai va avea

• STOCKHOLM, 
tre
Ioc în capitala Suediei 
cel 
al

de-al IX-lea Congres 
Internaționalei socia

liste, sub președinția lui 
Bruno Pittermann (Aus
tria). Pe ordinea de zi 
a Congresului sînt în
scrise, printre altele, e- 
xaminarea situației inter 
naționale, problemele 
vest-europene și proble
ma dezarmării.
• HELSINKI. Din Hel

sinki se anunță că în re
giunile din sudul și ves
tul Finlandei topirea ză
pezilor ă provocat cele 
mai mari inundații din 
ultimii 50 de ani. După 
date provizorii, 25 000 
hectare de pămînt sint 
acoperite de apă. In 20 
de puncte au fost inun
date și șosele principa
le, pe care circulația a 
trebuit să fie întreruptă.
• ANKARA. Osman 

Orek. fost ministru al 
apărării în guvernul ci
priot, a sosit 
ra la Ankara pentru 
lua parte H 
rile pe care

marți sea- 
a 

între vede- 
reprezen-

RH DEȘI
rarea guvernului minoritar alb al 
lui Ian Smith. Memorandumul Va 
fi trimis Consiliului de Securitate 
în cursul acestei săptămîni

O declarație 
a lui ian Smith

ziariști, el a menționat 
fost încă nimic hotărît". 

Smith a dezmințit știrile 
potrivit cărora el ar fi

SALISBURY 4 (Agerpres). — Șeful 
guvernului de la Salisbury, Ian 
Smith, a declarat marți că pînă în 
prezent nu au fost fixate nici data, 
nici locul unde vor avea loc con
vorbirile anglo-rhodesiene. Răspun- 
zînd unor 
că „nu a 
Totodată, 
de presă
avut întrevederi secrete cu guverna
torul britanic al Rhodesiei, Hum
phrey Gibbs.

Pe de altă parte, din Londra se 
anunță că un emisar rhodesian a 
sosit, în secret, în capitala brita
nică, pentru a conferi cu premierul 
Wilson. Este vorba de Albert Ro
binson, fost ambasador la Londra

BONN 4 (Agerpres). 
Situația minerilor din 
bazinul carbonifer al 
Ruhr-ului devine tot 
mai dificilă, datorită 
închiderii unor mine. 
După cum informează 
presa vest-germană, în

tantul special al secre 
tarului general al O.N.U. 
în Cipru, Carlos Bernar 
des, le va avea, începînd 
de la 9 mai, cu repre
zentanți ai guvernului 
Turciei.
• LONDRA. Primul 

ministru britanic Harold

pe timpul Federației Rhodesia- Nyas- 
saland. Surse bine informate din 
capitala britanică au făcut cuhoscut 
că negocierile dintre cele do^ă țări 
se vor desfășura în trei etape L; 
vor începe la Londra, probabil in* 
în cursul acestei săptămîni.

Tăcere la Salisbury 
în problemele militare

LUSAKA 4 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. transmite din Lusaka că 
Zambia dispune de o serie de do
vezi, potrivit cărora Rhodesia ar fi 
încheiat un pact militar cu R.S.A. 
și Portugalia. In conformitate cu a- 
ceastă înțelegere, menționează ști
rile de presă din Lusaka, confir
mate de un ofițer al aviației bri
tanice, avioanele forțelor aeriene 
rhodesiene folosesc bazele militare 
de la Lourenco Marques, în Mo- 
zambic și de la Caprivi Strip în 
Africa de sud-vest. Agenția U.P.L 
adaugă că la Salisbury se păstrea
ză o tăcere deplină în legătură cu 
problemele militare ale Rhodesiei,

viitorul apropiat la mi
nele „Amalia" din Es
sen, aparținînd concer
nului Krupp, vor fi 
concediați 600 de mineri.

In încercările lor de 
a depăși criza din in
dustria carboniferă a

Ruhr-ului, patronii in
troduc in practică pe o 
scară tot 
așa-numitele 
buri 
cbid 
oadă 
plăti

mai largă 
„schim- 

libere" adică în- 
minele pe o peri- 

scurtă, fără a 
lucrătorilor salarii.

• LONDRA. Ministe
rul de Finanțe al Marii 
Britanii a făcut cunos
cut că rezervele de aur 
și de devize convertibil" 
ale Marii Britanii au 
scăzut în luna aprilie cu 
19 000 000 lire sterline. La 
sfîrșitul lunii aprilie a-

ÎN GTEVA
Wilson a reafirmat marți 
în Camera Comunelor 
că Anglia nu va trimite 
trupe în sprijinul agre
siunii americane din 
Vietnam.
• BOGOTA, 

au fost 
persoane, 
fi participat la un

La Bo- 
arestate 
acuzate

gota 
cinci 
de a 
atentat împotriva minis
trului apărării al Colum
biei, generalul Gabriel 
Rebeiz Pizzaro, care a 
avut loc vinerea trecută. 
De asemenea, a fost des
chisă o anchetă asupra 
împrejurărilor atentatului 
și pentru a se stabit 
vinovății.

ceste rezerve se cifrau 
la 1 257 000 000 lire ster
line.
• WASHINGTON. Ca

mera Reprezentanților a 
Congresului S.U.A. a a- 
probat marți cu 348 vo 
turi contra 10 bugetul 
pentru Administrația na
țională pentru aeronauti
că și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) pe 
anul fiscal 1966 1967. A- 
cest buget este 
4 986 864 150 dolari 
25 135 850 dolari mai
decît suma propusă ini- 
țial. Micșorarea bugetu
lui N.A.S-A. este o ur
mare a sporirii cheltuie-

de
cu 

mic

lilor legate de „escala
darea" războiului dus de 
către S.U.A. în Vietnam.
• AMMAN. La Am

man s-a anunțat în mod 
oficial că la 25 mai vor 
fi inaugurate lucrările 
barajului 
ba, care 
construit 
afluenții

Barajul, care va fi 
dicat pe un afluent 
Iordanului aflat la limita 
de sud a Lacului Tiberias 
(Iordania), face parte 
dintr-un plan interarab de 
abatere a cursului ape
lor Iordanului cu scopul 
de a împiedica folosirea 
acestora de către Izrael.
• PHENIAN. In ca

drul ședinței Comisiei 
militare de armistițiu, 
care a avut loc la 3 mai 
la Panmunjon, partea co- 
reeano-chineză a protes
tat pe lingă partea ame
ricană împotriva recen
telor provocări i omrrr 
de personalul miMa» a- 
merican iu rana de se
curitate comună

de la Mukhai- 
urmează să 
pe unul 
Iordanului.

fie 
din

ri
al
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