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In -țilele de 27-28 martie a.c. a avut loc ședința plenară a 
tului Central al Partidului Comunist Român.

Plenara a examinat măsurile cu privire 
cerii, planiiicării, finanțării și organizării gospodăriilor 
și a adoptat o hotărîre care se va da publicității.

Plenara a dezbătut problemele cooperării economice 
țifice între Republica Socialistă România si alte țări. Ea
voltarea, an de an. a relațiilor economice ale țării noastre 
țările socialiste, precum și cu celelalte țări ale lumii, pe baza princi
piilor suveranității și independenței naționale, ale neamestecului în 
treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Eviden
țiind însemnătatea pe care o are extinderea cooperării pentru accelera
rea introducerii in producție a celor mai noi realizări ale științei și teh
nicii, valorificarea inai bună a potențialului material și uman al țării, 
asigurarea unei perspective stabile și îndelungate a relațiilor de comerț 
exterior ale României, pentru dezvoltarea in continuare în ritm înalt 
a economiei naționale, Plenara a aprobat in unanimitate măsurile lua
te de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în vederea lărgirii relațiilor 
de cooperare economică și tehnico-științifică ale Republicii Socialiste 
România cu alte țări.

Plenara a aprobat în unanimitate activitatea externă a partidului 
și statului consacrată înfăptuirii securității in Europa, precum si acti
vitatea Partidului Comunist Român în vederea întăririi unității și coe
ziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza mar- 
Xism-leninismului și a internaționalismului socialist.

Totodată, Plenara C.C. ai P.C.R. a adoptat Hotărîrea cu privire la 
sărbătorirea în România a semicentenarului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, hotărîre care va fi publicată.
J In cadrul discuțiilor au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Nicula, 
Virgil Trofin, Emeric Szabo,- Constantin Mîndreanu, Nicolae Giosân, 
Nicolae Vereș, loan Bora, Emil Bobu, losif Banc, Ion Cîrcei, Gheorghe 
Pană, Vasile Malinscbi, Gheorghe Vasilichi, Ștefan Voicu, Gheorghe 
Stoica, Valter Roman, Barbu Zaharescu, Chivu Stoica, Constantin Pîr- 
vulescu, Ion Gheorghe Maurer.

In încheierea lucrărilor Plenarei a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.
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Deschiderea sesiunii de primă
vară a Uniunii interparlamen
tare

• Robert Kennedy nu va can
dida împotriva lui Johnson, 

’ la alegerile prezidențiale din 
1968
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Tovarășul .Nicolae Geaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit 'marți dimineața de
legația de activiști ai. Partidului 
Socialist Arab Baas, condusă de 
Mohamad Aii Haidar, secretar al 
Comandamentului P.Ș.A. Baas pen
tru mouhafzatul (regiunea) Hamiț 
din Siria, care la invitația. C.C. al 
P.C.R. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Alexandru Drăghiei, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi-

diului Permanent, secretar al C.G. 
al P.C.R.. Dumitru Popa, membru 
supleant ai Comitetului . Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R.. Mihai Dalea, secretar al 
C.Q. al P.C.R., Gheorghe .Petrescu. 
Grigore Răduică, Bujor Șion,. șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Qsaf- 
stantin Vasiliu, adjunct de șei - de 

. secție la C.C. al
Cu acest prilej 

..vorbire- cane s-a 
atmosteră caldă,

P.C:R.
a avuț loc o con- 
desfășurat într-o 

prietenească.
(AgprpPes)

Tovarășul Nicolae Geaușescu 
a primit pa ambasadorul Indieit

Tovarășul Nicolae Geaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit în audiență marți, 28 mar
tie, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Indiei la Bu-

ț

curești, K. R. F. Khilnani, în legă
tură cd plecarea - sa definitivă din 
România. ' • ■

Prim-^a s-a desfășurat 1 într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Cu dotarea actuala, cu cheltuieli 
materiale moi mici ABATAJELE 

MULTPOT PRODUCE MAI

Ing. ION DUMITRAȘ 
șef sector I, E. M. Aninoâsa

•. i • •
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formația corală

pretativ al tuturor componenților 
acestei formații, dirijorului îi re
vine sarcina de a munci mai mult 
cu cei rămași la a - interpretare 
„după ureche".

Brigada clubului lonean (instruc
tor I. KreibiK), prezentînd îndea
juns de pregătit montajul „Stelele 
minei noastre", închihat fruntași
lor în întrecerea socialistă pe 1966, 
a înfățișat, eu fantezie dar și cu 
multă stinghereală supărătoare în 
mișcări, aspecte semnificative ale 
luptei pentru calitate la E. M. Lo- 
nea. Grupul de

de 
Ionescu, 

verde 
de

'4 ■ • *

însemnări pe marginea 
unui spectacol, 

în general, apreciat

Duminică , dimineața, am urmă
ri/* Ia Clubul ■ sindicatelor din Lo
ne'., programele prezentate de for
mațiile artistice de amatori ale clu
burilor din Petrila și Lonea în ca
drul primei faze — intercluburi — 
a celui de-al VUI-Iea Concurs. De 
la început trebuie să semnalăm 
faptul că spectatorii prezenți în 
sală, în număr destul de mic (vina 
organizatorilor), au apreciat calita
tea interpretării și ținuta artistică 
superioară a multor numere din 
repertoriu.

Pentru început
a clubului din Pe
trila (dirijor Vla
dimir Ureche) a 
interpretat trei lu
crări, variate ca 
tematică : „Partid 
lumină vie" 
Liviu 
„Frunză
de sulfină" 
G. Danielescu și „Răsunet din Cri- 
șana" de Ion Vidu. Corul clubului 
din Lonea (s-a putut reconstitui, 
totuși !) dirijat de prof. Gheorghe 
Popa, ne-a prezentat cîntecele „No
roc bun !" de Gheorghe Danga și 
„Cîntecul nopții" de Silcher la un 
bun nivel calitativ, i In legătură 
cu ambele formații corale audiate 
sugerăm dirijorilor să abordeze cu 
mai multă îndrăzneală lucrări mai 
difibile, mai ample, mai pretenți 
oase, care cer mai multă stăruință 
dar oferă și satisfacții mai mari 
In continuare, membrii brigăzii, ar 
tistice de agitație de la preparația 
Petrila (instructor N. Gogelescu) 
ne-au prezentat montajul „La noi 
în uzină", insuficient pregătit și de 
un nivel interpretativ modest (cum : 
singuri au afirmat într-o - replică 
finală...).

Fanfara clubului din Lonea (di
rijor’ Gheorghe Kerekeș). prin lu
crările prezentate, n-a atins un 
nivel artistic prea ridicat. Credem 
că aceasta se datOrește lipsei de 
omogenitate a ansamblului, în sen
sul Că nu toți instrumentiștii po
sedă. însușiri dezvoltate pentru a- 
profundarea și înțelegerea sensibilă' 
a muzicii.

Pentru ridicarea nivelului ’ inter-

interpreți ai, bri
găzii, tineri și ti
nere, plini de via
ță și stăpînind bi
ne textul au plă
cut, întrunind -su
fragiile publicului 
și... juriului 
cursului.

Ceea ce a 
cut însă cel

con-

plă- 
mai 

mult din programul prezentat pe 
segna clubului din Lonea au fost 
interpreții de muzică populară ro
mânească. Sensibili și plini de far
mec, soliștii vocali din Petrila. 
Bolohan Vâsiliea („Vîntuleț de pri
măvară") și Sabău Gheorghe („Dra
gă-mi este țara toată") au fost pu
ternic aplaudați, în pofida acom
paniamentului nesatisfăcător al ta
rafului. Despre taraful clubului 
din Lonea (dirijor același prof. 
Gh. Popa) numai cuvinte de laudă. 
Interpreted un mănunchi din cele 
mai frumoase flori ale folclorului 
nostru, soliștii vocali loneni (nu 
toți, bineînțeles) au arătat calități 
superioare : elan 
rism 
Voci 
nice 
a fi 
Rada 
lo-n 
(„Bade-al meu e bănățean") și Cră
ciun Marilena („Mînce-vă. binele, 
oi"). Instrumentiștii Vasile Cîlțea 
(la acordeon) și în special „vetera
nul formației" Nicolae Jura (la

Din analiza situației sectorului 
s-a desprins pregnant că și la noi 
abatajele po' produce mai mult fă
ră cheltuieli în pfes. ,Mă ■ refer in
special , la abatajul frontal orizon
tal din stratul 3 susținut cu 
stiipi și grinzi ICEMIN. La acest 
abataj, cu măsurile luate în luna 
curentă, printre care plasarea co- '. 
reșpuhzătoare a abatajului, îmbu
nătățirea aprovizionării cu vagone- 
le, executarea pușcării în timp util, 
s-au obținut avansări superioare 
care în final se vor concretiza prin 
realizarea unei avansări de. 40 
m Elună și o creștere a producției 
cu 30 la sută.

La obținerea unor rezultate su
perioare, pe lingă celelalte măsuri, 
un rol însemnat îl are calificarea 
muncitorilor. In cadrul sectorului I 
de la E. M. Aninoasa, efectivul de 
la abataje are următoarea structu
ră : mineri — 42 la sută, ajutori 
mineri — 24.1a sută; vagonetari — 
34 la sută. Din acest punct de ve
dere situația este oarecum cores
punzătoare, însă din punct de ve- 
vede calitativ nu se ridică la nive
lul cerințelor organizării superioa
re a muncii. La ora actuală pregă
tirea muncitorilor prin cursurile ■ de 
calificare are un caracter general, 
pregătind mineri pentru orice ba
zin, ceea ce face ca programa a- 
nalitică să fie încărcată cti noțiuni 
care nu sînt necesare pregătirii

muncitorului din bazinul Văii 'Jiu
lui.

Pentru îmbunătățirea activității 
de calificare a ■ muncitorilor din 
bazinul Văii Jiului propun urmă
toarele :

1. Verificarea programei analitice

a școlilor de mineri de către un co
lectiv din C.C.V.J. și adaptarea ei 
la condițiile specifice Bazinului 
nostru; • - .

2. In programa analitică să aibă 
o pondere mai mare problemele de 
organizare a muncii și , protecția 
muncii;

3. Pe lingă pregătirea 
in meseria de minei să

generală 
se tacă și 
' <*• .’ • * 
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interpretativ, li- 
eald, degajare și prospețime, 
melodioase, calde, cu puter- 
trăiri interioare s-au dovedit 
cele ale interpreților: Toma 
. (nota 10 pentru- „Co- 

vale la Stroești"); Gui Maria

Viorel TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ba, pardon. In 
cîteva zile, o 
zugărvit casa

{Continuare în pag.
•A t~ . > Hi. < l

CONSEMNĂM • AVIZĂM 
DEZAPROBĂM

Presat între cele trei valțuri, fierul ia forma pe care o dorește sudorul Hagău Vasile. Inovația îl 
aparține. El se numără printre sudorii și inovatorii de nădejde de Ia preparația din Lupeni. Iată-4 în clișeu 
împreună cu tînărul lăcătuș Prodan Station experimentând inovația.

Lucru fără cap
S-a întîmplaț în urmă cu 

patru ani. Un vînt puternic 
a descoperit o parte din apar- ’■ 
tamențul locuit de familia 
lui Drig Ștefan. Omul a soli
citat ajutorul I.L.L., sector Pe
troșani. Doi " „specialiști" s-au 
deplasat la fața locului, Au 
constatat, au luat notă ce se 
cere reparat și... au plecat. Au 
urmat zeci de telefoane și 
cereri pînă s-au făcut repara
țiile. Dar, stupoare ? La pri
ma ploaie atît în apartamen
tul amintit dt și în casa scă
rilor imobilului au apărut ■ 
iar... băltoace, De aproape doi 
ani situația s-a oprit aici. Cei 
de la sectorul LL.L. nu dau 
nici un semn de- viață,, deși 
cunosc „calitatea". reparațiilot 
executate.
urmă cu 
echipă a 
scărilor (? !) Locatarii au stă-

ruit să se repare,, prima -dată, 
acoperișul. Zugravii n-au aș- ; 
cultat. Și-au văzut de lyaru. 
N-are . importanță că. apa- pțpii 
pătrunde în clădire. Asta nu-i 
privește. Ei trebuie să-și facă . 
meseria I Ploaia își face acum 
și ea 
veala

„meseria", peste- sugri- 
proaspătă.

Cui pe cui 
se scoate

După ce a petrecut, o • noap
te albă chefuind,’ șoferul Gun- 
del Alfred din Livezeni, a ple
cat a doua zi la serviciu obo
sit, fără' chef. N-a' avut înco
tro și s-a apuedt de lucru. .A 
încărcat pe tractorul U-650 
ar. 41. HD 391, pe care-l con-

Rubrică redactată de 
M. CHIOREANU .

(Continuare în pag. a 3-a)
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Co dotarea actuala, cu cucltulcli 
materiale mal mici ABATAJELE 
BOT PRODUCE MAI MULT
Alături de introducerea teh

nicii moderne, aplicarea meto
delor avansate de muncă, or
ganizarea superioară a produc
ției ți a muncii, folosirea ra
țională a mașinilor și utilaje
lor, întrecerea socialistă, un 
factor de seamă ăl creșterii 
productivității muncii în aba
taje ti constituie ridicarea ca
lificării celor care își desfă
șoară activitatea la aceste lo
curi de muncă-cheie în mine
rit. Pentru a afla preocuparea 
ce există pentru calificare, 
neajunsurile ce se manifestă în 
acest domeniu, am întreprins 
o anchetă în rîndul unui grup 
Ae ingineri șl maiștri de la 
exploatările miniere. La între
barea : „Calificarea muncitori
lor din abataje este în pas cu 
cerințele organizării superioare 
a muncii ?" am primit mai mul
te răspunsuri. In pagina de fa
ță reproducem opt din răspun
surile sosite la redacție.

I mon mai maia 
tNllemelof 
8a oiganiiare ■ 
si aleilie a nuill

(Urmare din pag. 1) 

una specială, adică să se pregă
tească mineri pentru abataje fron
tale, abataje cameră, lucrări spe
ciale etc. Pregătirea specială pen
tru bazinul Văii Jiului ar duce șl 
la o stabilire a efectivului caiift- 
fat în bazin;

4. La introducerea unor noi me
tode, zusțlnerl, utilaje, să se orga- 
ndtale riirsuti de instruire pentru 
ca utilajele Să se folosească de la 
început la capacitatea lor proiec
tai!

$, instructorii de practică din șco
lile dă calificare să fie recrutați 
dintre tehnicienii cu multă expe
riență;

8. Practica să fie mai strîns legată 
de noțiunile teoretice predate.

ttwoi do mit ii
ii siniii „H"
J30 „00“
Ing. EMERICH MAGYAROSI
Șeful serv, producție C.C.V.J.

Ca urmare a dotării minelor din 
Valea Jiului cu diferite utilaje și 
instalații, gradul de mecanizare a 
procesului de producție a crescut 
sirfițitor. Creșterea gradului de 
mecanizare a contribuit la crește
rea productivității muncii. De 
eXethplu, productivitatea muticii 
în abataje* pe bazin, pe perioada 
I ițhutrie 1965 1 martie 1967
pftZihti următoarea dinamică :

primele 
1WS 1966 2 luni 1967

ltt % 105.2 % 106,5 %

Creșterea înzestrării tehnice, fo
losirea rațională a utilajelor și in- 
stalățiilor din dotare necesită de- 
âffur un personal cu o calificare 
corespunzătoare. Gradul de califi
care, nivelul de cunoștințe al per
sonalului cate deservește utilajele 
și instalațiile respective, este un 
factor important In folosirea rațio
nală a acestora și în obținerea re
zultatelor calitativ superioare în 
attaamblu. Se pune deci problema 
dncâ și în ce măsură corespunde 
nivelul de calificare al personalu-

6 răspunsuri la întrebarea:
CALIFICAREA 
MUNCITORILOR
DIN ABATAJE 
ESTE IN PAS

A MUNCII?
lui de deservire dotării existente și 
complexității acesteia. Răspunsul 
la această întrebare nu poate con
stitui un simplu „da" sau „nu", 
problema fiind mai complexă.

Consider că în acțiunea generală 
de îmbunătățire a folosirii dotării 
existente, o atenție deosebită tre
buie acordată ridicării calificării 
muncitorilor. In această privință ar 
fi utilă înființarea unor cursuri 
de specializare, diferențiate, în 
funcție de necesitățile concrete ale 
dotării de la locurile de muncă. 
La aceste cursuri de scurtă durată 
cursanții ar trebui să învețe păr
țile componente ale utilajelor si 
instalațiilor și șă se pună un ac
cent deosebit pe problemele prac
tice legate de întreținerea, func
ționarea și mînuirea lor. De exem
plu, asemenea cursuri de specia
lizare ar fi utile pentru minerii 
din abatajele frontale mecanizate, 
pentru minerii de la înaintări care 
folosesc sau urmează să folosească 
mașini de încărcat și pentru alte 
categorii de muncitori (asemenea 
cursuri vor începe numai în luna 
mai — N.R.).

W (DlilitaiD miDHii 
io kdII mlesimit

Ing. VICTOR APOSTU 
șeful sectorului II 

de la mina Uricani

Am să dau cîteva aspecte din 
cadrul sectorului II, sector care a 
arătat că este capabil să dea re
zultate deosebite în muncă, aspec
te care să oglindească ce nivel de 
calificare există, la ce ne putem aș
tepta în viitor. Muncitorii ce al
cătuiesc efectivele brigăzilor de a- 
bataje sînt încadrați ca mineri, a- 
jutori mineri și vagonetari, primele 
două categorii fiind formate din 
muncitori mai vechi și care au tre
cut prin cursurile de calificare de 
6 luni. Această calificare se fate 
de-a lungul a 6 luni, unor munci
tori care cu circa 8—10—15 ani în 
urmă au absolvit 4 și în rate ca
zuri 7 clase elementare. Li se pre
dau noțiuni de aritmetică, geolo
gie, metode de exploatare, explo
zivi, calculul salariilor etc. Aceste 
noțiuni, se înțelege, nu vor fi nici
odată asflpilate nici în cantitatea 
care se predă șl nici pentru o du
rată de timp îndelungată. Ge efect 
are acest sistem de calificare ? Iată 
cîteva example: S-au introdus în 

sector transportoare tip T.R.-3 cu o 
mare capacitate de transport. Pen
tru a evacua cărbunele de la front, 
lă o organizare judicioasă a lucru
lui sînt necesare circa 40—60 mi
nute. Pretenția este însă ca trans
portul să meargă „tot șutul". Sau, 
montarea tuburilor de aeraj în a- 
bataj; se face cu personal auxiliar, 
necalificat, sub directa supraveghe
re a minerului șef de schimb. Căr
bunele aruncat de exploziv ajunge 
de regulă și în primul tub. Mon
tarea tubului următor se face însă 
fără a curăța cărbunele, ajungîn- 
du-se ca la hotarul camerei venti
latorul să nu mai satisfacă aerajul 
locului de muncă. Și mai sînt e- 
xemple ca găsirea de „defecte" la 
o metodă nouă de exploatare dife
rită de cea curentă ș. a. Toate a- 
cestea nu se datbresc, după păre
rea mea, decît sistemului de cali
ficare defectuos existent în pre
zent.

Calea pe care consider că va 
trebui s-o urmăm în viitor în ceea 
ce privește calificarea muncitorilor 
este aceea de a califica minerii în 
școli profesionale. Acest lucru, este 
adevărat, a început din anul 1966 
prin înființarea unei clase de mi
neri la Grupul școlar, minier Lupeni 
dar dacă la recrutarea cadrelor se 
va proceda ca în anul 1966 îl pu
tem considera de la început Ca un 
sistem ratat. Cred că trebuie să ne 
dea de gîndit de pe acum că cele
lalte ramuri din țară își dezvoltă 
mecanizarea proceselor de produc
ție și dacă industria minieră nu va 
merge pe același drum, numărul 
muncitorilor care vor accepta un 
efort de muncă intens va fi din ce 
ce in ce mai mic și industria mi
nieră va duce atunci lipsă de e- 
fective.

Elfi DHIUI DD M) 
naiul al Mii

Ing. NICOLAE RASPOPA 
șeful sectorului V 
de la mina Lupeni

Calea principală pentru creșterea 
eficienței economice în industria 
minieră este determinată în primul 
rînd de rezultatele obținute în a- 
bataje. De aceea consider ca un 
factor de bază în creșterea produc
ției și productivității muncii cali
ficarea muncitorilor din abataje, 
cate se impune ca o cerință a or
ganizării superioare a muncii.

La sectorul V de la E, M. Lupeni, 
95 la sută din producție se extra
ge din cele trei abataje frontale 
din stratul 3. Abatajele sîht sus
ținute metalic, transportul este me
canizat și rezultatele ce se obțin 
sînt bune. Sîht convins că pe lingă 
ceilalți factori care au condus la 
realizările brigăzilor din abataje 
frontale, structura calificării mun
citorilor a influențat substanțial. 
Astfel, în anul 1964 abatajele fron
tal» au realizat d productivitate 
medie de 4,84 tone/post Ctt o pro
porție de muncitori calificați (mi
neri și ajutori mineri) în medie 
40,4 la sută, iar în anul 1966, cîntf 
calificarea muncitorilor a consti
tuit o problemă de seamă pentru 
conducerea sectorului și proporția 
de muncitori calificați a crescut la 
67 Ia sută, productivitatea muncii 
a crescut în medie la 6,70 tone 
pe post.

Ridicarea calificării s-a făcut prin 
cursori de calificare. Dar la actua
lele cursuri de calificare este nece
sar ca programa analitică să fie re
vizuită și adaptată îmbunătățirilor 
aduse metodelor de susținere. Se 
impune totodată elaborarea cit mai 
operativă a unui nou manual al 
minerului.

Un alt factor care a contribuit 
la rezultatele obținute a fost spe
cializarea muncitorilor pe operații 
de lucrări : tăiere, montare, răpire. 
In cadrul sectorului nostru este 
necesară ridicarea calificării mun
citorilor corespunzător actualului 
sistem de. susținere. In acest 
scop conducerea sectorului și-a 
propus ținerea de expuneri pe te
me ca: funcționarea stîlpului Fer- 
romatik, modul de solicitare a stîl- 
pului în anumite situații, respectiv 
a grinzilor, funcționarea transpor
toarelor T.R.-3 și altele.

DUMITRU POPESCU
maistru miner, E. M. Lupeni

După cum arata tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, în 
etapa actuală nu este permis ca 
statul să suporte pagube datorită 
nepriceperii și incompetenței unor 
oameni. Pentru a crește cadre ca
pabile, în sectorul I se duce o ac
tivitate susținută de ridicare â ca
lificării profesionale a muncitori
lor. Muncitorii nou angajați, după 
prima fază de instructaj la supra
față, ne sînt repartizați nouă, mai
ștrilor mineri, care avem sarcina 
de a-i instrui șl seminariza conform 
normelor în vigoare. Pentru a că
păta cunoștințe cît mai variate 
acești muncitori sînt repartizați pe 
lîngă alți muncitori calificați, timp 
de trei luni de zile la fiecare geh 
de lucru.

Nici muncitorii mai vechi cali

Cîteva din concluziile 
desprinse din anchetă

Jitt Se impune revizuirea programei analitice a școlilor 
de caliiicare pentru mineri, ajutori mineri și maiștri 

în sensul ca aceasta să cuprindă mai multe teme legate de 
bazinul Văii Jiului, să fie în pas cu noutățile din tehnica 
minieră.

ttyț La latitudinea conducerilor exploatărilor miniere să fie 
înființarea unor cursuri de specializare pentru diferite 

meserii (mineri de abataj frontal, de lucrări speciale, meca
nici pentru pluguri, combine, haveze etc.) și chiar pentru 
personal mediu. Asemenea cursuri scurte este bine să fie orga
nizate și cu prilejul introducerii unei metode noi.

Să se 
ficării

studieze îndeaproape posibilitatea lărgirii cali- 
prin școlile profesionale a viitorilor mineri.

Pregătirea practică a cursanțiior de la școlile de cali
ficare să cuprindă cunoașterea, la fața locului, a diver

selor metode de exploatare și genuri de lucrări — abataje, 
pregătiri, investiții, inclusiv săparea puțurilor.

miner.

Atunci cînd un muncitor este propus pentru cursul sac 
școala de calificare, primul om consultat să fie maistru'

ficați nu sînt neglijați. In afară de 
instructajul periodic și suplimen
tar afli ihineriî, ajutorii mineri cit 
și ceilalți muncitori sînt invitați 
să audieze cicluri de lecții întoc
mite șl predate de către tovarăși 
din conducerea sectorului.

Pentru a se asigura o selecțio
nare judicioasă a celor care merg 
la școala de calificare cred că noi, 
maiștrii, putem face mult mai 
mult. Mă refer la necesitatea de a 
urmări nu numai modul cum se 
achită de sarVinile tfe producție ci 
profilul său tnoral, posibilitățile 
de a crește în timp. In acest fel 
cred că asigurăm ca și la școala de 
maiștri să ajungă cei mai potriviți 
oameni.

Ral mill ou 
w raJlra piatliii

DUMITRU HER
maistru miner, E. M. Aninoasa

Calificarea muncitorilor de la 
formațiile de lucru productive es
te o problemă ,,cheie" în organi
zarea superioară a procesului de 
producție. De aceea, consider că o 
condiție hotărîtoare în recrutarea 
elevilor la școlile de calificare 
pentru meseriile de ajutor miner 
și miner este ca aceștia să aibă la 
bază școala generală de 7 sau de 
8 ani. Acest lucru este necesar pe 
de o parte pentru înțelegerea ma
terialelor predate și pe de altă 
parte pentru a se putea adapta ta
tuatele programe analitice, care 
sînt depășite, la cerințele actuale 
ale meseriei de miner. La școlile 
de calificare, greutatea specifică a 
materiilor legate de meseria pro- 
priuzisă este destul de redusă față 
de totalul materialului predat, o 
parte considerabilă fiind ocupată 
de materiile de cultură generală 
tocmai din cauză că s-au recrutat 
cadre cu mai puțin de 7 clase sau 
uneori chiar cu 4 clase.

Pentru formarea unor cadre de 
mineri si ajutori mineri cu o te
meinică pregătire profesională es
te necesar să se pună mai mult 
accent pe pregătirea practică a ce
lor școlarizați prin trecerea lor în 
această perioadă la mai multe, ge
nuri de lucrări, sub coordonarea 
unui tehnician bine calificați iar 
examenul de absolvire să cupr<ldă 
și o probă practică. Aceste propu
neri sînt justificate cu exemple 
existente chiar în cadrul sectorului 
nostru (sectorul IV), unde am con
statat că unii mineri de la abata
jele cameră din stratele groase au 
o foarte slabă calificare la exploa
tarea stratelor subțiri. Ne-am lovit 
de greutăți serioase la organiza
rea unei brigăzi pentru exploata
rea cu metoda cu trepte răsturnate 
deși în cadrul sectorului existau 
mineri suficienți.

Pagină îngrijită 
de Francisc VETRO
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Revenire la raidul anchetă ; UTIL SAU SIMPLU IlfiCOR l

Agifafia vizuală face progrese, 
dar nu pe măsura posibilităților

Revenim la raidul anchetă intitulat „Util sau simplu 
decor", apărut la începutul lunii februarie. Facem acest lu
cru Cu scopul de a scoate în relief măsurile luate de orga
nizațiile de partid pentru îmbunătățirea agitației vizuale, de 
a dezvălui deficiențele ce mai există în această direcție, 
precum și de a scoate în relief <um militează agitația vi
zuală pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a angajamentelor de întrecere.

Mergînd pe itinerarîul raidului anchetă se constată că 
organizațiile de partid vizate au luat măsuri de îmbunătă
țire a agitației vizuale. Sînt oare aceste măsuri suficiente ? 
A reușit agitația vizuală să fie concretă, vie; mobilizatoare 
și atractivă ? Ține ea pas cu noile sarcini și obiective asu
mate în întrecerea socialistă ? La aceste întrebări încercăm 
să găsim răspuns în ringurile ce urmează.

la acestea și la 
agitația vizuală 

Lupeni. Lipsește 
vizuală factorul 
necesar să se a-

('Urmare din pag. 1)

In incinta minei Lupeni se pot 
vedea numeroase panouri care 
arată în mod sugestiv angajamen
tele de întrecere pe exploatare și 

. sectoare. Se știe precis că angaja
mentul a fost majorat la 16 000 to
ne de cărbune cocsificabil extrase 
peste sarcinile anuale de plan. Se 
cunosc si angajamentele privind 
creșterea productivității muncii, 
calitatea cărbunelui, reducerea con
sumului . specific de materiale, . a 
prețului de cost, economiile ce 
trebuiesc realizate. Alte panouri 
vorbesc despre fruntașii și eviden- 
țiații în întrecerea socialistă și 
succesele lor. Există în incinta mi
nei _ d-upeni un panou cu carica
turi. La acest panou nimeni nu 
țfne să-și vadă numele. E panoul 
nemotîvaților, chiulăilor, întîrzihți- 
lor și scandalagiilor, panou ce se 
vede în clișeu. Dar și panoul res-

pectiv își are ciienții lui, pe veșnic 
întîrziații Ariton Gheorghe, Bîclea 
Ion, Hațuga Ion, pe blaumeșterii 
Bîrău Gheorghe, Căldărar Ion, bă
tăușii Drăgan loan, Vraci Sabin,

Cornea Ton, chiulăii Vita Gheor- 
ghe și alții. Cam 
N.T.S. se rezumă 
concretă la E. M. 
însă din agitația 
mobilizator. Ar fi
rate cum economisirea cu 1 la sută 
a materialului lemnOs, a explozi
vilor, a energiei electrice, și pneu
matice, aduce o reducere a prețu
lui de cost de alifia lei pe tona de 
cărbune extrasă. Asemenea agita
ție vizuală concretă, vie și mobili
zatoare se poate face și privind 
productivitatea muncii, calitatea 
cărbunelui extras etc. Cit privește 
evidența rezultatelor întrecerii 
brigăzi, e necesar ea en să fie 
nută la zi. lucru ’.e nu se face 
prezent.

Să. trecem acum la preparație.

£e 
ți- 
în

din lozincile apărute pe șantier 
după raidul anchetă. Alte panouri 
cheamă constructorii .să folosească, 
din plin programul de lucru, să a- 
corde atenție calității muncii pen
tru că la recepție blocul A 1 să 
obțină calificativul foarte bine. 
Agitația vizuală' de pe șantier pu
tea fi î’nsă Și mai concretă- Se pu
tea de exemplu arăta că fâcînd o 
economie de materiale de 1 la su
tă, prețul db cost pe 'apartament Ia 
blocul’A î va fi redus spre exem
plu cu 2 006 lei. Sau că blocul A 1 
va trebui dat în folosință, pîiîă la 
data de 1 Mai șî multe altele. Agi
tația vizuală , a ciinbsCut lin salt 
calitativ și Ia E. M. LOnea. Panouri 
ce indică sarcinile de plan si an
gajamentele de întrecere pe mină 
și sectoare au fost puse la intra-

duce, materialele pentru 
torul I.C.O. Aninoasa și a 
nît la drum. Oboseala 
trecuse. Cînd a ajuns în drep
tul bufetului din IScronl și-a 
tis : „cui pe cui se scoate*'. A 
intrat să se „dreagă". După 
ce „s-a cinstit" a voit să-șî 
continue drumul. Dar a fost 
oprit și poftit lă postul de (mi
liție, pentru „felicitări". Con
ducerea I.C.O. Petroșani tre
buie să scoată cuiul neglijen
ței din practica unora dintre 
șoferii ei.

Secj 
por- 
nu-t

Un șef de gară 
agresiv

E șef de stație în gara Peș
tera Bolii. Se numește Lăcea- 
nu lostf. In acest an a fost 

ori In fața 
împăciuire, 

loviri, pe 
dărtiH-

Confruntarea
din Petrila și

de 4 
de 

injurii, 
împarte cu

Semnalul critic din raidul anchetă 
a avut și aici o oarecare eficiență. 
Pe un panou mare de la intrare® 
în preparație sînt trecute sarcinile 
de plan și angajamentele de în

;*•'

chemnt 
comisiei 
Motivul : 
Care le

. de celor care fac imprudența 
să s0 oprească în stație. 
Dacă i se pare câ cel vizat 
n-a înțeles clar despre te e 
Vorba, îl ixn la bătaie. CăRb 
torii ar dori ca organele în 
drept ale C.P.R.-ului să-i ^li
nă Semaforul... pe liber.

(Urmare din pag.

artiștilor amatori 
Lone a

trecere pe acest an ate colectivu
lui. In rest nu este agitație vizuală. 
Despre obiective mai apropiate pe 
întreaga preparație, secții, brigăzi 
și echiDe nu se pomenește nimic. 
Ar fi util să fie reliefate, prin pa
nouri, angajamentele Secțiilor^ bri
găzilor și echipelor, ce venituri în 
plus se obțin prin creșterea cu 1 
la sută a procentului de recupe
rare a cărbunelui. îmbunătățirea 
indicelui de calitate etc.

Eficiența criticii s-a făcut sim
țită și pe șantierul de construcții 
din Lupeni.

„Constructori, mai mult de 60 la 
sută din valoarea construcțiilor o 
reprezintă materialele. Economisi- 
ți-le și veți contribui la reducerea 
prețului de cost" 1, este doar ună

pentru atingerea unui nivel inter
pretativ care să încînte, mișcarea 

si o ,,ln- artistică de amatori de la noi tre
buie să simtă în permanență' spri
jinul competent al organelor locale 
de resort și îndrumarea metodică 
superioară a instructorilor, bine 
pregătiți și pasionați.

„Dialogul la distanță" de dumi
nică ne-a dovedit încă o dată câ 
valorificarea și prezentarea supe- ’ 
rioară în concurs a artiștilor ama
tori poate crea satisfacții deose
bite, la baza cărora să stea, bine
înțeles, o îndelungată pregătire. 
Pentru reușita acestei întreceri ar
tistice de mare amploare, care es
te Concursul al VllI-lea, se cere, 
deci pasiune, interes deosebit și 
multă muncă. Doar de aci, dintre 
interpreții amatori se ridică talen
tele !

i)

fluier, „Doina Mantuluî" 
vîrtită") trăiesc intens muzica ce-o 
interpretează. Dintre numerele 
formațiilor de dansuri populare, 

. multă siguranță în mișcări, ritm 
și suplețe a dovedit Ciobanii Ale
xandru, de la clubul- din Lonea, în 
dense i „Raru". Celelalte dansuri 
prezentate — acceptabil pregătite.

Și acum cîteva considerații ge
nerale.

Publicul spectator a putut apre
cia, cu această ocazie, un program 
artistic variat (renunțîndu-se la 
muzica ușoară, de ambele părți, 
s-a dovedit că totuși aceasta-i... 
grea), mai puțin sugestiv dar cu un 
conținut interesant și plin de pros
pețime. Insă, pentru obținerea u- 
nui indice de calitate mult sporit,

rea în incinta minei Lonea II în 
noua clădire social-administrative 
de aici și chiar și în localitate. Și 
aici însă se fac simțite aceleași de
ficiențe ca și la E. M. Lupeni, deci 
vor trebui luate măsuri similare.

Obiectivele ce stâu în fața colec
tivelor unităților economice din 
Valea Jiului sînt mari și mobili
zatoare. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să facă o agitație 
vizuală Vie, eficienta, care să an
treneze toate fbrțele la îndeplinirea 
integrală și la toți 
sarcinilor de plan, a 
lor de întrecere.

indicatorii a 
angajamente-

D. CRIȘAN

TELEVIZIUNE
PR DE I

15,00

17.20
18,00
18.20

20,20

20,50

29 martie
Campionatul mondial de 
hochei. Suedia — Ca
nada.
Pentru cei mici: A.B.C. 
Telejurnalul de seară.
Campionatul mondial de 
hochei. U.R.S.S. — R. S. 
Cehoslovacă.
întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. (E- 
misiune de știință). 
Telecro'nica economică. 
Transmisiune de la Cluj.

21,20 Filmul artistic „Cele pa
tru zile ale orașului 
Neapole".

22,35 Telejurnalul de noapte. 
22,50 închiderea emisiunii.

30 martie
PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 6,00 
RADIOJURNAL. Spori. Buletin me- 
leo-rutier: 6,15 ACTUALITATEA A- 

•A'RARĂ; 6.25 Program muzical de 
dimineață; 6,35 Anunțuri și muzi
că; 6,45 Program muzical de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,15 Bună dis
poziție cu muzica de estradă; 7,30 
Răsfoind albumul muzicii ușoare,- 
7,45 Emisiune pentru pionieri; 8,00 
SUMARUL PRESEI,- 8,10 Program 
de cîntece,- 8,25 MOMENT POETIC;
8,30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 RADIOMAGAZINUE AS
CULTĂTOARELOR; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,15 Jocuri populare 
din diferite regiuni ale țării; 10,30 
RADIORÂCHETA PIONIERILOR;

CINEMATOGRAFE
30 martie

Neveste pericu-
Republica: El
Petrila : Cati-

Petroșani — 7 Noiem
brie :
loase,-
Greco;
feaua neagră; Lonea —
7 Noiembrie : Trei su
rori,- Minerul; Maigret

și afacerea Saint Fiacre; 
Livezeni: Căliți în foc,- 
Aninoasa: Prea tîrziu,- 
Vulcan: Fantomas se 
dezlănțuie; Crividia : 
Fata lui Bube; Paro- 
șeni: Pînă la oraș nu

e departe,- 
Cultural: 
ambasadorilor,- 
toresc: 
argilă;
carea 
câni: 
hoț.

Lupeni —
Complotul 

Munci- 
Porumbelul de

Bărbăteni: Par- 
interzisă; Uri- 
A fost cîndva

11.20 CĂRȚI CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 
11,35 Formația Floria Ropcea,- 11,45 
Iiiterpreți de muzică populară; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Concert de estradă;
12.30 Aici, Cluj !; 12,50 Muzică u- 
șoară; 13,00 Varietăți muzical®;
13.30 Intilnire cu melodia populată 
și interpretul preferat; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru- 
tier; 14,08 Evantai sonor; 15,00 Din 
folclorul muzical al popoarelor;
15.20 Anunțuri si reclame,- 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Melodii de Came
lia Dăscălescu și Florentin Delmar;
16.40 Teatrul antic pe scenă IlTică : 
„Electra" de Richard Strauss,- 17,10 
DE LA FRESCELE VORONEȚULUI 
LA COLOANA INFINITĂ; 17,30 
Poezia românească și muzica; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 RĂSPUN
DEREA PERSONALĂ. Emisiune de 
V. Negru; 18,30 Muzică ușoară;
18.40 ACȚIUNEA DE PERFECȚIO
NARE A ORGANIZĂRII PRODUC
ȚIEI ȘI A MUNCII,- 19,00 SEARĂ 
PENTRU TINERET; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ. Continuarea 
emisiunii „Seară pentru tinerel"; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic,- 22,20 Cîntă Lu
minița Cosmin; 22,30 Concertul în 
re minor pentru două piane și or
chestră de Poulenc,• 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Angajează 
nari pentru ' 
„Lozurilor în 
în localitățile 
raza orașului 
Petroșani.

Alte informații 
1467 Petroșani.

I. R. E. H. Deva
Secția rețele Valea Jiului

geSfio- 
vînzarea 
plhr

i de pe 
regional

la telefon

Petroșani
Aduce la cunoștința abonafilor de energie 

electrics din orașul Petroșani că eventualele în» 
freruperi de curent electric se pot comunice la 
următoarele numere de telefon t
— pentru cartierul Aeroport ia tel. 1850 
—- pentru restul orașului Petroșani la fel. 1843.

I. C. O. Petroșani
angajează imediat:

/ 
f

O mecanici auto calificați, categoria 6*8 
fi lăcătuși
81 conducători auto pentru autobuze, 

cu condiția de a avea cel puțin 5 ani vechi* 
me de conducător auto

• muncitori necalificați eu poslbilltâfi de 
calificare la locul de muncă și școlarizare în 
întreprindere în meseria de mecanic auto 
Oferim condiții de salarizare optime, iar 

pentru personalul de mișcare auto, pe lîngă sa* 
lari sare» se va acorda spor de vebhlme.

.Cererile, însoțite de acte, se vor depune la 
serviciul cadre din întreprindere, strada Repu
blicii nr. 31.

*
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Deschiderea sesiunii de primăvară 
a Uniunii interparlamentare

MADRID 28 (Agerpres). — Marți 
dimineața s-a deschis la Pallma del 
Majorca (Spania), sub președinția 
lui Antonio Iturmendi, președintele 
Cortesurilor, sesiunea de primă
vară a Uniunii interparlamentare. 

■La: actuala sesiune participă dele
gați ai parlamentelor din 48 de țări. 
Din partea Grupului român al Uniu
nii interparlamentare participă o 
delegație compusă din deputății 
prof. dr. Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al Grupului român al Uniu- 
'niî interparlamentare, ing. Ion Ilies- 
'cu, secretar al grupului și conf. 
univ. Constantin Stătescu.

i In ședința de deschidere au ros- 
itit cuvîntări de salut ministrul in
formațiilor și turismului al Spaniei, 
Manuel Fraga Iribarne, și Alexei 
Nesterenko, subsecretar pentru pro-

și proble- 
de Securitate 

ședința inau- 
lucrările pe

politice
Consiliului
N. U„ După
au început
Comisia pentru problemele 
securității internaționale

blemele 
mele 1 
ale O. 
gurală 
comisii, 
politice, 
și dezarmării va examina măsurile 
concrete pentru traducerea în viață 
a Declarației O.N.U. cu privire la 
interzicerea amestecului în trebu
rile interne ale statelor, apărarea 
independenței și suveranității lor. 
Comisia pentru studiul problemelor 
economice și sociale va dezbate o 
serie de probleme legate de actua
lul sistem monetar internațional și 
eventuala sa reformă, iar Comisia 
pentru teritoriile neautonome ur
mează să dezbată probleme ca : 
colonialismul, neocolonialismul și 
noile forme de discriminare rasială, 
religioasă, politică și economică.

Mii KeoDedy im va tandida Miiia lai Joboioa, 
la alegerile ureriWialg

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Senatorul Robert Kennedy a a- 

nunțat că nu dorește să devină can
didat al Partidului democrat împo
triva președintelui Johnson la ale
gerile prezidențiale din 1968.

Robert Kennedy a cerut ca nu
mele său să fie șters de pe toate 
listele care sînt pregătite în pre
zent în vederea alegerilor, îndeo
sebi în statele Oregon și Nebraska. 
Potrivit legilor în vigoare în aceste 
două state, un nume poate fi șters 
de pe listă numai în cazul în care 
cel interesat declară sub jurămînt 
că refuză să candideze.

Senatorul Kennedy a declarat de 
repetate ori în ultima vreme că va 
sprijini realegerea președintelui 
Johnson și a vicepreședintelui 
Humphrey. Totuși, declarațiile sale 
politice, 
curs în 
politica 
Vietnam

Vizifa unei delegații 
militare a R.D. Germane 
în Iugoslavia

îndeosebi recentul său dis- 
Senat prin care a criticat 
președintelui Johnson în 

și a cerut o suspendare a

bombardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam, au ridicat într-atît popu
laritatea sa, încît în mai multe State’ 
— New York, Oregon, Nebraska, 
New Hampshire — s-au format co
mitete pentru a favoriza candida
tura sa ia președinție.

Aceste inițiative l-au pus, pe cît 
se pare, într-o situație dificilă pe 
Robert Kennedy, întrucît republi
canii, exploatînd situația, au înce
put să vorbească de o sciziune în 
Partidul democrat. Pentru a nu 
permite o asemenea sciziune, care 
ar fi putut aduce prejudicii Parti
dului democrat la viitoarele alegeri, 
senatorul Kennedy a anunțat fără 
echivoc că nu va deveni candidat 
al partidului împotriva lui John
son.

Fără 
France 
rezervă
țiale din 1972, 
Johnson nu va mai putea candida.

BELGRAD^ 28 '(Agerpres). — O 
delegație militară a R. D. Germane 
condusă de general de 
Heinz Hoffmann, ministrul 
rii naționale, a sosit marți 
grad, într-o vizită de opt
Iugoslavia, la invitația generalului 
de armată Ivan Goșniak, secretar 
de stat pentru problemele apărării 
naționale.

armată 
apăra

ia Bel- 
zile în

Cuvintarea

primului ministru 
indian, Indira Gandhi T

îndoială, subliniază agenția 
Presse, Robert Kennedy se 
pentru alegerile preziden- 

cînd președintele

SARIS 28 (Agerpres). — In zi
lele de 6 și 7 aprilie urmează să 
se desfășoare la Washington o 
reuniune a miniștrilor apărării din 
cele șapte țări membre ale N.A.T.O. 
participante la „Grupul plani
ficării nucleare". Acest grup cunos
cut inițial sub numele de Comi
tetul McNamara, s-a transformat 
fn prezent într-un organism cu ca
racter permanent și se ocupă de

problemele politicii nucleare a 
N.A.T.O. El este subordonat „Co
mitetului problemelor apărării nu
cleare", deschis tuturor țărilor 
membre ale alianței atlantice. Cele 
șapte țări participante sînt : Statele 
Unite. Anglia, R.F.G., Italia, Ca
nada, Turcia și Olanda.

Reuniunea va dezbate diverse 
probleme vizînd strategia și tac
tica pactului nord-atlantic.

Wilson a ordonat incendierea petrolului 
ce se revarsă din inferiorul 
petrolierului „Torrey Canyon"
LONDRA "8 (Agerpres). — Pri

mul ministru britanic, Harold Wil
son, a ordonat incendierea zecilor 
de mii de tone de petrol, care se 
revarsă continuu din interiorul pe
trolierului .,Torrey Canyon", blo
cat între stînci, în regiunea Se
ven Rocks. In comunicatul ofi
cial dat publicității de guvernul 
britanic se precizează că această 
hotărîre a fost luată cu scopul de 
a se împiedica înaintarea verti-

ginoasă a fluxului negru de petrol, 
căruia vîntul ce suflă violent în 
direcția vest-est i-a imprimat o 
viteză de 20 km pe oră.

Marți dimineața, pe întregul li
toral sudic al Angliei a fost decla
rată starea de alarmă. Echipajele 
navelor și avioanelor aflate în a- 
ceastă zonă au fost avertizate să 
păstreze distanța de 10 mile față 
de epava uriașului petrolier.

In Sierra Leone se menține calmul, 
dar persistă incertitudinea

FREETOWN 28 (Agerpres). — Si
tuația în capitala Sierrei Leone cît 
și în restul țării se menține calmă, 
relatează agențiile de presă. Cu 
toate acestea, în Sierra Leone con
tinuă să rămînă în vigoare res
tricții de circulație între orele 19 
și 6 dimineața.

Potrivit agenției France Presse, 
nici o explicație nu a fost dată 
pînă în prezent cu privire la înlo
cuirea lui Patrick Genda cu lt. col. 
Andrew Juxon Smith în funcția 
de președinte al Consiliului națio
nal al reformei. Această schimba
re, adaugă A.F.P., nu aduce, de alt
fel, nici un element nou pentru 
clarificarea situației din țară. Du
pă cum s-a anunțat la Freetown, 
Juxon Smith urmează să sosească 
marți la Londra cu același avion 
cu care vine și Genda.

Luni seara, Consiliul național al 
reformei a anunțat o serie de 
schimbări administrative. Astfel, 
s-a hotărît reducerea la 9 a nu
mărului ministerelor, care, de acum

înainte, vor purta denumirea de 
Departamente ministeriale, a căror 
conducere va fi încredințată unor 
înalți funcționari civili. Fostul Se
cretariat al președinției Consiliului 
de Miniștri și cel al Ministerului 
Apărării sînt incluse acum în Se
cretariatul Consiliului național al 
reformei.

Majoritatea observatorilor de la 
Freetown apreciază că următoa
rele 48 de ore vor fi • hotărîtoate 
pentru noul regim din Sierra Leo
ne în fața căruia stau 0 serie de 
importante probleme politice și e- 
conomice.

★

• NEW YORK. Cu
noscutul pugilist Cassius 
Clay a obținut o amina- 
re a incorporării, sale in 
ărmată. Biroul de recru
tare din Louisville (Ken
tucky), care stabilise ini
țial data de 11 aprilie 
pentru încorporarea Iui 
Clay, a satisfăcut cere
rea acestuia de a trans
fera dosarul său la Hous
ton (Texas). In urma a- 
cestui transfer, problema 
încorporării Iui Cassius 
Clay urmează să fie ho- 
tărîtă la Houston, unde 
se află în prezent domi
ciliul campionului mon
dial.

0 CAIRO, In regiu
nile de nord ale R.A.U. 
continuă o furtună în
soțită de ploi puternice 
Viteza vîntului atinge 
uneori 120 km pe oră. 
Activitatea porturilor a 
fost suspendată. La Port 
Said valurile au inundat 
străzile și casele pînă 
la o distanță de 400 me
tri de țărm. Circulația 
pe Canalul de Suez a 
fost din nou suspendată. 
Intr-o serie de regiuni 
fortuna a paralizat trans- 
portuL Ca urmare a fap
tului că magistrala Cai
ro — Alexandria a fost 
acoperită în unele sec-

FREETOWN 28 (Agerpres). — Lo
cotenentul colonel Andrew Juxon 
Smith, noul președinte al Consiliu
lui Național al reformei din Sierra 
Leone a sosit marți după-amiază la 
Freetown, venind de la Londra. Co
respondenții agențiilor de presă re
marcă faptul că lt. col. Ambroise 
Genda, fostul președinte al C.N.R., 
care călătorește în același avion 
cu Juxon Smith, s-a oprit la Las 
Palmas (Insulele Canare).

DELHI 28 (Agerpres). — Primul 
ministru Indira Gandhi a rostit la’ 
încheierea dezbaterilor din Consi
liul statelor ăl parlamentului indian 
o cuvîntare în care s-a referit la 
unele probleme ale politicii inter
ne și externe a Indiei. După ce a 
arătat că, datorită calamităților na
turale, țara trece în prezent prin- 
țr-o perioadă critică, premiefui in
dian a chemat partidele de opoziție 
să colaboreze cu guvernul la ela
borarea unei politici menite să re
zolve greutățile economice și ali
mentare actuale. Principalele pro
bleme ale politicii economice a 
guvernului, a precizat Indira Gan
dhi, vot fi examinate la începutul 
lunii aprilie, cu prilejul consfătui
rii primilor miniștri ai statelor din 
India. Printre aceste probleme fi
gurează noul plan de dezvoltare e- 
conomică a țării, reorganizarea Co
misiei Planificării și reformei ad
ministrative. >

Pe plan extern, a spus, primul 
ministru indian, guvernul y* duce 
o politică menită să asiguri inte
resele naționale ale Indiei, conso
lidarea păcii și colaborării interna
ționale.

Consiliul statelor a adoptat în a- 
ceeași zi o rezoluție în care apro
bă mesajul președintelui Indiei a- 
dresaț deputaților cu prilejul des
chiderii lucrărilor parlajnentuluL

între-

cutre- 
inten-

toare de nisip, transpor
tul rutier a fost 
rupt.

0 ATENA. Un 
mur de pămint de
sitate medie a fost înre
gistrat marți dimineața 
în Insulele Ciclade, la 
aproximativ 135 kilome
tri sud-est de Atena. 
Potrivit primelor infor
mații, nu au fost sem
nalate victime.

0 RAWALPINDI. Po
trivit unor date prelimi
nare, în urma ploilor to
rențiale ce au căzut fă
ră întrerupere timp de 
două zile asupra orașu
lui Pesliavar, din Pakis
tanul de 
7 000 de 
distruse 
proape 
persoane 
viața.

0 MOSCOVA. La Mos
cova a fost ratificat a- 
cordul economic sovieto- 
iugoslav care conține un 
larg program prin care 
U.R.S.S. va contribui la 
dezvoltarea metalurgiei 
feroase și neferoase, e- 
nergeticii șj altor ramuri 
importante ale economiei 
naționale a R.S.F. Iugo
slavia.

0 TOKIO. La Tokio a

răsărit, peste 
locuințe au fost 
complet, iar a- 
2 000 parțial. 9 

și-au pierdut

fost semnat la 28 mar
tie acordul comercial și 
de plăți între Japonia și 
Bulgaria pe perioada 
1967—1971. Acordul a 
fost semnat de Takyo 
Miki, ministrul de exter
ne al Japoniei, și de Ivan 
Budinov, ministrul co
merțului exterior al R.P. 
Bulgaria.

0 BAGDAD. Postul de 
radio Bagdad a anunțat 
că ministrul afacerilor 
externe al Italiei, Amin- 
tore 
Irak, 
cială

vizită ofi-
Fanfani, a sosit în 
într-o 
de trei zile.
ROMA. După cum

informează agenția France 
Presse, docherii din por
turile italiene participă 
începind de marți dimi
neața la o grevă națio
nală de 48 de ore. Ac
țiunea grevistă a fost 
hotărîtă de toate sindi
catele care cer majora
rea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor 
muncă.

0 NEW YORK, 
colectiv de oameni 
știință americani
centrul de cercetări din 
orașul Lawrenceville (sta
tul Georgia) au reușit 
să pună la punct un nou 
vaccin contra turbării

de

Un 
de 

de la

foarte optimist în 
ce privește pune- 
la punct într-un 
relativ scurt a unui 

pentru oameni.

„mai eficace și mai si
gur decît cele folosite 
în prezent", după cum a 
declarat dr. R. Dierks, 
conducătorul grupului. 
Noul vaccin a fost ob
ținut pe baza embrionu
lui de cobai. Rezultatele 
preliminare l-au deter
minat pe dr. Dierks să 
fie
ceea 
rea 
timp
vaccin
• NEW YORK. David 

Kroman, de profesie a- 
vocat, care declarase 
prietenilor săi că știe 
cine l-a ucis pe preșe
dintele Kennedy, a fost 
găsit luni în mașina sa 
la Bismarck (statul Da
kota de Nord) cu un 
pistol automat pe brațe 
și aparent paralizat, pro
babil, din cauza unei 
crize de epilepsie. El 
declarase că la o confe
rință de presă care avea 
să se țină luni seara, va 
face dezvăluiri în legă
tură cu asasinarea fos
tului președinte John 
Kennedy Ia Dallas. Kro
man pretinde că asupra 
șa s-a tras și a fost apoi 
bătut pentru cele ce a- 
iirmase în legătură cu 
asasinatul de la Dallas.

Stare de urgență decretată 
de guvernul bolivian
LA PAZ 28 (Agerpres). — Gu

vernul bolivian a decretat starea de 
urgență în sud-estul țării ca urma
re a intensificării acțiunilor deta
șamentelor de partizani. Hotărîrea 
a fost luată în urma unei ședințe 
extraordinare a guvernului prezi
dată de președintele Rene Barrien
tos. Președintele a declarat că a- 
viația a efectuat bombardamente cu 
napalm în zonele unde se presupu
ne că se găsesc partizanii, după ce 
o unitate a trupelor guvernamen-

în tării

tale a căzut într-o ambuscadă șL a 
suferit pierderi.

In cadrul unei conferințe de pre
să, tinută duminică seara, preșe
dintele Barrientos declarase că 
zece militari bolivieni și 15 partfe 
zani au fost uciși în cursul unfci 
lupte ce a avut loc într-o regiune 
din interiorul țării. Potrivit agenției 
Reuter, această declarație este pri
ma recunoaștere oficială din parted 
guvernului Boliviei privind activi
tatea detașamentelor, de 
în această tară.

partizani
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Detașamente ale armatei R.S.A. 
trimise la frontiera 
dintre Rhodesia și Zambia

4

LUSAKA 28 (Agerpres). — ln- 
tr-o declarație dată publicității de 
Partidul Uniunea poporului afri
can Zimbabwe (Z.A.P.U.), se arată 
că un detașament al armatei re
gulate a R.S.A. s-a deplasat la 
frontiera dintre Rhodesia și Zam
bia. pe malul fluviului Zambezi. 
In aceeași declarație, publicată la 
Lusaka, se arată că detașamen
tul respectiv a sosit în Rhodesia 
între 19 și 23 martie, dată cînd Ia,n

R.S.A. 
ale lui

Smith se afla în vizită în 
Recentele convorbiri

Smith și Vorster, precum și trimi
terea unor detașamente sud-afri- 
cane în Rhodesia constituie dovezi 
că cele două regimuri rasiste a- 
fricane au ajuns la un acord în i 
vederea creării unei uniuni poli- 
tico-militare îndreptate împotriva 
statelor libere din Africa si că 
aceste acorduri au intrat în stadiul 
de realizare. 5
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