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Orcan al Comitetului orășenesc Р.МЛ. Petroșani și al Statutul popular orășenesc Trei cîmpurî pe schimb
MĂREȚ PROGRAM
AL ÎNFLORIRII PATRIEI 
ȘI BUNĂSTĂRII POPORULUI

f' Presa a publicat două documente 
de importanță istorică pentru opera 
de construcție socialistă din țara 
notstră, care urmează a fi supuse 
dezbaterii și aprobării celui de-al 
IV-lea Congres a] partidului: pro
iectul de Directive cu privire la dez
voltarea economiei naționale în pe
rioada 1966—1970 și proiectul de Di
rective cu privire la valorificarea 
surselor energetice și electrificarea 
Jării în perioada 1966—1975. Po- 
'porul român a luat cunoștință cu 
nețărmurită satisfacție de conținutul 
acestor documente, de noile obiec
tive și sarcini trasate de partid pen- 
t u dezvoltarea viitoare a României 

Wicialiste. Proiectele Directivelor 
Congresului al IV-lea constituie un 
program vast și mobilizator care îm
brățișează toate laturile vieții eco
nomice și sociale, fiind menit să 
marcheze o nouă și importantă e- 
tapă în făurirea societății socialiste 
în patria noastră; ele constituie o 
continuare firească a liniei politice 
generale a partidului. Trăsătura, e- 
sențială a acestor documente o con
stituie realismul profund al obiecti
velor stabilite,. conținutul lor -■științi
fic întemeiat pe realitățile și posibi
litățile României și'pe aplicarea crea
toare la condițiile noastre concrete 
a învățăturii marxist-leniniste.

Prevederile proiectelor de “Directi
ve sînt așezate solid pe temelia reali- 
zărilor de pînă acum, pe marile suc
cese obținute de poporul nostru în 
înfăptuirea sarcinilor planului de 6 
anj — perioadă deosebit de impor
tantă în dezvoltarea întregii țări.

Punîndu-și energia; talentul <și ca
pacitatea creatoare în slujba îndepli
nirii sarcinilor trasate de Congresul 
•1 III-lea al partidului, oamenii mun
cii au dobîndit realizări istorice, 
transformări revoluționare de mare 
amploare în viața țării; încheierea 
procesului de cooperativizare a a- 
griculturii, ceea ce a avut ca urmare 
triumful socialismului nu numai la 
'orașe ei și la sate, ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a bazei tehnico 
materiale a socialismului.

Au fost obținute rezultate remar
cabile în toate ramurile industriei, 
ceea ce constituie o strălucită con
firmare a justeței politicii de in
dustrializare socialistă — piatra un
ghiulară a întregii politici a parti
dului nostru de construcție a noii 
orînduiri. Pe bază trainică a in
dustrializării socialiste au crescut în 
ritm susținut forțele de producție ale 
țării, s-a dezvoltat viguros și mul
tilateral întreaga economie națio
nală. In anii șesenâluiui, producția 
industrială a depășit substanțial, atît 
ca volum cît și ca ritm de creștere, 
prevederile înscrise în Directivele 
Congresului al III-lea al partidului. 
La sfîrșitul acestui an producția in
dustrială globală va fi de 2,24 ori 
mai mare decît în 1959, iar ritmul 
mediu anual va atinge 14,4 la sută 
— față de 13 la sută cît era prevă
zut în Directive. România anului 
1965 realizează o producție industria
lă de 9,5 ori mai mare decît în 1938.

Caracteristica principală a politicii 
partidului nostru de industrializare 
socialistă este orientarea susținută 
spre dezvoltarea prioritară a in
dustriei mijloacelor de producție, 
creșterea în ritmuri înalte a produc
ției ramurilor hotărîtoare pentru pro- 
giesul întregii economii, pentru în- 
zestarea ei cu tehnică modernă : ra
mura energiei electrice și termice, 
siderurgia,, construcția de mașini, in
dustria chimică. O dată cu aceasta 
s-au obținut realizări importante în 
Industria ușoară și alimentară a că
rei producție a crescut de 2,1 ori 
și, respectiv, de 1,75 ori.

la perioada planului de 6 ani s-a 

accentuat procesul de diversificare a 
ramurilor și subramurilor industriale, 
a crescut complexitatea și varietatea 
produselor realizate și capacitatea 
industriei de a valorifica la nivel 
mai înalt resursele naturale ale țării.

Înfăptuirea amplului program de 
investiții care depășește cu circa 13 
miliarde de lei cifrele stabilite în 
Directivele Congresului al Ш-lea, a 
determinat schimbări adînci în geo
grafia economică a României Au 
fost construite mari complexe in
dustriale moderne — Combinatul pe
trochimic Brazi, Grupul industrial 
Brăila, Combinatul de îngrășăminte 
chimice Piatra Neamț, Uzina de ma- 
șini-uneite și agregate București, 
combinatele de prelucrare a lemnu
lui de la Pitești, Comănești, Blaj și 
numeroase alte întreprinderi moder
ne ridicate în diferite regiuni ale ță
rii; s-au deschis noi șantiere, fiind 
în construcție importante unități in
dustriale ca marele combinat side
rurgic de la Galați, combinatele chi
mice de la Craiova. Turnu Măgurele, 
Tg. Mureș, Uzina de aluminiu de la 
Slatina, hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiti-Dej" de pe Argeș — care 
vor intra din plin în producție în 
anii viitori;'au fost dezvoltate și mo
dernizate — prin înzestrare cu teh
nică nouă — un mare număr de în
treprinderi, ș-a îmbunătățit reparti
zarea teritorială a forțelor de pro
ducție prin dezvoltarea măi accen
tuată a regiunilor rămase în ufmă 
în trecut. In toate regiunile țării,. — 
la Iași și Galați, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Dobrogea, Oltenia și 
Bacău — o dată cu construcția de 
obiective industriale au fost. ridicate 
noi cartiere de locuințe și instituții 
social-culturale.

Preocupări de prim ordin ale parti
dului și guvernului — promovarea 
susținută a tehnicii avansate, îmbu
nătățirea organizării producției, ridi

CREȘTEREA PRODUCȚIEI

Pentru a asigura participarea într-o proporție sporită a INDUSTRIEI 
CARBONIFERE la acoperirea necesarului de energie primari se prevede 
un program larg de punere în valoare a rezervelor de huilă din bazinul 
Văii Jiului și a celor de lignit din Oltenia. In perioada 1966-1970 extrac
ția de cărbuni va crește de 1,7-1,8 ori, atingînd un nivel de 20-22 milioane 
tone, creîndu-se totodată condițiile realizării unui ritm ridicat de creștere 
și după anul 1970.

(Din proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale în perioada 1966—197'J).

carea nivelului de calificare a cadre
lor, și-au aflat oglindire în realizarea 
sarcinilor de creștere â productivității 
muncii și de reducere a prețului de 
cost. în îmbunătățirea calității pro
duselor.
; In agricultură, în perioada 1960— 
1964 s-a obținut o producție glo
bală cerealieră ce depășește cd 12 la 
sută media celor 5 ani anteriori și 
cu 29 la sută pe cea realizată în 
anii 1934—38; producția agricolă a 
asigurat aprovizionarea populației cu 
produsele agroaliuneniâre necesare și 
a industriei cu materii prime — 
deși, pe ansamblu, ea nu a atins ni
velul stabilit în planul șesenal atît 
datorită faptului că cifrele stabilite 
au supraestimat posibilitățile reale 
de creștere, cît și neînfăptuirii unor 
măsuri privind lărgirea bazei de pro
ducție și unor condiții climatice ne
favorabile. Recoltele tot mai mari 
obținute în gospodăriile agricole de 
stat pun în evidență marile rezerve 
de creștere a producției de care dis
pune agricultura noastră socialistă

O dată cu succesele din economie 
s-au obținut progrese în toate cele
lalte domenii ale vieții sociale, în 
ridicarea nivelului de trai al. oame
nilor ' muncii. A sporit cu 35 la sută 
salariul real față de media anuliu 
1959, au crescut veniturile țărăni
mii; s-a îmbunătățit aprovizionarea 
cu mărfuri a populației, s-a intensi
ficat constftlcțîa de" locuințe' fapt 
cafe a dat posibilitate că aproxima
tiv un milion de oameni ai muncii 
să se mute în această perioadă îm 
locuințe noi — s-au ridicat noi că
mine studențești și alte așezăminte 
de interes social-cultural. Statul so
cialist a alocat în anii șesenâluiui 
fonduri însemnate pentru știință și 
artă, pentru învățămînt, cultură, să
nătate. Astăzi, în anul celui da-ăl

(Continuare în pag. 3-a)

In curtea minei, pe un panou 
prins de peretele biroului, cifre și 
litere frumos caligrafiate fac cu
noscut angațamentele sectorului I: 
„Colectivul sectorului întîmpină cel 
de-al IV-lea Congres al parti
dului cu următoarele angaja
mente : la producția globală — 
6000 tone în plus; productivitatea 
muncii — 2,680 tone/post; reduce
rea procentului de cenușă din căr
bune cu 0,3 puncte. Să luptăm pen
tru realizarea lori"

La sectorul I al minei Aninoasa, 
brigăzi cunoscute 
pentru vrednicia 
lor, înscriu în a- 
ceste zile în cro
nica întrecerii so
cialiste fapte prin 
care dovedesc că sînt hotărîte să-și 
respecte cuvîntul, să dea viață an
gajamentelor asumate.

Să ne oprim la o brigadă care a 
dobînait o realizare deosebită: în
deplinirea sarcinii la producția ex
trasă pe luna mai în proporție de 
112,9 la sută, obținlnd totodată cea 
mai mare depășire și viteză de a- 
vansare între brigăzile sectorului. 
Este vorba de cea care are în frun
te pe comunistul Gall Mihai de la 
abatajul cameră nr. 4.

însuflețiți de dorința fierbinte de 
a Inlimpina Congresul partidului cu 
realizări demne de o brigadă frun
tașă, oamenii de la nr. 4 s-au an
gajat ca pînă la jumătatea lunii iu
lie să trimită preparatorilor cu 300 
tone cărbune mai mult decît prevăd 
sarcinile.

Oamenii din sector îl știu pe Gali 
de om retras și nu prea meșter la 
vorbe. Dar îl mai cunosc de orga
nizator priceput, om care, mai ales 
prin exemplu personal, a știut să

DIN CRONICA 
Întrecerii

ACTUALITATEA
+ Iert dimineață, tui grup de 34 

mineri din Aninoasa au plecat prin 
filiala O.N.T. „Carpăți" Petroșani 
intr-o excursie de 3 zile prin tară 
Excursioniștii din Aninoasa vor vi ■ 
zita orașele Alba-Iulia, Cluj, Oradea, 
Timișoara, Lugoj, Caransebeș — șl 
se z'or reîntoarce în Valea liului prin 
ținuturile Hațegului.

ф Azi la ora 17, în sala Teatru
lui de Stat Petroșani, Comitetul 
pentru Cultură și Altă de pe lingă 
Sfatul popular al orașului regional 
Petroșani a programat ținerea unei 
conferințe intitulată „Grigorescu și 
Lucnian". Conferința va fi expusă 
de prof.' univ, Orza Liviu din Timi
șoara.

Tînăra bobina
toare Tălpan Ele
na se situează ui 
fruntea întrecerii 
socialiste din sec
ția bobinaț de ia 
F. F. A Viscoza 
Lupeni. Ea intîm- 
pină Congresul 
partidului dînd lu
cru de bună cali
tate. 

imprime ortacilor săi spiritul de or
dine și disciplină în muncă și com
portare.

In ultima vreme. în fiecare schimb 
oamenii de la nr. 4 se retrag de cite 
trei ori în transversala scurtă de la 
orizontul inferior unde așteaptă să 
audă răbufaiturile surde ale pușcă- 
iurii. După scurt timp, la una ' din 
camere sau la apofiză, transportoa
rele abia, prididesc să ducă rodul 
muncii minerești spre gura lacomă 
a buncărului. In acest fel, de aici, 
de la abatajul nr. 4, in primele cinci 

luni ale anului, au 
fost trimise spre 
ziuă 880 tone de 
cărbune peste pre
vederi, cantitate 
pentru transportul 

căreia au fost necesare 40 vagoane 
C.F.R.

Brigadierul Gali se poate lăuda 
azi cu ortaci bine calificați și har
nici, crescuți alături de el, la școala 
aspră a muncii din subteran; se poa
te mîndrt cu mineri iscusiți ca: Co- 
drea Petru, Petrov Loghin, Szonth- 
gat Adam. Szotyori Gheorghe cu 
vagonetari destoinici cum sini: Să- 
lăjan loan, Slabu Dumitru, Cîm- 
peanu Alexandru. Ei sini autorii suc
cesului din mai. Li s-au alăturat în
tre timp, și alții, ca ajutorul de mi
ner Dragamiroiu Gheorghe, proaspăt 
sosit în brigadă, aar care s-a în
cadrat perfect în „rinduiala" locului 
de muncă.

Angajamentul a fost îndeplinit și 
depășit, dar vigurosul și harnicul 
mănunchi de oameni conduși de co
munistul Gall Mihai luptă ca pirul 
la data ținerii. Congresului să-și 
dezvolte succesul.

FRANCISC VETRO

Iși respectă 
cuvîntul dat

Colectivul preparației Lupeni s-a an
gajat să întîmpine cel de-al IV-lea 
Congres al partidului cu depășirea 
tuturor indicatorilor de plan.

Preparatorii își respectă cuvîntul 
dat. In cursul lunii mai, ei au lucrat cu 
o recuperare globală de 76 la sută, 
obținînd o depășire de 4,6 procente 
față de prevederile de plan. Și la in
dicatorul de calitate s-au obținut rea- 
îlzări de seamă. Conținutul de cenușă 
din cărbunele cocsificabil a fost re
dus cu 0,5 puncte față de angajamen
tul de 0,3 la sută, iar recuperarea la 
acest sortiment a fost mărită cu 1 la 
sută.

La aceste rezultate și-au adus con
tribuția echipele conduse de comuniș
tii Gyorgy Șefan, Fulop Gheza, Opri- 
șor Mihai și Ologu loan, cele în frun
te cu Dumitrescu Alexandru și Goia 
Năstase, precum și echipele de în
treținere și transport.
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TEHNIC
AVANSATA

NOUTAțl 
In industria 
CARBONIFERA

MINERITUL 
VAll JIULUI prin toteretare

CĂRBUNE DE CALITATE SUPERIOARĂ
Folosirea plasei metalice 

la bandajarea lucrărilor 
de pregătire în cărbune

Jn cadrul preocupărilor colectivu
lui minei Vulcan pe linia introduce
rii procedeelor avansate de lucrp, 
Un loc. important îl ocupă folosirea 
plasai metalice de sîrmă ia banda- 
jareș lucrărilor miniera. ■

încă în amil trecut s?au fftfiut pri-

derulate, pe măsură ce se înaintează 
cu bandajarea. Legătura dintre fîșîj 
și trpnsoape se face prin țesătură c;- 
sîr-mă. Bandajarea ap execută astfel 
într-un timp scurt în spatele armă? 
tarii metalice. Trebuie wut însă în 
vedere ca profilul lucrării miniere să

• STUDII • EXPERIENȚE
mele încercări, prin bandajarea cit 
plașâ metalică a unui tronson de 10 
in I la -planta înclinat’ din stratul 15 
blocul O. orizontul 640--633. Rezul
tatele obținute au fos; bune. De ase
menea ș-a mai încercat foloșjrea 
plasei ' metalice în. două abataje cli’î 
stratul 3, în blocul III și blocul VIII- 
Aici însă, rezultatele obținute nu 
sînt mulțumitoare și ca atare vor 
mai fî făcute încercări.

Pe baza primelor rezultate obținu
te la bandajarea lucrărilor de pre
gătire, s-a extins folosirea plasei me- 
talice. S-a ' exceptat bandajarea cu 
plasă metalică de sîrmă ,pe o por
țiune de 80 m 
raj din stratul 
tul 490 - 550.

Suitorul are
<te ta 15° le 28°, profil 6 m p, se ar- 
ir.ează metalic cu armături tip 
în cjmpuri d« 0,8 m l- Lucrarea 
emtoată în cărbune (depitarea

SECTiUMt

rezulte cît mai corect în urma puș
cării, pentru a nu fi nevoie de um
plutul a îij șpațete plasei metalice.

In urma rezultatelor de pînă acum, 
se citată că bandajarea cu plasă 
metalică de sîrmă poate Înlocui ban
dajarea cu lemn, dar numai la lucră
rile dg pregătire în cărbune, deoare
ce Ia lucrările de pregătire în steril, 
datorită folosirii unor 
ternjei, se deteriorează 
plasă aflate la front.

In concluzie, plasa 
sîrmă poate fi folosită
cigjarea lucrărilor de pregătire în 
cărbune- cît și- ta abatajele cameră ta 
bandajarea pereților despărțitori-

In vederea recuperării și refolosi- 
rîî împletiturii de sîrmă se pare 
folosirea panourilor confecționate 
atelier (plașă metalică întinsă 
ramă metalieS) este mult mai 
tocată- Dar. «ub această formă.
Valea Jiului, încă nu s-a experimen
tat feloșirca plasei metalic®, rămîn'nd 
ca concluziile șă fie trase doar după 
experimentări.

exploziyi 
sulurile

metalică 
pentru

pu-
de

I a suitorului de ae- 
15 blocul VI, orizon?

c înclinare variabila

TH,
«Șle 
U-

CB 
in 
ps 
in-
în

Utilizarea compresoarelor intermediare 
pentru comprimarea

Introducerea în exploatare a eom- 
piexulpi de șăpare cu cofraje mobile 

puțul eșt nr- 2 de Ia exploatarea 
minieră Petrila a fost condiționată 
de funcționarea greifețelor piietima 
tice, aferente acestei instalații eu 
capacitate de încărcere de 0,2 m*.

Pentru asigurarea presiunii nece
sare de lucru de 6—7 ate a celor 
două grelfete, s-a trecut ta monta
rea unui campresor intermediar ce 
deservea exclusiv instalația pe să
pare. Compresorul utilizat în acest 
scop este de> tip Pokorny și are ur
mătoarele caracteristici tehnice: nu
mărul cilindrilor — 2, djametrul ei- 
țj'ndrilw 150 mm, debitul — 26

aerului
nțȚfmin, presiunea Ia aspirat* — 3 
ața presiunea ta refulare — ? ate. 
Acționarea agregatului este realiza
ta de un mater eiwtric asincron nu 
următoarele caraetefi-stici: ₽=®30 kW, 
U=-iiao V, 1=71 A. fta₽146B rel/min, 

Compresorul aspiră din conducta, 
cu diametrul 150 ищи. ce alimen
tează eompi«$ui de săpare a pufcv 
lui est nr. 2. ta presiunea nwdte de 
regim 3.5-4 gts, iar după recam- 
prtawe ae obține presiunea de lu
cru necesară greiferelor.

In urma măaurăforitor făcute, în 
condițiile functiofiăriî ce]©r două 
greîfere, ș-au obțtoto următoarele 
rezultate:

Presiunea ta 
aspirere (ate)

Presiunea după 
reeomprimare (atu)

3.2 6
3,5 6,3
4 6,5
4,5 7

Galerie susținută cu cadre meta
lice T H fii făftușitâ cu plasă me- 
iulică

etndu-se cu exploziv tip A G prin 
pușcare instantanee) de către briga
da minerului Mihai Vasile. Plasarea 
locului dg muncă ■ 10 jxjsturî/gi a 
cite 3 schimburi Graficul de lucru 
pe un schimb constă din operațiile 
de perforare, pușcare, evacuare 
armare realizîndu-se în medie o 
vansare de 1 m )/schimb,

In figura alăturată se poate 
mări tehnologia de lucru cînd 
bandajează cu plasă metalică

Se folosesc 6 fîșii de plasă meta
lică lungi de site 10 m І și înfășu
rate sub formă de sul flecare fîșfo în 
parte- Pentru a se obține fîșii de 18- 
țlmea dorită se rupe plasa pe fir în 
mod foarte simplu. Cele 6 suluri sînt

?i 
»-

ur
se

teg RC-DiCA FLAIPAR 
E. M. Vulcan

Astfel, compresorul Pokorny a asi
gurat presiunea necesară celor două 
grșifere, în condițiile de funcționare 
•arătate, timp de 7 lupi, de cînd a in
trat în funcțiune Ia E. M. Petrila.. 
Pe asemenea, compresorul prezintă 
siguranță ta funcționare, fiind pre
văzut cu următoarele dispozitive :

— un relpu care menține ventilul 
de aspirație în permanență deschis, 
atunci cînd presiunea aerului la 
fular® a ajuns 1# limita dorită;

— im limitativ de temperaturi, 
care decuplează întrerupătorul prin
cipal al motorului electric, cînd tem
peratura aerului a ajuns la 140 grade 
Celsius;

—■ un dispozitiv automat ewre de
cuplează întrerupătorul principal, 
cînd preșlpnea uleiului a scăzut sub 
o anumita iintfta;

— од ventil de siguranță contra 
suprapreșiunii.

Agregata! fiind în construcție an- 
tigrișutoașă preconizat utiliza
rea acestuia în subteran, ta săparea 
puțului orb nr 12 ?i în lucrările de 
pregătire, unde creșterea preșfami 
aerului comprimat ta frontul de lu
cru va permite realizarea vw vteuw 
de avansare mai mari,

eelecfiii de jfigiHefi te Jm 
bitului cercetări miniere in cotp- 
îiffire gn efieeialifli din industria, 

й au (iejimtmat g ншй те- 
tgdă fie ШІІІШе № galeriilor țrms- 
Pfffeie faeerefarea — care con^ 
^ă in susținerea lor eu ajutorul unul 
strat de beton pompat au presiune. 
Tgrarptarea permite o mai mare fii- 
gurtmld lu exploatare și duoe la Ob
ținerea gnor ітрогішгіе есметіі de 
lemn-

ill scapul ejtfmderii acestei me
tode apansate. industria nacisțră con- 
sțructgare de .mașini a fabricat uti
laje adepeaie, de mate (opacitate, 

exploatarea minieră Sășar 
Maramureș, de pildă, a fost folosit 
un utilaj țsr.t'i, protestarea betonu
lui, ușor manegrabil și care poate fi 
Utilizat de orice echipă de mineri.

Reziilt'itele bune obținute au făcut 
se se treacă la aplicarea acestei 
metode la o serie de lucrări cu ve- 
turn mare de muncă. Ea este folo
sită acum de către copstruetorii tu 
netului Alfuiiș de la eompleșul mi
nier Leșul Urșițlfii-Sifceaoa, de mun
citorii care lucreaaă ia galeria de 

. fugă a hidrocentralei „Giheorghe 
țiheorghiu-f)e" de pe Argeș și pe 
alte mari șantiere ale aesenatefai.

Іц prezent, specialiști pi institutu
lui fpe eenșiări pentru introdueft ț 
iororeiării în galeriile direcționale și 
in abataje.
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(Din В I- iff. 4/1§0ё)

INDICATORII DE CALITATE
Este cunoscut eă o sarcină centrală 

a economiei noastre o constituie îm
bunătățirea continuă a calității produ
selor. Pentru îndeplinirea acestei sar
cini, colectivele de la exploatările mi
niere și preparați!, eît și organele 
C.T.C. din cadrul Combinatului car
bonifer Valea Jiului, îndrumat.'* de or
ganizațiile de partid, sînt preocupate 
să dea țării cărbune cît mai mult și 
de mai bună calitate.

CRrbunete brut sau preparat (co- 
meretaftaat) este cu atît mai superior 
din punct de vedere calitativ, cu cît 
procentul său de cenușă și umiditate 
este mei ecflzut, iar pentru cărbune 
folosit în scopuri energetice (locomo
tive C-P.R-i termocentrale etc.) cu cît 
elaaa 0» 10 mm, în amestec, este mai 
mică.

Atît în anul 1064 cît șj în primele 
patru luni «le anului 1906. la cărbu
nele preparat ș-au obținut indici ca
litativi globali, pp preparații, sub in
dicii prevăzuțj în normele interne în 
vigoare- In schimb, la cărbuni bruți 
cenușa a fost depășite.

In vederea îmbunătățirii calității căr
bunelui brut șt a cointeresării colecti
velor de ta exploatările miniere, pentru 
obținerea unor rezultate din ce în ce 
mal bune, în baza analizelor de stra
ie, « unor Studii și at realizărilor ob
ținute în ultimul timp la cărbunele 
brut, s-au stabilit noi norme la indica
tori de calitate la exploatări. Noile 
norme se aplică CU data de 1 aprilie

Conținutul do cenușă se poate de
termina zilnic numai pe exploatare. 
Totuși, pentru a se putea cunoaște care

din sectoare și brigăzi influențează 
înrăutățirea calității producției s-a 
ales un alt indicator de calitate numit 
șist vizibil. Prin șist vizibil se înțe
leg bucățile de steril amestecate în 
cărbune, avind mărimea peste 80 mm 
și asupra cărora poț să intervină 
muncitorii din abataje sau pregătiri 
și să-l aleagă dip cărbune-

Dispoziția C-C.V.J. stabilește
mod precis normele admise de șist 
vizibil p® metode de 
exploatare, numă
rul de vagonete 

care trebuie sg fie 
analizate zilnic și 
modul de calcul ai 
penalizărilor lș bri
găzile cșre au do- 

nprma admisă 
cazul depășirii 

pe exploatare, 
se recalculează

în

PE PRIMUL PLAN 
AL PREOCUPĂRILOR

de șist vizibil, 
indicelui de co
producția reali- 
la cenușa ad-

pășit
In 

litate 
zată 
misă- Diferența de tonaj rezultată din
recalcularea producției pe exploatare se 
repartizează pe sectoare și brigăzi în 
funcție de depășirea șistului vizibil și 
în funcție de alte neglijențe constatate 
în cursul acelei luni la locurile de 
muncă ca : surpări, nebandajarea co
rectă a eoperlșulu! și a culcușului fria
bil, exploatarea neselectivă a locurilor 
de muncă cu intercalațll sterile etc-

Prin dispoziția C.C.V.J, din aprilie 
1965 s-au fixat pe exploatări norme noi 
la indicii de calitate, cit mai aproape

de realitate, astfel ca să 
lași timp mobilizatoare 
de realizat. S-au mai prevăzut urmă
toarele : In cazul depășirii conținutu
lui de cenușă lunară pe exploatare, 
brigăzilor li se va șterge din produc
ție nu mai mult decft pipă la nivelul 
cantității de cenușă depășit față de 
norma admisă. In cazul reducerii ce
nușii medii lunare pe exploatare, bri
găzilor nu li se va șterge nici o tonă 

chiar dacă s-a gășil 
Că ди depășit șis
tul vizibil în cursul 
aeeleeași lupi; 
brigăzilor care pu 
auprisfoîlatatea de 

a contribui la îmbu
nătățirea calității 

la cenușă, nu vor fi penalizate pentru 
șist vizibil dacă li Ș-a mărit pentru 
aeeașta norma de producție (cu apro
barea Serviciului muncă și salarii din 
C.C.V.J.)

Pe C.C.V.J., față de normele revi
zuite, î|ț cursul lunii mai a-a redus ce
nușa în cărbunele extras eu 0,2 puncte. 
Totuși, unele exploatări au depășit 
conținutul de cenușă cum eîrțt; mina 
Petrila eu 2,8 puncte, mina Llricani 
eu 1,6 puncte, mina Dîija cu 1,0 puncte 
și mina Lonea eu 0,2 puncte- Această 
depășire se datorește în cea mai mare 
măsură faptului că se neglijează ex
ploatarea selectivă la acele locuri un
de aceasta se poate aplica cu succes 
și nici nu se alege șistul vizibil, în

fie în ace- 
și posibile

Cunoscuta brigadă de minări con
dusă de N. Kutes. laureat șl pre
miului Lenin pa 1005, de Is mina 
„Mirgalimsaf din Kazahstanul de 
sud. a realizat un nop record de 
înaintare ia săparea urni galerii p-: 
rijpntăl* — I 237 m in 31 de zile 
lucrătoare. O astfel de realizare ex
cepțională a fost posibilă ea urmare 
a aplicării unor noi metode de să
pare și evacuare a sterifatai din ga
lerie-

măsura posibilităților- O dovedește f, - 
tul că în unele zile, procentul de ce
nușă din sortul 10-80 mm a atins la mi
na Petrila 40 la șută, la minele Urî- 
cam și Dîija ВД la șută, iar la sor
tul + 80 mm au fost zile cînd s-a de
pășit cenușa cu pește 50 la sută la 
minele Lonea și Petrila și cu peste 60 
la șută la minele Uricani și Dîija-

Rezerve de îmbunătățire a indice
lui de calitate există la toate expfoș- 
tarile, și aceasta șe poate realiza prin 
cele două căi clasice de micșorare a 
conținutului de cenușă ■ alegerea șis
tului vizibil ta locurile de muncă și 
exploatarea selectiva.

Condițiile specifice de muncă din 
mină, cu tocuri de muncă dispersate 
și greu de supravegheat îți continuu, 
spre deosebire de alte ramuri de ac
tivitate, fac ca problema calității H 
devină o problemă de conștiință. Toc
mai de aceea, consider că organele 
sindicate și U.T.M-, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, pot -și trebuie 
să se ocupe cu mai mare eficiență de 
formarea ta mineri а цпці spirit de 
exigență ridicat față de soarta calită
ții cărbunelui.

Conducerile exploatărilor miniere, ale 
sectoarelor, trebuie să întreprindă ast
fel de măsuri lucit planul de produc
ție să fie îndeplinit în mod ritmic, fă
ră salturi, deoarece e-a constatat ca ta 
acele exploatări unde se extrage pro
ducția în salturi, calitatea cărbunelui 
se neglijează. Trebuie combătută ten
dința unor brigăzi și sectoare de g de
păși sarcinile de producție în dauna 
calității și In această direcție, ingi
nerii și mai aleg maiștrii și artificie
rii trebuie să acționeze cu mai ffl.Ulț 
simt de răspundere-

Jpg- V PLAȘICJUȘ 
șef birou C.T.C. - C.C.V.J



|T1A6W U®ȘB *
мдмт рвобвдм u iwioBimi рдімд Kt iUflte

Sl -mW

$1 BIRIÂSIADII РОРОШІІ.ІД
(Urmare din pag. l-a)

IV-lea Congres al partidului. Româ
nia înfățișează — așa cum se subli
niază tn proiectul de Directive — 
tabloul unei țări în plin avînt, cu o 
economie socialistă multilateral dez
voltată in care industria cunoaște un 
eentinuu proces de perfecționare și 
țdaptare la cerințele progresului 
tehnic contemporan, iar agricultura 
socialistă pupe în valoare tot mai 
iflfg marile ej rezerve; toate regiu- 
pHe și raioanele țării cunosc, o viață 
șociai-eeonomică intensă. înflorește 
euHwa nouă, socialistă, crește ap de 
ari bunăstarea oamenilor muncii de 
lj orașe și sște

Acest tablou însuftețitor întărește 
încrederea oamenilor muncji în for
țate lor, constitute up izvor inepui
zabil de elan și de energie creatoare 
pentru întregul popor- Cînd te hazezi 

л pe asemenea realizări te poți avînta 
.. J4. optimism înainte spre noi șl noi 

1 ș se«eșe pe calea progresului și în
floririi patriei.

Subliniind sarcinile de bază pen
tru perioada urniățpșre. proiectele de 
Dir- ftive pornesc de la premisa con- 
țințMrii neabătute și în viitor a po
eticii de industrializare socialistă și, 
în cadrul acesteia, creșterii cu prio
ritate a producției mijloacelor de 
producție, concomitent cu sporirea 
și perfecționarea producției bunuri
lor de consum. In 1070 producția in
dustrială globală va fi cu circa 65 
ia șută mai mare deeît în 1965, a- 
ceaștă creștere corespunzînd unui 
rîRn mediu anual de 10.5 ia sută. 
Ca valoare absolută a producției, a- 
eest procent de creștere depășește cu 
mult pe cel obținut în primii cinci 
ani ai șesenalului. teoarece el se re
feră la o producție industrială glo
bală de peste 2 ori mai mare deeît 

- cea din 1959. In această perioadă 
producția industriei mijloacelor de 
producție va spori eu circa 70 la 
șută, iar cea a bunurilor de consum 
cu circa 60 la sută.

Industriei noastre socialiste în 
plin avînt i se asigură — potrivit 
prevederilor proiectelor de Directive 
— q bază tot prai largă de materii 
prime prin atragerea în circuitul e

; eonomic a noi resurse. In acest scop 
«pentru următorii a ni se prevede un 
amplu program de cercetări geologi
ce îndreptate în primul rînd spre mă
rirea rezervelor de țiței, gaz metan, 
minej-euri neferoase și nemetali- 
fer'**

< ut.osebită importanță pentru a- 
V’jiul întregii economii naționale o 
are lărgirea bazei energetice, crește
rea producției de energie — proces 
•ce se impune a fi м un pas înain
tea dezvoltării industriale. Proiectul 
de Directive cu privire la valorifica

rea surselor energetice și electrifica
rea țării in perioada 1966 — 1975 
prevede importante lucrări pentru 
descoperirea de no: rezerve da com
bustibili, creșterea producției de e- 
nergie primară și extinderea electri
ficării țării Va fi extinsă în perioa
da următoare valorificarea resurselor 
hidroenergetice ale Dunării, în co
laborare cu ‘ țările vecine, precum și 
a cursurilor interioare de apă. La a- 
ceasta se va adăuga în anii viitori 
o nouă sursă importantă de creștere 
a potențialului energetic prin începe
rea utilizării energiei nucleare pen
tru producerea de energie electrică 
și termică.

Pe baza acestor măsuri șe pre
vede ca, în concordantă cu dezvol
tarea economiei, consumul total a- 
nual de energie să crească pînă în 
1975 la 70—75 milioane tone com
bustibil convențional, iar producția 
de energie electrică să se ridice la 
55-60 miliarde kWh.

Anii viitorului plan cincinal vor 
marca o nouă, și importantă creștere 
I producției de metal. In 1970 in
dustria siderurgică va produce circa 

Y 4.1 milioane tone fontă. 6,3 milioane 
tona oțel, 4.4 milioane tone laminate 
806 mii tone țevi. Va crește conco
mitent producția de metale neferoase.

Proiectele de Directive reflectă eu 
putere consecvența, cu care partidul 
nostru asigură dezvoltarea susținută 
a induși ie! .constructoare de mașini 
—- inima oricărei economii moderne. 
In perioada planului cincinal pro

ducția acestei ramuri vitale pentru 
asigurarea prefreaufui tehnfe ?* în
zestrarea cu utilaje și mașini de ma
re randament a tuturor celprlglfe ra
muri ale economiei va crește cu circa 
75 la suță. intr-un ritm mediu a- 
nual de peste 12 la sută. Aproape 
două treimi dim cantitatea de mașini, 
instalații și utilaje necesare economiei 
vqr fi asigurate prin producție in
ternă.

Up ritm înalt de creștere va cgn- 
tinua să înregistreze, îrj toată această 
perioadă industria chimică, a cărei 
producție va fi în 1970 de 2,3 ori 
mai mare flecîf în 1966. In med deo
sebit va spori — pe baza valorifi
cării complexe a reșurșglor națpfale 
ale țării — produeția de îngrășămin
te chimice, antidăunători, materiale 
plastice și еаисічс șimafte, fibre și 
fire chimice, coipranii, medicamente 
etc.

Prevederile proiectului de Directi
ve stabilesc obiective importante re
feritoare la dezvoltarea în noul cin
cinal a induatriilcr ușoară și Cimen
tară a căror producție va crește și 
se va perfecționa continuu. Industria 
ușoară îșii va spori cu 50—55 la sută 
producția, în cadrul căreia șe vș pu
ne un accent deosebit pe producția 
de; țesături, tricotaje, confecții și în
călțăminte — iar industria alimenta
ră. al cărei volum global de pro
ducție crește вц 90 la suiș, va dez
volta în speeial producția de carne, 
lactate, pește, conserve de legume și 
fructe, zahăr, ulei — răspunzînd în- 
tr~o măsură tet «nai largă cerințelor 
sporite ale populației.

Un loc important în proiectul de 
Directive î] ocupă prevederile referi
toare la dezvoltarea agriculturii. 0- 
biectiyele stabilite pentru această 
importantă ramură a economiei na
ționale urmăresc mobilizarea susți
nută a rezervelor și posibilităților 
eșiștente prjn accentuarea eforturilor 
in vederea îmbunătățirii înzestrării 
ei tehnteo-materiale, prin cansolMS’1 
rea și extinderea rezultatelor poziti
ve obținute în dezvoltarea goapodă 
riiior agricole de stat și a coopera
tivelor agricole de producție. Se vot 
executa importante lucrări de hidro
ameliorații, se va dezvolta producția 
de îngrășăminte, va crește gradul 
de mecanizare a lucrărilor agricole 
prin dotarea сц o gamă mai variată 
de tiactoare și cu alte mașini de 
mare productivitate. Se va asigura 
folosirea semințelor din cele mai 
productive soiuri, va spori simțitor 
numărul specialiștilor cu pregătire 
medie și superioară din agricultură, 
precum și al mecanizatorilor. Ga ur
mare, în perioada 1966,-1 !)7() pro
ducția globală agricolă urmează șă 
orească cu circa 20 la sută față de 
media anilor 1961 — 1965. In sectorul 
creșterii animalelor, proiectai <te Di
rective prevede ca la șfîrșitul anului. 
іи© să se ajungă pe. întreaga Iară 
la circa 5 milioane bovine, la peste 
6,5 mijioșne porci și circa |3 mili
oane oi. Sporirea numărului de ani
male și intensificarea acțiunii de se
lecție în vederea îmbunătățirii raselor 
vor face posibilă obținerea unor pro
ducții anuale de circa 1 150 mii tone 
carne în greutate vie, peste 28 inili- 
‘ume . hectolitri ite lapte, peste 28 mii 
ion® de lînă și peste 3 miliarde ouă

Așa cum reiese din prevederile 
proiectului de Directive partidul și 
statul creează necontenit - prin lăr
girea bazei tehnice, dezvoltarea pro
ducției de îngrășăminte, irigații, prin 
măsurile <fc eiHiiteresare luate — noi 
posibilități pentru creșterea produc
ției agricole, vegetale și animate. 
Folosind din plin aceste posibilități, 
țărănimea trebuie să-și concentreze 
«■forturile spre sporirea an de an a 
recpltețor obținute, prin aplicarea pe 
scară largă a celor mai avansate 
metode de cultivare a pămîntulul și 
de creștere a animalelor, pentru mai 
buna gospodărire a mijloacelor de 
-■are dispune, sporirea fondului ob
ștesc — aceasta fiind sursa sigură 
și permanentă de ridicare a venitu
rilor, a bunăstării sate.

Amploarea tot mai mare a activi
tății economice a țării face necesară 
dezvcJăprea capacităților de transport 
și telecomunicații. Se prevăd în acest 
șțop modernizarea transportului fe
roviar, dotarea parcului auto cu noi 

mijloace, sporirea capacității flotei 
maritime și fluviale, țflffcaltgreș 
transporturilor aeriene da < slăbiri-

fn perioada 1966 — 1070 se preva» 
da alpwo din fondnfite/ef*ifr«li- 
zate ale statului a unui volum de 
inveșiitij cu cireș 50 |a șută Ш4І 

-mere deeît în feti cei ejfțci ani gn- 
.tertori, inveștițiite w fi orientate 
spre dezvoltarea susținută a iflțhte’ 
țiffei ș^Bipliste, (пЦгНй barei tphni- 
c^materiale a agriculturii, rihtesțea 
nivelului tehnie «1 transportului și te- 
teeofflumcațijtor, dezvoltertte acliviț.ă- 
(itor șnciahpultiirate- Un accent deo
sebit sfi pune în protesteil de Direc
tive asupra grijii maxime ce trebuie 
nianifeatilă în toăte sectoarele, <Jg 
către toți factorii de răspundere dtp 
ecnnrimte noastră, pentru aaîgwifeg 
cetei mși înalte eficacități așbflretoee 
a tuturor investițiilor.

O condiție principală pentru înde 
plinirea cu succes a sarcinilor nou 
iui cincinal este promovarea și ex
tinderea în ritm accelerat a tehnicii 
înaintate, in care scan' sînt prevăzute 
măsuri concrete, prtei‘nd jntrgdupere? 
în producție а noi materiale, extin
derea mecanizării și dezvoltării ău- 
tomatizării proceselor de iBbdtțctie 
folosirea largă a tehnologiei moder
ne. Se prevede totodată ridicarea ni
velului cercetării științifica, dezvolta
rea acestei activități în lumina ne
voilor construcției socialiste.

Ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției și calificării prpfestomtte «* 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor, își va aiJa concretizarea în rit
mul susținut de creștere a producti
vității muncii, în îmbunătățirea cali
tății produselor — care copsțituie și 
mai departe un obiectiv esențial al 
întregii activități economice în re
ducerea prețului de cost,

Dezvoltarea complexă și multilate
rală a ecppomiei naționale, diversi
ficarea'! ei continua vor crea premise 
favorabile pentru lărgirea schimbu
rilor c-onțergjale- și a colaborării e- 
conomice externe. R. P. Română va 
eonttoua să dezvolte și să gdîneeeacă 
relațiile șale de colaborare economică 
cu țările socialista și va extinde le
găturile economice cu toate statele 
pe baza principiilor politiei! externe 
a sfetului nostru.

Prevederile proiectelor de Directi
ve reflectă puternic preocuparea parti
dului și statului ile a asigura crește
rea continuă a bunăstării materiale 
și (suitorete а oamenilor muncii de 
la orașe și sate. Pe temelia trainică 
a dezvoltării întregii economi* va 
spori venitul național și — o dată 
cu aceasta posibilitățile statului 
de a asigura, prjntr-ui* complex de 
măsuri, ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor. lp 1970 salariul real 
urmează să crească CU 20—25 la 
sută față de ntoelul din 1065. iar 
veniturile reale ale țărănimii CU 30 
la șută; vor spori de asemenea ve
niturile penșionaritor- Corespunzător 
măririi veniturilor va crește cu 50-55 
la sută volumul desfacerilor de măr
furi, Măsuri importante se prevăd 
pentru dezvoltarea înVățăm'ntuIwi și 
culturii, а ocrotirii sănătății, a cultu
rii fiztee și sportului.

îmbunătățirea în continuare a con
dițiilor de locuit — preocupare per
manentă a partidului si statului — 
își găsește o puternică oglindire în 
proiectul de Directive. In următorii 

: rinei ani șe vor construi din fondu
rile statului circa 390 000 de aparta
mente eu cirea 25 la sută mai mult 
deeît în perioada 1961- 1965. Se vor 
electrjfiea cel puțin 1 000 de sate 
anual, astfel ca efecfrificarea rurală 
să fie prgetie încheiată în 1072-1973:

înfăptuirea obiectivelor planului 
cincinal de dezvoltare a eeoțxamiei 
naționale pe perioada 1066 1970 și
ale planului de 10 ani de valorifica
re a surselor energetice și efeetrifi- 
<rerea tăfii. va însemna un nou și 
însemnat pas înainte în creșterea 
potențialului economic. Oamenii mun
cii smt șdînc convinși că pe măsu
ra dezvoltării economiei crește con
tinuu, an de an, nivelul lor de trai, 
eforturile lor pentru sporire» produc
ției dînd roade tot mal bogate.

In ansamblul lor, prevederile a- 
cestor Directive vor continua Itoia 
dezvoltării șseendente. în ritm susți
nut a economiei naționale ca pe 

wmpte» uniter, ar«to*w есЬШ- 
ket, Iidipfaifee tor vi йНтім 
consolidarea și mși puternică și per- 
feeiieiurea retețiitor эдрі-з|і§іе de 
BfQdhfțiș, întlFifei gottifiuș 4 uni
tății și coeziunii întregului popor va 
evident^ îwă 9 dată dragostei de 
patrie și devotamentul față de capza 
spc-fițlamulu!, care animă întregul 
nfțstell popor: ea va constitui o nouă 
confirmare a superiorității pnndpirii 
socialiste, fe sonteibuțfe a țwi* Waștre 
!a întărirea continuă a sistemului 
!U«șpdi<*I secjaltet. Oamenii mundii 
văd ’ri planurile inițiate de partid 
prppr-ijte Inș planuri, cauza vitală a 
întregului popor cărei» -fiecare ceta
tea и ru dfagoște de (ară se cuvine 
să=i consacre toată inițiativa și pu
terea de muncă-

Raporpl nostru este adine încf®- 
dinfșt ea obiectivate înscrise în pro
iectele de Directive vor fi înfăptuite 
ey succes. Aeeșstă convingere izvo
răște din experiența atîtor - ani de 
coustruriri socialistă care ați verifi
cat practic justețea politicii partidu
lui, uriașa ei forță transformatoare, 
capacitatea partidului de a duce po
porul din victorie țn victorie.

La plenara C.C. al P.M.R. din 31 
mai — 2 ipote. tovarășul Nrolae 
Ceaușsșep. prjțn-șecretar șl Comite
tului Central al partidului, arătînd 
că înțăptuteva obtestivelor viitorului 
plan cincinal popștitote un adevărat 
prngrem de dezvoltare multilaterală 
a întregii noașfre șoctetăti. a subli
niat necesitatea organizării unei 
largi și temeinice dezbateri a pro
iectelor dg Directive ale Congres '• 
lui al IV-lea îp întregul partid, de 
cpndpcerjte ministerelor și altor in
stituții cșnkate. cu participarea ce- 
lor mai. compețenți specialiști și a 
oamenilor de știință, de organizațiile 
sindicale, de tineret, de femei, de 
uniunile de creație și alte organiza
ții de masă și obștești, de toți oame
nii muncii. O asemenea dezbatere -t- 
nouă și puternică manifestare a »- 
dlnciilui democrafteiii ai orinduirii 
noasțre — v» stimula uartiriparea 
activă și plină de inlțititivă а tetre- 

' gutei РЙдаг te rezolvarea probleme
lor fimdsnwHalg ale twsuiui nostru 
înainte, v» înțări și mai mult legă
tura trainică. d₽ nezdruncinat dintre 
patted, guvern și pppor.

Dezhăiîild temeinic pbjpctivele sta
bilite m proiectele de Directive, îă- 
cînd propuneri pentru îmbunătățirea 
lor, pentru, fructificarea șxperientei 
dobîndite, oamenii muncii din tara 
noastră vor aduce O prețioasă contri
buție I» valorificarea a noi rezerve 
și 1» stabilire# mior streini eît ni»i 
mobilizatoare pentru dezvoltarea e- 
eonomtel naționale și a întregii țări.

Organizațiile de partid șînt chemate 
să popularizeze larg prevederile pro
iectelor de Directive, lămurind te
meinic gonținutul tor. să asigure 
dezbaterea lor vie și creatoare. în
treaga muncă de propagandă va tre
bui să fie orientată în această pe
rioadă spre (felurea apnțfundată a 
proplpnțelor fundamentale euprin.se în 
aceste documente-

Oamenii muncii, din tare noastră 
se pregătesc cu entuziasm să întîm- 
pine cel de-»l IV-dea Capgres al 
partidului. In aceste zile, întrecerea 
socmlistă cunoaște o amploare deo
sebită. Aproape toate întreprinderile 
tarii și-au эдоги, în cinstea acestui 
important eveniment, aflg»jwnCn*ele 
luate în întrecere; adunate cifră cu 
cifră, economjile prevăzute în anga
jamentele sporite reprezintă acum un 
volum aproape dublu fata de cel 
stabilit mihșl. Fiecare zi aduce no* 
Hifțrttirii șle avințului cu eaFe oa
menii muncii țnfăptuiftec acesțe an- 
gșjamente de onoare. Realizările 
concrete din întreprinderi constituie 
r> vie confirmare prin fapte a con
vingerii adinei a poporului nostru că 
politica partidului este expresia pro
priilor șale interese, o dovadă ș în
crederii nestrămutate în partid. în 
conducere» încercate. însuflețite de 
mărețul program trasat d« partid — 
primit cu un uriaș interes în întrea
ga tară — clasa mimcitoare. țărăni
mea, intelectualitatea își vor consa
cra toate forțele. întreaga lor capa
citate, înfăptuirii acestui luminos 
program «I înfloririi și prosperității 
patriei socialiste, al ereșterfi bună
stării matariate ș* spirituale a între
gului popor-

(Artieol da /wid «părui и wd 
„Sclnim").

PRCfeRAMUț, I. 5,00 Шейп de 
șțjfi. ISuleim î^țsprologjgi 5,06 Con
cert ți» dfflîinăațg; 5,20 Jurnalul sa
telor : îngrijirea animalelor ținere la 
pășune; 5,40 Continuare» concertului 
de’ dimineață; 6.06 Radtemnwl- в»- 
tetjn mfileprotogîg; 6,10 „Cîntec ve- 
șei‘' — muziuă ușoară; 6,30 Reco
mandări din program; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
pîfl EÎuteppte turiștilor; 7,30 Șfatul 
medicului = Citea Ьеііртагі'пд; 7.35 
Дррпіигі, mgzteă; 6,00 Suiiiaru! pre- 
șei; 8 06, Ințerpreți si melodii; 8,55 
Seteirtipnj din operpța 4Npapote șub 
săfuhd fagului" dg Renato Rascal; 
9.2,5 Cu cjntecul șj jocul pe рІаШі 
moldlivcne; 10,00 Rutetiin de șturi; 
10,Q3 Muzică ușoară interpretată de 
Rpdfca Raliu și Aurelian AndrecsC11:
10.15 Citjud din opera lui Emil Ciif- 
leanii; 11,36 Actul al IV-lea djn o- 
pera „Fausf de Gounod; 11.45 P'ese. 
instrumentate de virtuozitate; lS.@t 
Buletin dg știri; 12,63 „Tineri ca pri- 
măvșira" — emisiune de cîntece;
12.15 Muzică ușoară interpretată de 
Constanța Cimpeanu și Vașile Mi.'".;
12.30 „Cîntare partidului" — emi
siune de versuri; 13,06 Din cîntecelț 
și dansurile popoarelor; 13,40 So
prane de coloratură : Magda lancu- 
tesap, Iolanda Mareulescu. Mireăte 
Censtanfinescu; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Recomandări din program; 14.10 
Rstrad» melodiilor; 15,00 Orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii din 
Leipzig, dirijată de Herbert Keggl;
15.34 Tineri iiiterpieți de muzică 
populară; 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic: 16.15 Elegiacă de Al- 
fonș Castaldi; 16,30 Prietena noastră 
cartea: 17f!0 Arii dip opere interpre
tate de Ivan Rețrov; 17,15 Cu mi
crofonul prin regiunea Dobrogga:
17.35 Din comoara folclorului nostru: 
cîntece și jocuri din jurul Drăgășa- 
liilor; I8,oo 'tears pentru tineret; 
117,00 Cîntă. dansează — tinerețe; 
20,00 Radiugșreis d« seară; Wito 
Varielăți muzicate: 21,15 BȘrinți și 
•copii : „Fata me-m₽i, fata tatii", sce
netă (le Vasile Cojocaru; 21,30 Trei
zeci de minute în tovărășia dansu
lui; 22.00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport: 22.20 Melodii d® 
pretutindeni; 83,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7.30 Buletin de 
știri; 7,35 Muzică ușoara interpretata 
la acordeon: 7,45 Recomandări din 
program; 7,50 De, la fluier la marile 
ansambluri; 8,40 Piese de estradă; 
9,00 Buletin de știri: 9,03 Orchestre 
de muzică ușoară: 9 30 Vreau șlj știu 
(reluarea emisiunii din 7 iuniet: 
10,00 Ciclul „Converti grossi opus 1" 
de Pietro Lwatelli : nr. 7 în Fa ma
jor și nr. 8 în fa minor; 10.32 Inter
pret! româpi de oneră: 11.00 Bplehn 
de știri; 11.03 „Partid iubit” — e- 
misiune de cîntece; 11 15 Muzici in
terpretată la chitară; 11,30 Universi
tatea tehnică radio — Ciclul ean- 
slrucții; 11.45 Meledis și interpretul 
preferat: 12.15 Piese Instrumentale 
de Filip Lazăr; 12,30 Vechi ЛМІафі 
populare; 13,00 Buletin de știrf; 13,80 
Meridiane; 13,40 Concert de prînz;
14.30 Recomandări din program; 
16.00 Buletin de știri; IRJM) MtaW' 
furi orchestrale: 15.30 Apfologi* 
Poetica: t ermpntoy; 16,00 Gînțs or
chestra de muzică populară „Miori
ța" di.n Brașov; 16,20 Dialog cu as« 
cu’tătorii: 16,30 Concertul pentru 
vioară Ș* orehesțră de Alfred Men
delsohn — sritet Virgil Pop; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
17.15 Tangouri de concert; 17,30 Sfa
tul medicului: Cura heliomarină;
17.35 Ammturi, reclanțe, miașH; 
18.01 Melodii de George Gfjgoriti;
18.15 Carnet plastic: Arta decorati
vă (partea a lll-aj: 18,30 Pagini din 
Opera „Patate" de Leoncavallo; IȘ.pO 
Ruletln (le știri; 19,05 Romanțe pe 
versuri de Mțhai gminescti, Vasife 
Aleceandri și George Cașbup; ISJ30 : 
Coordonate culturale 1965; 19,46 Mu
zică de d»ns; 20.30 Actualitatea mu- 
zicală: 21,06 Radiojurnal. Sport; 21,2® 
Recilyl Franc» Gali și Henri Salva
dor — muzică ușoară; 2ț,30 Ciclul 
...Mari dirijori" — Arturo Товсапіві;
22.30 Pagini lirice din opereta „Dom
nul Beaucaire" de Messager; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Caleidoscop 
ritmic; 0,02 Buletin de știri.

euprin.se
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Prezente românești 
peste hotare

In U.R.S.S. a fost lansată

O rachetă cosmică
Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
in problema dominicană

MOSCOVA 8, — Corespondență 
specială de la A. Munteanu :

Orchestra de estradă sub condu
cerea pianistului Horia Moculescu 
fi-a încheiat în seara de 7 iunie 
turneul în Uniunea Sovietică cu un 
spectacol prezentat pe scena Teatru
lui de estradă din Moscova. Atît or
chestra cit și soliștii Constantin 
Drăghici, llinca Cerbacev, Ouid 
Teodorescu și Luminița Dobrescu au 
repurtat un frumos succes. Cele 33 
de spectacole oferite de artiștii ro
mâni la Chișinău, Bălți. Tiraspol, 
Cernăuți, Lvov, Leningrad și Mos
cova au atras un numeros public.

PARIS 8. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite:

' La Lyon au luat sflrșit lucrările 
Cong-esului internațional de maladii 
hepatice (2-5 iunie) la care au par
ticipai 44 ce țări. Din R. P Româ
nă a luat нагіе o delegație compusă 
din acad. I. Făgărășanu, prof. dr. T. 
Splrchez, prof. dr. I. Pavel, prof, 
dr. O. Fodor, membrii corespondenți 
(d academiei R.P.P., si dr L. Bu- 
licescu, candidat în științe medicale. 
Delegația medicilor români a pre- 
zeniant un număr de cinci comuni
cări. r.aie au fost deosebit de apre
ciate de participantă la congres 
Acad. I. i: rgărășanu a prezidai una 
din ședințele congresului.

л
ІП

MdSCOVA 8 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

în conformitate cu programul cerce
tării spațiului cosmic și a planetelor 
sistemului solar, la 8 iunie 1965 în 
Uniunea Sovietică a fost lansată o 
rachetă cosmică în direcția Lunii.

Pe bordul rachetei cosmice a fost 
instalată stația automată „Luna-6“ 
cu o greutate de 1 442 kilograme, în
zestrată cu aparataj științific și de 
măsurat.

Lansarea a fost efectuată cu aju
torul unei rachete cu mai multe trep
te. Ultima treaptă a rachetei a fost 
plasată, în prealabil, pe o orbită in
termediară de satelit artificial al Pă- 
mîntului, iar apoi, potrivit programu
lui dinainte stabilit, aceasta a pla
sat stația automată pe o traiectorie 
de mișcare în direcția Lunii.

Pe traiectoria aleasă, zborul sta 
ției automate pînă în Lună va dura 
aproape trei zile și jumătate. Co
nectarea aparaturii telemetrice, ști
ințifice și de măsurat se face auto
mat, în conformitate cu programul 
de zbor, precum și prin radio-co- 
menzi ferestre.

Urmărirea zborului stației automa
te „Luna-6“, stabilirea parametrilor 
traiectoriei stației, . recepționarea in
formațiilor științifice pe Pămînt, șe 
realizează cu ajutorul unui complex

direcția Lunii
special de măsurat. Stația automată 
„Luna-6“ se deplasează pe o traiec
torie apropiată de cea stabilită prin 
calcul.

La 8 iunie 1965, ora 13,00 (ora 
Moscovei) stația „Luna-6“ — șe afla 
la o distanță de 21 000 kilometri de 
Pămînt deasupra punctului suprafeței 
terestre, avînd coordonatele 160 gra
de 21 minute longitudine estică și 
36 grade 53 minute latitudine nor
dică. întregul aparataj instalat pe 
bordul stației automate „Luna-6‘: 
funcționează normal. Centrul de co
ordonare și calcul procedează la pre
lucrarea întregii informații recepțio
nate.

După amerizarea 
cosmonaufilor americani

NEW YORK 8 (Agerpres)
Cosmonauții americani James Mc- 

Divitt și Edward White, care au e- 
fectuat pe bordul navei cosmice „Ge- 
<nini-4“ un zbor de 97 de ore și 48 
& în jurul Pământului, se
Sfffi în prezent pe bordul port-avio- 
nului „Wasp" unde se odihnesc și 
»înt supuși unor amănunțite examene 
medicale. Reprezentanți ai N.A.S.A. 
(Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic) au dedat at că cei 
doi cosmonatiți „se simt excelent" 
Vineri cînd probabil vor debarca pe 
teritoriul S.U.A., vor ține o confe
rință de presă.

In prezent, N.A S.A. lucrează la 
examinarea materialului științific adu
nat cu prilejul acestui zbor.

Făcînd un bilanț al acestui zbor, 
agenția France Presse arată că ame
ricanii au doborît recordul de du
rată al zborului unui număr de doi 
cosmonauți deținut pînă acum de na
va sovietică „Voshcd 2“, cu 26 ore 
02 minute. Recordul absolut de zbor 
este deținut însă de cosmonautul so
vietic Valeri Bîkovski care a rămas 
йі spațiul cosmic timp de 119 ore 
și 06 minute, efectuînd 82 de revo
luții în jurul Pămîntului. „Sovieticii 
— arată France Presse — păstrea
ză avantajul de a fi putut menține 
pe orbită, timp de peste 24 de ore, 
trei Oameni pe bordul aceleiași ca
bine — ceea ce americanii nu vor 
realiza decît peste doi ani în ca-

drul programului .,Apollo". Totodată, 
s-a arătat că N.A.S.A. este satisfă
cută de experiența realizată de 
White, care a putut evolua în afara 
cabinei timp de aproape 20 de mi
nute, succes umbrit însă de eșecid 
tentativei ,,întîln.irii“ cu treapta a 
doua a rachetei purtătoare. Aceeași 
agenție subliniază, pe de altă parte, 
că „sovieticii continuă să păstreze tun 
avantaj spectacular : cel al „cosmo- 
viziunii" Care a permis zecilor de 
milioane de telespectatori din lumea 
întreagă să urmărească pe micul 
ecran „primii pași, de neuitat — în 
spațiu" ai unui om — Alexei Leo
nov.

Vizita lui I. B. Tito 
în R. D. G.

BERLIN 8 (Agerpres).
losip Broz Tito, președintele R.S.F. 

Iugoslavia, secretar general al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
sosit la 8 iunie la Berlin într-o vi
zită oficială de cinci zile în R. D. 
Germană.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de Walter Ulbricht, preșe
dintele Consiliului de. Stat, prim-se- 
cretâr. ai Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Willi Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri, Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei Popu
lare a R. D. Germane și de alte per
soane oficiale.

Walter Ulbricht și losip Broz Ti
to au rostit cuvîntări.

NEW YORK 8 (Agerpres).
Consiliul de Securitate s-a întru

nit din nou luni după-amiază pentru 
a discuta problema intervenției 
S.U.A. în Republica Dominicană. O 
telegramă trimisă președintelui Con
siliului de către ministrul de ex
terne al guvernului constitutionalist, 
condus de Caamano. arată că tra
pele americane au deschis focul de 
nouă ori asupra părții de nord a ora
șului Santo Domingo, ucigînd și ră
nind mai multe persoane. Delegatul 
Iordaniei, Abdel Monem Rifai, a pro
pus Consiliului să autorizeze extin
derea atribuțiilor reprezentantului se
cretarului general în Republica Domi
nicană, Antonio Mayobre, care să 
întreprindă cercetări asupra respectă
rii acordului de încetare a focului și 
a violării legii drepturilor omului.

Reprezentantul Cubei, Miguel Al
varez Tabio, a denunțat „incapacita
tea" O.S.A. de a rezolva problema

dominicană. El s-a pronunțat pen
tru asigurarea încetării efective a fo
cului și retragerea neîntîrziată a tru
pelor de ocupație.

Reprezentantul Franței, Roger Sey- 
doux, a declarat că guvernul fran
cez „a dezaprobat chiar de la înce
put acțiunile S.U.A. în Republica Do
minicană. Această poziție se referă, 
de asemenea, la toate acțiunile în
treprinse de un grup de țări în nu
mele unor organizații internaționale. 
Noi nu putem accepta astfel de ac
țiuni, deoarece guvernul din Santo 
Domingo nu este de acord cu ele“.

Adlai Stevenson, delegatul S.U.A.,
s-a pronunțat împotriva împuternici
rii trimisului special al secretarului j 
general Mayobre de a se ocupa 
cercetarea încălcării drepturilor udu
lui în Republica Dominicană.

Consiliul de securitate nu a adop
tat nici o hotărîre. Următoare^ ”e- 
dință a fost stabilită ț 'îtru 
miercuri dimineața.

мне
ALGER 8. Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite:
Luni seara regele Marocului Has

san al Il-lea a anunțat într-un dis
curs radiotelevizat instituirea stării 
excepționale, asumîndu-și puterea po
litică directă. In cuvîntarea sa, re
gele a declarat că „în prezent este 
imposibilă... o conciliere a cererilor și 
condițiilor puse de diverse partide po
litice", ceea ce face ca țara să trea-

Avioane americane au bombardat din nou 
centre populate din R. D. Vietnam

HANOI 8 (Agerpres).
La 7 iunie, avioane americane au 

bombardat și mitraliat orașul Vinh, 
din provincia nord-vietnameză Nghe 
An, precum și regiuni populate si
tuate de-a lungul căilor de comuni
cație din provinciile Quang Binh, Ha 
Tinh și Thanh Hoa. In provinciile. 
Nghe An și Ha Tinh au fost dobo-

rîte două avioane atacatoare și mul
te altele avariate.

Misiunea de legătură a Înaltului 
comandament al Armatei populare 
vietnameze a transmis Comisiei in 
ternaționale de supraveghere și Con
trol un protest împotriva acestui nou 
act de agresiune asupra teritoriului 
R. D. Vietnam

că printr-o „situație critică". Vor
bind despre „lacunele și impreciziu- 
nile“ care împiedică în prezent apli
carea constituției, regele Marocului 
a cerut schimbarea unor articole 
pentru a evita „izbucnirea unei noi 
crize și a preveni periholul insta
bilității" în țară.

In aceeași seară, guvernul ma
rocan s-a întrunit înfr-o ședință ex
traordinară hotărînd ca echipa mi
nisterială condusă de premierul Ah
med Bahnini să-și prezinte demisia, 
pe care regele Hassan a acceptaț-o 
marți după-amiază. Surse din Maroc 
relatează că regele a continuat în 
aceeași zi consultațiile în vederea 
formării unui nou guvern. Totodată, 
ministrul afacerilor externe al Maro
cului, Ahmed Taibi Benhima, a ple
cat miercuri la Tunis unde va în, 
mîna președintelui Burghiba un me
saj din partea regelui. Mesajul con
ține cererea ca vizita pe care, tre
buia s-o facă Burghiba marți în 
Maroc să fie amînată pentru o”dată 
ulterioară. , -

f

CSIduri neobișnuite 
în India
" DELHI 8 (Agerpres).

In statul indian Bihar s-au înre
gistrat călduri care au ajuns pînă la 
45 grade la umbră. Intr-o serie de 
localități au secat fîntînile și rîurile. 
S-au înregistrat numeroase .cazuri de 
inșolație

Cazurile de holeră au început din 
nou să constituie o problemă pentru 
autoritățile indiene. In sfatul Assam, 
un număr de 500 de persoane au 
murit din cauza acestei boli. Un re
prezentant - al Ministerului Sănătății 
din acest stat a declarat ciă s-au 
înregistrat peste 4 009 de cazuri de 
îmbolnăviri.

CAIRO. — Potrivit unui co
municat al Frontului Național 
de Eliberare din Arabia de 
sud, mai mulți soldați britanici 
au fost uciși și răniți în cursul ata
curilor lansate de pafrioți în puncte
le întărite britanice de la Al Maî- 
lah și Al Demna.

PARIS. — intre firma aeronauti
că franceză „Marcel Dassault" și 
societatea vest-germană „Travelair" 
a fost semnat un acord prin care 
firma franceză va furniza un număr 
de avioane de tipul „Mistere-20“ 
R. F. Germane. Primul avion „Mis- 
tere-20" va fi,livrat în iunie 1966.

ACCRA. - - Un purtător de cuvînt 
al Secretariatului pentru editarea En
ciclopediei africane a declarat că în 
prezent lucrările la primele trei vo
lume ale acestei opere sînt într-un 
stadiu foarte avansat. Ultimul vo
lum, al zecelea, va apare în anul 
1970.

BONN. — Producția de cărbune a 
Republicii Federale Germane a scă
zut în luna mai cu 400 300 tone fa
ță de luna precedentă. In aceeași pe
rioadă. numărul muncitorilor mineri 
a scăzut cu 3 300 și există perspec
tiva reducerii în continuare a aces
tora.

TIRANA. — Pe cîmpiale din R.P. 
Albania a început secerișul. Stațiu
nile de mașini și tractoare și gospo
dăriile agricole de stat au luat toate

măsurile pentru a face față cu suc
ces acestej sarcini importante din 
campania agricolă. Anul acesta, ele 
dispun cu 55 la sută de mai multe 
combine și de dosă ori mai multe 
batoze decît în anul 1960.

BUENOS AIRES. — In ultimele 
zile, apele fluviului Paraguay au 
crescut anțenințător, ajungînd la 
aproape 8 metri. Autoritățile argeh- 
tiniene au luat măsuri de evacuare

KUWEIT. — Din surse kuweitiene 
s-a aflat că Republica Arabă Ye
men a cerut Kuweitului să medieze 

în vederea încetării războiului din
tre trupele republicane și cele ale. 
fostului imam, Badr. Apelul a fost 
remis primului ministru al Kuweitu
lui, șeicul Abdallah al Salem al Sab- 
bah, de reprezentantul primului mi
nistru yemenit, Noman, care a în
treprins o vizită în Kuweit.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
a populației din zonele amenințate de 
inundații, pînă luni seara fiind eva
cuate aproximativ 10 000 de per
soane.

BONN., — Luni seara, anunță a- 
genția Reuter’, Ihsan Caglayangil, 
ministrul muncii al Turciei, a sosit 
la Bonn într-o vizită oficială. Mi
nistrul turc va avea întrevederi cu 
mai mulți reprezentanți vest-ger- 
mani și va discuta situația celor 
pește 100 000 de cetățeni turci folo
siți ca mînă de lucru în R.F.G.

MADRID. — Intr-un interviu acor
dat ziarului spaniol „A—. B. C.“, 
cancelarul Republicii Federale Ger
mane, Ludwig Erhard, s-a pronunțat 
în favoarea intrării Spaniei în Pia
ța comună.

NEW YORK. — In cinci state din 
Noua Anglie au declarat grevă 
20 000 de membri ai Sindicatului in
ternațional al lucrătorilor din institu
țiile de telecomunicații. Greva a fost 
declarată în semn de protest împo
triva concedierii pe două zile a li
derilor sindicali locali,

LONDRA. — La locuința lui Dhâ- 
ram Singh, liderul comunității in
diene din Leamington, oraș termal 
din Warwickshire (Anglia), a fost 
pusă luni noaptea o cruce arzîndă, 
semnul organizației segregation is te 
Ku-Klux-Klan.

In urma acestei provocări, Singh a 
declarat: „Comunitatea indiană este 
profund neliniștită de acest incident 
și de altele care l-au precedat".

SAIGON. — Un nou contingent 
de trupe australiene format din pes
te. 400 de infanteriști, a sosit marți 
pe bordul navei „Sidney" la Vun; 
Tau (aproximativ 40 de mile du 
Saigon).

SARAIEVO. — La 7 iunie. la 
mina Kakani, din apropierea orașu
lui Saraievo (R.S.F. Iugoslavia), s-a 
produs o puternică explozie de gaz 
metan. Potrivit relatării agenției Ta- 
niug, pînă în seara zilei de' 8 
iunie, din galeria unde a avut loc 
catastrofa, echipele de intervenție au 
scos 124 morți și numeroși răniți.

BUENOS AIRES. — Consulul ge
neral al Statelor Unite în Argentina 
a fost rănit luni seara de către un 
grup de persoane necunoscute care 
au tras din. goana mașinii asupra 
lui. în timp ce se înapoia acasă în 
propriul său automobil. Consulul 
american .- fost transportat urgent 
la spital. Agențiile occidentale anun
ță că starea sănătății lui este foarte 
gravă.

BUDAPESTA. — Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluționar 
muncitoresc — țărănesc ungar, a pri
mit la 7 iunie pe Carlos Rafael Ro- 
driguez, membru în conducerea na
țională a Partidului Unit al Revo
luției socialiste din Cuba, și a avut 
cu el o convorbire.
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