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I IA E. M. ANIMOASfc I CONSTANȚA 
în realizarea indicelui de calitate I

*
Colectivul minei Aninoasa și-a 

dobîndit un binemeritat renume nu 
numai pentru importantele cantități 
de cărbune extrase peste plan, ci și 
pentru calitatea producției. Anul 
trecut, cîștigătorii Diplomei de în
treprindere evidențiată pe ramură 
în întrecerea socialistă, au primit 
drept. bonificații , pentru reducerea 
conținutului de cenușă sub nivelul 
admis, cantitatea de 2 606 tone de 
cărbune. In primele luni ale anului 
1966 minerii aninoseni au continuat 
—- paralel cu depășirea planuliui de 
producție să se remarce în lupta 
pentru calitate. Astfel, pentru ex
tragerea unei producții cu un con
ținut de cenușă sub nivelul plani-
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BALCOANE
Foto : N. Moldoveanu

ficat, colectivul minei Aninoasa a 
primit, drept bonificații, 140 tone de 
cărbune în ianuarie și 413 tone în 
februarie.

Iată însă că bilanțul pe martie s-a 
încheiat cu o adevărată surpriză: 
deși s-a extras peste plan o im
portantă cantitate de cărbune, mi
na Aninoasa a fost penalizată cu 
peste 1 000 tone de cărbune pen
tru calitatea slabă a producției.

Nu numai factorul 
zăcămînf I

Creșterea cantității de cenușă în 
cărbune este influențată de faptul 
că în această perioadă numeroase 
abataje exploatează porțiuni de ză- 
cămînt cu un conținut ridicat de 
steril, cu intercalații de grosimi 
mai mari. Actualele exigențe ce se 
impun calității producției, respec
tarea angajamentului de întrecere 
privind reducerea conținutului de 
cenușă sub nivelul admis fac ne
cesară, mai ales în aceste condiții 
defavorabile, o preocupare mult spo
rită pentru alegerea șistului vizi
bil pe întregul flux tehnologic de 
transport și îndeosebi în abataje. 
Faptele dovedesc că acest lucru 
nu s-a făcut. In sectorul I, bună
oară, numeroase brigăzi participă la 
o pasionantă întrecere pentru ran
damente înalte în abataje. Dar mi
nerii din brigăzile conduse de Ilie 
Nicolae, Oprean Nicolae, Berei

Dionisie și altele „uită'1 să mai a- 
leagă șistul și din această cauză 
din abatajele lor pleacă spre „ziuă" 
cărbune cu un continut ridicat de 
steril. Alegerea șistului vizibil este, 
de asemenea, neglijată în abatajele 
cameră de pe stratul 3 din secto
rul IV precum și în alte abataje, 
fapt care influențează în rău cali
tatea cărbunelui.

Nu cu mult timp în urmă, minerii 
acestor brigăzi au obținut succese 
însemnate în îmbunătățirea calită
ții producției prin aplicarea iniția
tivei „Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil". Redre
sarea calității producției, păstrarea 
renumelui de colectiv fruntaș atît 
în ce privește depășirea planului, 
cît și în privința calității produc
ției, impune o muncă politico-orga- 
nizatorică susținută pentru aplicarea 
cu perseverentă, la fiecare loc de 
muncă, a acestei inițiative. Expe
riență există; aceasta însă trebuie 
folosită din plin.

Cînd se „glumește" 
pe seama calității

Maiștrii minieri, artificierii, con
trolul calității trebuie să imprime în 
rîndul tuturor brigăzilor, o răspun
dere sporită fată dă alegerea șistu
lui vizibil. Acești factori trebuie să

(Continuare In pag. 3-a)

Cu metode 
mecanizate

La Lupeni a început nu de mult 
construirea unei noi conducte de 
alimentare cu apă a orașului.

Pentru grăbirea ritmului de exe
cuție a săpăturilor pentru conduc
tă, săpături ce se execută în te
ren stâncos, constructorii au pus 
în funcție un compresor la care 
se pot racorda 4 picamere sau pa
tru perforatoare. Folosind la exe
cutarea săpăturilor pușearea, pro
ductivitatea muncii crește cu peste 
45 la sută.

Dar епетдіа pneumatică a com
presorului nu va fi utilizată numai 
la săpare în stâncă ci și pentru 
stemuirea cu plumb a mufelor con
ductei de fontă, operație care de 
obicei se execută manual și des
tul de anevoie.

Urmarea acestor măsuri va fi ac
celerarea ritmului de execuție a 
conductei pentru darea ei în ex
ploatare încă în acest an.

VALENTIN CÎRSTOIU 
corespondent

Utecistul Costache Lucian 
este unul dintre electricienii 
harnici de la S.T.R.A. Petro
șani, care execută lucrări de 
bună calitate, fiind un exem
plu pentru ceilalți.

I

In pagina 4-a:
Lucrările Congresului al ХХПІ- 

lea a»l P.C.U.S.

întâlnirea delegației Partidului 
Comunist Român cu conducători ai 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Acord româno-elvețian privind 
tiransportiumile internaționale rutiere 
de mărfuri.

Remanierea cabinetului britanic.

BELGIA: Criza industriei cărbu
nelui.

VARȘOVIA: Congresul Federa
ției europene a societăților de bio
chimie.

„Luna-10" își continuă zborul pe 
orbita aircumiunară.

îngrijorarea Washington-ului.

CARNET CULTURAL
Se pregătește а ѴІІЬа premieră

ba Teatrul de stat 
„Valea Jiului" se fac 
pregătiri intense pen
tru cea de-a VIII-a pre
mieră a actualei sta
giuni. Repetițiile cu 
piesa „Atrizzi" de Vic
tor Eftimiu — care va 
constitui noua premie
ră a teatrului petroșă-

nean — sînt într-un 
stadiu avansat.

Spectacolul este mon
tat în regia lui Ion Ol- 
teanu, artist emerit, 
decorurile aparțin iui 
Vasile Florea, iar cos
tumele sînt concepute 
de Andrei Ivăneanu 
Dam așchie.

Din distribuția spec
tacolului vor face par
te actorii : Ana Colda, 
artistă emerită, Elisa- 
beta Belba, Tudor Bra- 
nea, Ion Negrea, Du
mitru Drăcea, Mariana 
Cercel, Dumitru Dobrin 
și alții.

Cărți noi la librăria „Ion Creangă"
P. Bărbulescu : Acti

vitatea U.T.C.în școală
— Ed. politică — 2 lei; 
C. Negruzzi: Alexan
dru Lăpușneanu — Ed. 
pentru literatură — 6 
lei; Nicolae Filimon : 
Ciocoii vechi șl noi — 
Ed. pentru literatură
— 5 lei; Viorica To- 
mescu ; Berbecel în co- 
jocel — Ed. Tineretu
lui — 7 lei; M. Seves- 
ter: Istorisiri adevăra

te — Ed. Tineretului 
— 3,75 lei; Erich Ma
ria Remarque: Soroc 
de viață și soroc de 
moarte — Ed. pentru 
literatură — 8 lei; Ir
ving Stone: Bucuria 
vieții — Ed. pentru li
teratură universală — 
12,20 lei; Mulud Fe- 
raun: Fecior de om 
sărac — Ed. pentru li
teratură universală — 
3£5 * lei; Carlos de O-

liveira: Casa de pe 
colină — Ed. pentru 
literatură universală — 
2,25 lei; Perlele Marti- 
nescu : Costache Ne
gri — Col. „Oameni 
de seamă" — 8,75 lei; 
M. Popescu și C. Ilies
cu : Golești — colecția 
„Monumentele . patriei 
noastre" — 9 lei; Eu
gen Schileru; Rem
brandt : (album] — Ed. 
Meridiane — 25 lei.

IAFORMAȚÎI
ф Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut depunători
lor care doresc să economisească 
pe libretele de economii peiitru 
construirea de locuințe că, în inod 
excepțional la tragerile la sorți 
pentru trimestrul 11/1966 vor parti
cipa libretele care se vor emite de 
către casele raionale și orășenești 
de economii și de către agențiile 
C.E.C. autorizate în acest scop, pî- 
nă la data de 20 aprilie a. c., in
clusiv.

ф La Livezeni, a fost dată în 
exploatare o nouă stație PEGO. 
Noua stație desface sortimentele 
obișnuite de benzină, între care 
benzinele cu cifra octanică 90 și 
98, uleiuri auto, precum și unsori.

Pentru început, stația va fi des
chisă zilnic între orele 7—22.

♦ După ce aii trecut cu bine 
examenul exigent al controlului de 
calitate, 18 garnituri de mobilă com
binată de tip „Nădlac", confecțio-

DIVERSE
nate în atelierele de . tâmplărie și 
tapițerie ale I.O.I.L. din Petroșani, 
au fost ambalate și expediate ma
gazinelor de mobilă din Lupeni, 
Vulcan și Petroșani. Tot aici au 
început pregătirile pentru expedie
rea a încă 20 canapele tip „Car- 
pați".

♦ Colectivul Bibliotecii clubului 
muncitoresc din Petrila a pregătit 
pentru azi după-amiază, o seară li
terară intitulată „Mulțumim parti
dului pentru tinerețea noastră fe
ricită". Seara literară va avea loc 
în sala clubului, cu începere de ia 
ora 19.

♦ Teatrul „Matei Miillo" din Ti
mișoara, întreprinde u,n turneu prin 
Valea Jiului cu medalionul „Vasile 
Alecsaindri", Spectacolul ce va 
fi prezentat joi, la ora 13, în sala 
Palatului cultural din Lupeni, va 
cuprinde comediile „Piatra din ca
să", „Florin și Florina" precum și 
„Coana Chirița în voiaj".

La Reșița și-a început 
activitatea
Institutul de proiectări 
pentru echipamente 
energetice

La Reșița și-a început activitatea 
Institutul de proiectăr neutru e- 
chipamenite energetice (І.Р.Е.Е.).ч în
ființarea lui este legată de dezvol
tarea producției de agregate’ și* u- 
tilajte necesare 1 centralelor' electri
ce ce urmează a se construi. în ur
mătorii ani în țara noastră. Aci, vor 
fi proiectate turbine hidraulice, tur
bine cu aburi, hidro și turbogene- 
ratoare, echipamente mecanice au
xiliare.

La amplasarea noului institut în 
acest centru metalurgic, s-a avut 
în vedere posibilitățile reale de le
gare a activității de proiectare de 
problemele practice ale producției, 
precum și experiența acumulată de 
cadrele de specialiști ale uzinelor 
constructoare de mașini din Reșița, 
care numai între 1960—1965 au 
construit circa 25 de hidroagregate 
necesare centralelor electrice de 
pe râurile noastre interioare.

In anii actualului cincinal spe
cialiștii reșițeni sînt chemați să 
contribuie la realizarea unei pro
ducții de utilaje energetice de a- 
proape 5 ori mai mare decît cea 
obținută în anii șesenalului. încă 
în acest an a început fabricarea 
turbinelor cu aburi de 12—50 MW 
pentru centralele electrice de ter- 
moficare.

(Agerpres)

Subsecția rășucit a Fabricii de fire artificiale „Viscpza" Lupeni. Aici lucrează un colectiv harnic 
care își aduce contribuția la realizarea planului și a'angajamentelor1 luate în îhtrecerea în cinste* cetei 
de-a 45-a aniversări ■ creării P.CJL
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Yatormcorca smcrloari a
Mecanizarea —

în sprijinul calității
In «ц^міаніе forestiere ale Vait 

Șutai **au făcut îneeanați pași 
latinte ta ridicarea gradului de 
Шбаімге a procesului da produc* 
tin. Utilajele (1 instalațiile meca- 
tan introduse ta parchetele fores* 
ttare au condus la creșterea pro* 
ducUvitfitii auncii, reducerea pier* 
dărilor de exploatare, ridicarea in* 
cttcelui de utilitare a masei lem* 
амм, ușurarea eforturilor, reduce* 
rta prețului de coat etc,

Boflell datare tehnică
Intr-o perioadă relativ scurtă I.F. 

Petroșani a înregistrat un impre
sionant salt calitativ, trecînd de la 
munca inafluală bazată pe rutină, la 
o tehnică înalta, bazată pe ftieca- 
nitarea tu tur of operațiunilor de lu
am Numărul mecanismelor din ca
drul întreprinderii noastre a ajuns 
la sfirșîtul anului trecut la §5 fe- 
răătraie cu benzină DrtijBâ Șl Mc. 
Cuilech, 25 funiculefe pasagere 
Wyssen, 4 funiculare semiperma
nent de tip Mîneciu, 3 instalații 
ГОС, 32 tractoare rutiere, Un În
cărcător Bolindet, 3 încărcătoare 
IMB și aîte utilaje, ta anul acesta, 
L F. Petroșani va fi dotata cu încă 
00 Mfăstrâie DrujBa, 2 (teeldâre ru
bere, 5 funiculare în curbă de tip 
Gucaș, o automacara și un încăr
cător BoUnder (un utilaj du produc- 
tivitate și eficiență economică ri
dicată), ceea ce vă permite intro
ducerea mecanizării în toate ope
rațiile de exploatare —- transport a 
lemnului.

Utilajele $1... calitatea
Moren majoritate a fesonalorilor 

mecanici ți în special cei Care do- 
boâtă arborii, au cunoștințe și asu
pra teh с I sortării buș'.eitlilbr dobu- 
ЙБ astfel taeît secționarea letnfiu- 
hri în funcție de caracteristicile tui 
dimensionate și calitative depinde în 
faza inițială de acești mînuitori de 
fetăstraie. Contribuția mecanismelor 
la obținerea de sortimente calitative 
•Cte evidentă Și îfl procesul teh- 
ttofogic de scos-âpropiat. In între
prinderea noastră, cele mai folosite 
utilaje forestiere la această operație 
stat instalațiile cu cablu (funicii- 
tarele Wyssen și Mîneciu) și traC- 
Юегяіе de tip Universe!. Ё- 
f.Ciența economică a celor 25 
fustaulare Wyssen și 4 funicu- 
tare Mîneciu se răefrînge în
deosebi asupra calității materialu
lui lemnos. Aceste instalații cu ca
blu înlocuiesc corhănitul sălbatic 
(unde lemnul se deteriorează, pier- 
zîhdu-și din calitate) ca și trasul 
prin tîrîre cu atelajele. Lemnul co
lectat cu funicularele pasagere și 
semipermanente rămîne așa cum a 
fost fasonat la cioată, creîndu-se 
astfel posibilitatea de a se obține 
rit mai multe sortimente de cali
tate superioară. In cazul corhănirii 
cU țapina, indicele de pierdere și 
deci de depreciere calitativă poate 
ajunge pînă la 2 la sută (fiind în 
funcție de distanță) la fag și de 7 

Din trei „mușcături", puternica nmgiaa Betintier descarci ufi cat&imi, ducîad buștenii 
tiiNct ta vagon.

la sutS Ia rSștnoase, pe ctad in 
cașul fuiiieulareior, procentul de
precierii și ai pierderilor aproape 
că dispare.

icos»apropiaitui lemnului cu trac
toarele rutiere are de asemenea 
menirea de a înlocui mijloacele ru
dimentare, Trasul lemnului cu trac
toarele la rampele depozitelor in
termediare se face prin semittrfre 
(capătul din față al bușteanului es
te suspendat printr*un dispozitiv 
acționat hidraulic) elimlntndu*se 
distrugerea materialului lemnos și 
a solului.

Sarcina тмааіваіорііог
ta anul 190 “ primul an al cin

cinalului — mecanizarea exploată
rilor forestiere din Valea Jiului se 
va extinde prin darea în exploa
tare a noi instalații mecanice și 
utilaje. Mecanizatorii stat chemați 
să=și aducă contribuția lor la o ra
țională utilizare a mecanismelor, în 
seopui creșterii productivității mun
cii, a reducerii prețului de cost șl a 
îmbunătățirii calității producției de 
material lemnos.

log. PREDA nicolAE 
șeful serviciului meoânlZăfi

Datorită Organizării mai . bu
ne a producției, colectivul în
treprinderii forestiere Petro
șani a obținut rezultate deo
sebite în primul trimestru al 
acestui am Astfel, producția 
globală planificată a fost rea
lizată în proporție de 140,59 
la sută, producția marfă — 
102,32 la sută, productivitatea 
muncii 11S,®8 le sută, iar 
dintf-Ufl fiUttiăr de 24 sorti-
mente planifica
te s-au reali
zat 20.

In activita
tea colectivului 
hoStfli, o atei.-
ție deosebită s-a 
dat creșterii indicelui de uti
lizare a mesei lemnoase, sar
cină itnțm.ftahtâ trasată prin 
Directivele celui de-ai IX-lea 
Congres al P.C.R. In prezent, 
pe întreprinderea fioâatră, in
dicele tie utilizare eete de 64 
la sută, față de fii la Stltâ 
planificat.

Principatele căi cere au dtts 
la obținerea acestor rezultate 
au fost :

Extinderea exploatării în 
trunchiuri lungi. Prin scoate
rea lemnului sub formă rotun
dă pînă în depozitele interme
diare, e-e Cteat posibilitatea 
tnăririi siitititoate a cantități
lor de tabtie' industriale și pen
tru celuloză de fag etc. Or, 
dacă s-ar fi folosit metodele 
clasice de exploatare, aplicate

Sporire# votakiuul de tnaai 
lemnoasă exploatata, reclamă o 
preocupare continuă pentru 
îmbunătățirea organizării pro
ducției, pentru mecanizarea 
lucrărilor forestiere Și valori
ficarea superioară a lemnului.

Obținerea de sortimente va
loroase din mada lemnoasă Stă 
in centrul atenției forestierilor 
din Valea Jiului. Ca dOVadă, 
în ultimul timp a crescut sub
stanțial ponderea sortimente
lor cu mata valoare ca buș
teni de derulaj, bușteni de 
gater, lemn de celuloză, dod
ge pentru butoaie de bere, lob
de P.A.L, și altele -— în „dau
na" lemnului de foc, cere a- 
cum provihe exclusiv din co* 
рай, dapreriați.

Prin pagina de față ne-am 
propus să oglindita preocupa
rea colectivului, a cadrelor de 
conducere ale întreprinderii 
forestiere Petroșani față de Va
lorificarea superioară a lemnu
lui, realizarea indicilor calita
tivi, mecanizarea lucrărilor 
spre a scoate lemnul întreg, 
fără a fi degradat din cauza 
unui transport necorespunză
tor, precum și activitatea co
muniștilor din exploatările fo
restiere pentfu mobilizarea co
lectivelor la realizarea inte
grală a sarcinilor de plan ce 
revin întreprinderii.

ptaă acum, tem»-1 -■* fi fast 
valorificat doar Sub f&rniă de 
lemn de foc.

Sectorul care a Obținut cele 
mai bune rezultate îfl aplica
rea acestei metode este Cîmpu 
iul Neag (șef de senior Urban 
Etfterâfe). Evidențiem la Zc«vt 
sector pe șefii de parchete O- 
ptea Vâsile (parchetul Rosto 
veanu), Mușcălău loan (par
chetul PleȘa) Și alții.

INDICELE DE UTILIZARE 
tN CONTINUA CREȘTERE

Mecanizarea fazei de scos 
a lemnului rotund de fag prin 
Introducerea instalațiilor ușoa
re de corhănit oare au avut 
ea efect elatninarea corhdnitu- 
lui manual ce provoacă îndeo
sebi degradarea buștenilor. In 
Ultimul timp, întreprinderea a 
fost dotată cu trei asemenea 
instalații, exploatarea lor di nd 
bUne rezultate în parchetele 
Pleșa și Cîmpu Mielului din 
sectorul Cîmpu lui Neag.

In ultima perioadă, întreprin
derea noastră a fost dotătă și 
cu șapte tractoare U 650, Cu 
trolii, care, adăugate la cele 
17 existente, au contribuit la 
mărirea indicelui de mecani
zare a operației de scos-apro- 
piat îndeosebi la sectoarele 
Lonea, Petroșani și Cimpa. Bu

PROBLEME
ф Rezultatele frumoase obținute In lupta pentru 

calitate, nu put ascunde insă lipsurile care mat există. 
In primul trimestru al anului s-au înregistrat 106 re* 
fusuri calitative din partea beneficiarilor: 25 la buș
teni gater fag, 22 la lemh de tec, 10 la celuloză fag, 
15 lă lobde P.F.L. etc. în Valoare totală de 241 896 
lei, ceea ce trebuie să dea de glndlt colectivului.

ф legata dotare tehnică a exploatărilor fores
tiera, cefe asigurarea unei bune întrețineri a utilajelor. 
La acest capitol, se simte însă, lipsa unui atelier 
mobl* bine înzestrat, a meseriașilor de înaltă cali
ficare Șl a pieselor de schimb ***- probleme Cară-Și 
așteaptă reiolvatea.

ф ІСІефОвагеа atentă a materialului lemnos, pen
tru a scoate cit mai multe sortimente valoroase din 
el, trebuie făcută cu o mare pricepere. Această ne
cesită Inel înființarea unor cursuri pentru sortatori. 
maiștri și șefi de brigadă prin care aceștia să pri
mească cunoștințele neceaaie. Și acest aspect trebnte 
prins ta planul de școlarizare al întreprinderii.

î
ta drum spre 

parchetul forestier.

ne feaullâte a dat tractorul 
cu doi tamburi introdus în par
chetul Jigotu din sectorul Pe
troșani.

Exploatarea masei lemnoase 
prin metoda parchetelor cu vo
lum mic constituie, de aseme
nea, b cale de mărire a indi
celui de utilizare. La ÎHtreprto» 
defea hâasttă s-a mers pe li
nia amplasării de parchete cu 
volum în jdr de Э-вОО—4ФЮ 

m c. practica 
dovedind că par
chetele eu—volum 
măi filate nu 
se pot lichida 
in timpul re
glementar, tar 
procentul de 

lefflh de lucru rezultat Mie 
mult inferior față de parche
tele mai mici.

Зим Sortare în depozitele 
intermediare și finala, a avut 
Că efect direct Sporirea pro
centului de bușteni gater fag 
la 44 la sulă, iar'la bușteni de 
fag pentru derulaj la 14,5 la 
șută.

Acestea șînt o parte din 
căile рё care a perseverat co
lectivul nostru în vederea mă
ririi indicelui de utilizare a 
masei lemnoase. Inginerii și 
tehnicienii întreprinderii 
vor preocupa în continuare de 
găsirea șl a altor că! de creș
tere a acestui indice,

SÎRBU MlRCSA 
inginer șef

ESENȚIAL — 

MUNCA
CU OAMENII

La indicația comitetului de partid, 
birourile organiZațiUot de bată au 
tteCut la repartizarea membrilor 
de partid p& locuri de muncă $i 
exploatări cerindu*le să urmăreas
că în mod deosebit calitatea pro* 
ducției. Cu mult simț de răspun
dere se ocupă de calitatea produc» 
țlei membrii de partid IeneșeedU 
Steltafi, Pobijafl ll!t>, RădUfesCU 
Ioan do te sectorul Lupani, Dr§ ь 
ghici Ioslf, Matlolescu llie, Dăncîc 
Ioan de la sectorul Cîmpu lui 
Neag, Grecii 1 orna, Jitea Petru, 
Neculescu Stellan, Negol Ioan de 
la sectorul Roșia și alții.

Pentru a obține produse de bu
nă cdltlăte, membrii de partid re* 
pnrtizați pe guri de exploatare ar* 
g.mizează convorbiri pe tema cali
tății, demonstrind la fața locului 
modul cufrt trebuie sortat lemnul 
pentru a obține sortimente de ca* 
litate. Asemenea convorbiri s-au 
organizat îfl exploatările Stermino- 
sul, Cimpșoara, Răscoala din sec
torul Lonea,- Dealul Babii, Straja, 
Ttisu din sectorul Lupeni,- Arcanul 
din sectorul Cîmpu lui Neag și 
altele. Organizațiile de bază de la 
sectoarele Lotted, Lupeni, Roșia, 
Cîmpu lui Neag au inițiat analize 
pe tMa calității produselor îs șe
dințe de birou și în adunări ge
nerale stabilind măsuri pentru con
tinua îmbunătățire a Câiiității sor
timentelor. Rezultat al preocupării 
membrilor de partid penfru calita
tea producției, procentul de utili
zate â masei lemnoase a crescut, 
iar printr-o resortare mai atentă 
s-a dat în producție o cantitate de 
28 625 m c bușteni gater fag și de 
derulaj, ceea ce reprezintă o creș
tere de 10 961 m c față de perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut.

Cil toate succesele obținute, în 
lupta pentrll calitate, filai sini și 
lipsuri, există încă rectamății de 
la beneficiari.

Colectivul întreprinderii noăstre, 
în frunte cu comuniștii, va mutei 
astfel ca din exploatările hOaStTe 
forestiere să plece la beneficiari 
numai sortimente de bună calitate.

M. GORfiOl 
secxetarul comitetului de partid
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Constantă în realizarea 
indicelui de calitate I

(ІІПМП din pag. l-a)

Insiste Ca în abataje să se aleagă 
cantități de steril corefepuhzătoare 
dimensiunilor intercalațiilor difi frân
tul de lucru. Acest control va în
lătură situații Ca âCeea difl abata
jul cameră nr. 5 de pe Stratul 3, 
unde în stratul fle căfbUfie erau 
intercalații mari, dar pe vatră nu se 
găsea nici O bucată de steril ales, 
întrebat Unde e sterilul ales, șeful 
de brigadă Reman petru spunea că 
& făcut „t> glumă" cu Vagonetarul 
de lâ rol: lăsînd tot sterilul în căr
bune „Ca să aibă Ce alege".

„Glumă" s-â făsfrînt asupra cali
tății, căci Vagonetarul nu are prac
tic posibilitatea să aleagă decît o 
fllică parte din șistul vizibil. Pe de 
altă pârte, „gluma" s-a răsfrînt și 
■suplă brigăzii, căci din 4 și pînă 
în 19 martie, brigada a fost pena
lizată cu 21 vagonete de cărbune.

Aseinebea „glume" care nu stîr- 
hesc nici Un haz, se fac auzite și 
îh alte locuri de muncă, Dintr-un 
abataj de pe stratul 5, sectorul IV, 
brigada condusă de Nistor Gheor- 
ghe a încărcat într-un vagonet 955 
kg de steril provenit din intercala
te dintre strat și „paprică" din co- 
periș. „Gluma" a costat pe brigadă 
o penalizare de 147 vagonete de 
cărbufib.

Controlai și alte măsuri
jfntensificarea controlului, întări

rea exigenței față de calitate, lua- 
tea de măsuri operative pentru Îm
piedicarea pătrUiidefii BterllulU1 In 
cărbune — iată ce trebuie făcut 
pentru redresarea situației calității 
cărbunelui la mina Aninoasa.

Brigada de fietari-betoniști condusă de comunistul Bocșe Gbeorgbe 
Se numără printre formațiile de lucru ale șantierului Petroșani al 
Ț.C.M.M. evidențiate tti întrecerea socialistă.

In pfezent, brigada lucrează la lotul Dîîjă, adUcîndll-și contribuția 
la construcția obiectivelor de investiții de aici.

PROGRAM DE RADIO
7 aprilie

PROGRAMUL 1 : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Cîntece și jocuri 
din diferite regiuni ale țării, 5,40 
Muzică pentru fanfară, 5,50 Jocuri 
populare, 6,00 RADIOJURNAL 
Sport; 6,10 Moment muzical dis
tractiv; 6,15 TRANSMITEM PENTRU 
SATE,- 6,22 „Gintă cetera cu foc";
6.30 Anunțuri și muzică;, 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Melodii interpreta
te la havaiană; 7,30 Piese folclo
rice interpretate de Victor BulZan 
și Stanciu Simioh; 7,43 Intermezzi 
de estradă; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Viers și joc; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului; 9,35 Itinerar muzical 
prin satele Moldovei; 10,00 BU
LETIN DF ȘTIRI; 10,05 Trio cu 
clarinet in !a minor de Brahms,
10.30 Vreau să știu, 11,00 Șirag d- 
melodii; 11,30 O primă audiție dir 
creația compozitorului Mihail An

, dricu : Simfoniettd a V-a, 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Tineri in- 
Idrpreti de muzică populară : Ifialia

Trebuie respectată regula stabi
lită privind eifitărirea ȘlBtUlul din
tr-un vagonet la fiecare sută, de
oarece în prezent se fat între 14-20 
probe de ciuruite in toc de 30 uite 
sînt necesare. Controlul să fie in
tensificat și în abataje, deoarece de
pistarea Operativa a locurilor de 
muncă de unde Se extrage Cărbu
ne cu ffiUlt șist făce posibilă luarea 
de măsuri operative pentru îmbu
nătățirea Calității producției.

Sînt cazuri — mai ales în sec
toarele ІІ, ІІІ — unde se execută 
luerăti de pregătiri îh mixt și ceea 
Ce se încatcă de ia aceste locuri 
de muncă — mai mult steril decît 
cărbune — intră îri producție în loc 
să să se trimită la haldă. Nu se 
insistă suficient nici pentru curăți
rea vagonetelor la culbutorul vi
brant și dih această cauză crește 
procentul de impurități în cărbune.

Г'' olectivul minei Aninoasa a 
** dovedit prin fapte că știe să 

lupte pentru cărbune mult, dar și 
de calitate. Folosind din plin ex
periența acumulată piuă acum, apli- 
Cihd măsurile ce se impun peritru 
înlăturarea deficiențelor semnalate, 
dovedind răspundere pentru calita
tea producției, colectivul minei Ani
noasa va reduce conținutul de ce
nușă sub nivelul admis.

Imperialii este faptul că, tu etosul 
lunii aprilie, mai multe organizații 
de bază și-au propus să analizeze 
îh adunări generale problemele ca
lității producției. Măsurile ce vor fi 
luate în urma acestor analize, mun
ca politică Și exemplul personal al 
Comuniștilor, vOf mobiliza colecti
vul Aninoasei spre realizări de 
seamă în lupta petitru calitatea 
producției.

Crăciun, Petfe SăbSdeanu, George 
Sîrbu și Marin Pogon,- 12,30 Aici... 
Cluj; 12,50 Concert de prînz; 13,45 
„Sub soarele primăverii" program 
de cîntece; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Călătorie muzicală — 
muzică ușoară,- 14,50 Citeya minute 
cu operetele „Mascoța" de Audran 
și „Doamna Luna" de Paul Lincke; 
15,00 „Dorul meu e numai dor" — 
program de cîntece populare; 15,20 
COORDONATE CULTURALE; 13,45 
Vă prezentăm cvintetul Milt Buck
ner, 16,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic; 16,20 Cîntece Ciobă
nești și jocuri populare, 10,45 „Fes
tival Bavaria 1995''; 17,20 Partici- 
panții Ia întrecere raportează; 17,40 
Melodii lirice; 18,00 BULETIN de 
ȘTIRI, 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,13 Răspunsuri pentru iubitorii de 
muzică populară; 18,35 Figuri și mo
mente din istoria muzicii româ
nești: IACOB MUREȘIANU; 19,00 
SEARA PENTRU TINERET; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Cîhtete de Vasile Veselovski, 20,45

Din numeroase scri
sori me eăreepondefiți- 
Ito pe cete ЙІ Іё-а aduS 
poștașul îh ultimele zile, 
am ales dbar Ctleva. 
Multe relatează ȘUbcese 
din diferite Sectoare e- 
cohmico, prin altele se 
exprima o dorință, al
tele prezintă propuneri 
pentru mai buna gos
podărire a localităților 
sau amenajarea cu gust 
ă Vitrinelor magazinelor 
Să veddtii ce Cuprind 
citevâ din ele,

„In primul trimestru 
al anului, sectorul IV at 
minei Petrila a extras 
peste sarcinile de plan 
4 260 tone cărbune șl de 
curînd i s-a decernat 
„Steagul roșu de Seetbr 
evidențiat", ne eoffluill- 
că muncitorul GĂINA 
PETRU. „Dintre bttrțări- 
le care ocupă Іѳё de 
itunte ih întrecere Sini 
cele conduse de minerii 
Tănase Iban, Cordea 
Victor, Szabo Gatol, Io* 
niță Aurelian, Qheotgne 
Marin, Alexa Constan
tin, Cepeiău Aurei".

Tovarășul cîRsTOîU 
VALENTIN, muncitot 
constructor, ne serie des
pre faptele brigăzii de 
instalatori condusă de 
comunistul Andraș Ște
fan, declarată an de an

fruntașă ia întrecerea 
dintre brigăftie de la 
șafitiefUl fir. 1 Petroșani 
ReptirtMirea oamenilor 
Unind Seamă tte Cetih- 
ёагеа fat, discipline bare 
domnește în brlgtidâ, a- 
tmllta tâptâmifititâ a 
mtmeii depuse de fttieul 
colectiv sînt doar clțiva 
dm factorii succesului, 
îh anii din urmă, btițțfP 
da a inontat instalații de 
încălzire, numai ffl car

venco Aaatol, de ia spi
talul din Vulcan, „fifll 
mfideet, ,-espeCfuOS, de
fect și Ioane punctual, 
este așteptat eu miiltă 
dtagosle de toți pacien* 
ții, Prin asistență medi- 
caie ealilientă ее la-e 
aeordnt-o. mulfi oameni 
au fost redați după shurt 
tiltlp ptoailc|ltei. Ekelfi- 
ple.- miiisirui minier 
Brînzau Gheorghe, sudo
rul Btiiga 1&6П, SftltF

CITEVA SCRISORI...
tierul Llveieni, ta peste 
3 Обо de ăpatlitmenle.

Studentul GELU GRA
MA iți ekpfimă stima și 
recunoștința sa față de 
medialii Martinoviei Mi
hai din Petroșani care, 
datorită strădaniei cu 
căfb iși practică profe
sie l-a impresionat. Met- 
gînd într-o zi lâ spitâl, 
studefttwl șl-a îhtăriț 
convingerea i cu toți 
păcieațli, fie copil, tîfidr 
său virstnic, medicul 
Martinoviei se poartă la 
lei de înțelegător ți po
liticos.

Tot despre un medic 
ne scrie MOCTTA teo
dor. Internistul Gtota-

eterul leficu Pavei, mi
nerul ffațl Gonstă'ritin".

I&lă a Corespondențe 
sosită de ia an capăt ai 
Văii Jiutol. Elevrti TO= 
DORAN MIRCEA, din 
Uricani, își exprimă sa- 
tisf&ețiă pentru fsptul cd 
a putut vedea in Ioea- 
litale piesa „Slintul Mi
lled ЙІа/inU"; Ar don, 
insă, exprimîhd puhetul 
de vedere ai coiogii&t 
săi de liceu. Să poată 
vedea mai multă piese 
prezentate de actorii pe- 
troțăneni, sau alții, Ele
vul Todoran mai are 
в dblearițâ ; ăctoful OU- 
ffiitru Dtdeea să-și ex
prime, ptih intermediul

s
întreceri de schi

Pe pîrtiile de la Straja Lupeni au 
avut loc de curînd dOuâ intere
sante întreceri de schi. Prima — or
ganizată de Către asociația sportivă 
„Metalul" Hunedoara și dotată cu 
„Cupa Metalul", iar cea de-a doua
— organizată de asociația sportivă 
„Energia" Paroșeni și dotată cu 
„Clipa Ehergia".

Prezentînd uh lot complet și bine 
pregătit, asociația Sportivă „Ener
gia" Paroșeni a cucerit actuala edi
ție a „Cupei Metalul".

lata priinii trei clasați pe probe : 
Slalom utiaș juniori: I. VeJO-vau 
Gheorghe Miheful Lupeni; 11. Ma
rinescu Ghdorghe ■-= Minerul Lu
peni; III. Mohoș Mihai — Parîngul 
Petroșani. Coborîre juniori: I. Toții 
Ștefan — ЕііеГдіа Paroșeni; ІІ. Grof 
Iosif =- Voifița Deva, Iii. Suha Tta- 
ian ■—* Enetgla Patogeni. Coborîre 
senioare t L Kelt® Lidia — Energia 
Paroșeni; IL Kato Terezia —= Mine
rul Lupeni; III. Gerștembrein Mar
gareta — Voință Petroșani. Coborî
re seniori: I. Muntean Constantin
— Energia Paroșeni; îl, Aes Ale- 
xandru — Voința Petroșani; III. Niță 
Gheorghe — Etiergia Paroșeni. 10 km 
fond seniori: I. Lupaș Gheorghe — 
Energia Paroșeni; II. KOvafi Ale
xandru -- Energia Paroșeni; III. 
Pop Mihai — Metalul Hunedoara. 
S km juniori: I. Kalman Dionisle — 
Energie Paroșeni; II. Koyari Alexan
dru,- III, Bogiuca Mihai Minerul 
Lupeni. 3 km junioare : I. IjaC Ma
ria — Energia Paroșeni; IL Cazan 
Elena — Energia Paroșeni; III. Gerș
tembrein Margareta.

Energia,- 11. Ni- 
Energia; III. Kfâus 

Minerul Vulcan. Jua 
Tibetiu ^-Enetglâ; IL

Noapte bună, copii; 20,55 Teme mu
zicale clasice — interpretări mo
derne; 21,15 Cronica literară; 21,23 
La microfon t Benone Sinuieseu și 
Alexandru Pintea; 21,45 Autografe 
muzicale Millie și Robertino Loretti; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Piese alese din 
muzica ușoară românească; 22,42 Re
citalul violoncelistului Serafim An
tropov,- 22,57 Școlile muzicale din 
secolul XX :— Școala franceză; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cînem olografe
7 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Fata din junglă; REPUBLICA: Șah 
la rege, PETRILA; Căpitanul din 
Tankeși LONEA t Muncile lui Her
cule,- LiVEZENl t Rezervat pentru 
moarte, ANINOASA : Omul moliei,■ 
VULCAN : Un lutru IlCUt la litnp; 
CRIVIDIA : Falși ti tatofUl; PARO
ȘENI : RtimUldS Șl ReâuS; LUPENI 
— MUNCITORESC: Talăl soldatu
lui; BĂRBĂTEN1: De doi bani vie* 
IetC; URICANI : DOtnnuL 

ziarului, pitttUe sule 
despte toiul Mefjâfetat 
in „Stlnidl Miticfl. A

Așietdătrt deet „coafe- 
smfieâ" âCttotfhli Drăetia 
Dumitru.

li totă НМ.ИМ scrisoa
re, aleasă dlb ceie multe.

А. I. di Ii Lupeni ne tri
mite o poezie însoțită 
de cîteva cuvinte Ifimu- 
fit&âfe : „Am îndrăgit 0 
fată p@ Cere 0 ch®emă 
Mât-tâ, care, rtih nu știu 
ce motive, s-a supărat 
pe mine. Aș fi cel măi 
fericit să Văd poezia pua 
biicată in ziar".

Reproducem primă Șl 
uititoa Btt&fă; în speran
ța că fată va răspunde 

lui A. î.
o s&mps mea idbitd 
fu mereu mă

ehinutetfi
In tine oare

ce se-niiripă 
de nu vrei

sa mă iubești.

Ai părul ffălbtn
ee de aut

Și toată ești
o itituiaâ

Sefatunel, bind
Vfefttda e senina 

Se rupe din
a Soarelui tezOtir.

FiatiCiSc ѴІТ&&

Pe locurile următoare îh, clasa
mentul pe echipe s-ail clâSat! Voin
ța Petroșani, Minerul Lupeni și Me
talul Hunedoafa.

In „Cupa Energia” teiul latele 
sînt următoarele:

Slalom Special seniori: I. Mtin- 
tean Constantin 
ță Gheorghe -» 
Gheorghe ■— 
niori І Buba
Toih șteian; iii. Csergo Iosif, am- ■ 
bii de la Minerul LtlpehL Slalom 
Utiâș seniori: I, Munteâfi Getistan- 

’tîh; II Qu NiCclâe — Eiicrgiâ; III.
Kraus Gheorghe. JUniOti t L Buba 
TibetîU; Il Gserge Iosif- in. Toth 
Ștefan. Foita 3 km junioare t Itn- 
ling Maria; IL Ijac Mâtia,- III. Ca
zan Maria, toate de la Energia. 5 knl 
juniori: I. Kalman Dionisie,- II. Кб- 
Vafi Alexandru; III. Тбгбк Iosif, 
toți de la Energia, io km seniori i 
L Ltipas Gheorghe, II. LoftiiCiz âri- 
gore; III. Csata Alexandru, toți de 
lâ

Lupte clasice 

llg икк gl |ПШ1№ 
dll №Hg Ли ol

2 șl 3 apfUie,

cei mai buni juniori la 
cMeice din regiunile i 

BrâșOV și Mlih&floâtâ. O= 
Petroșani a participat la 
cobcurs cu ufi lot com-

Energia.
S, BÂLO1 

activist C.S.O. Petroșani

In aitale de
în noua oală de sport din Hu
nedoara, a*a deeffișurat etapă 
de z&nă a dousureului de Itiptâ 
clasice, de primăvară, destinat 
juniorilor. La concurs au luat 
parte 
iu^te 
Cluj, 
rașul 
acest
pus din 21 de sportivi juniori 
din caTe 15 de la Jiul Petrila 
și 6 de la Utilajul Petroșani,

Dovedindu-se în generai bi
ne pregătiți, juniorii îndrumați 
db antrenorul Grlgore Grăjd&n 
««- Jiul Petrila și instructorii 
I&sif Fabian — Utilajul Pe* 
t roș ani, au obținut rezultate 
rtiai multi debit mulțumitoare 
dat fiind că 13 juniori s-eU 
cetacat pentru etapa finala c« 
se va ddsfftișiifa lu-nâ aceăstâ 
în București,

B. STA1CU

CLASAMENTUL 
Campionatului regional de fotbal

1, Aurul Zbatna 14 10 2 2 29:12 22
2; Știință PfetfoSahi 14 Ѳ 3 3 39,10 20
3. CPnstfUctorul НийеЙбаГа 14 7 2 5 32:17 10
4; AUrul BTad 14 7 2 5 18:11 16
5. R&frâdtafa Alba 13 7 1 8 23:16 15
b; Mi-netui Vulcan 14 6 a 6 18:21 14
7. Mihertil Aninoasa 14 6 3 Ѳ 21:24 14
8. C.F.R. Sitneria 14 3 3 0 1УІ34 13
9. Tdktiilâ Sebeș 14 3 2 38:39 12

10. Dacie Ofâștle 14 4 4 6 23:24 12
11. Minerul Ghețar 13 • 6 0 2 29:33 12
12. Parîngul Lofiea 14 4 2 8 13:28 10
13. Minerul TNlUc 14 4 1 9 25:30 9
14. C*.F.R. Teiuș 14 4 1 9 1?;43 9

I.P.I.P. DEVA - SECTORUL LiVEZENl
ANGAJEAZĂ IMEDIAT

3 excavatoriști calificați cu o ve
chime de cel puțin 3 ani in a- 

ceastă profesie.
Salarizarea ta face în acord» conform nor

melor th VigMto.
brfornwdii Bupbmentere se pot Im do la sea 

dini sectorului din LhrezenL



4 STEAGUL ROȘa

» ULTIMELE ȘTIRI » ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI » ULTIMELE ȘTIRI » ULTIMELE ȘTIRI * f

• țj
ІИІІІИІ ■ 41111111 ,

aî'xXlîl-leaCongresului
al P.C.U.S.

Remanierea cabinetului britanic Belgia

(A ger preș).
Congresul

a trecut
al 
la

în-
ra-

MOSCOVA 5 
Marți dimineața, 
ХХШ-tea al P.C.U.S.
<Sso>tarea punctului doi de pe or-
dțnea de zL A. N. Kosîghin, pre- 
șediatele Consiliului de Miniștri al 

a prezentat raportul „Cu 
privire la Directivele planului cin
cinal de dezvoltare a economiei na- 
ttanaie a UjR-S.S. pe perioada 
1966—1970".

. In ședința de după-amiază au 
ceput dezbaterile pe marginea 
portului prezentat de A. N. Koșî- 
ghin.

Congresul a fost salutat de re
prezentanții partidelor comuniste și 
muncitorești din India, Brazilia, 
Suedia, Elveția, Ceylon, Islanda, 
precum și de reprezentantul Uniu
nii Socialiste Arabe din R.A.U.

Lucrările congresului continuă.

LONDRA 5 (Agerpres). — Marți 
seara a fost anunțată la Londra re
manierea cabinetului britanic, în 
cadrul căreia Richard Marsh a fost 
numit ministru al energiei în locul

VARȘOVIA

lui Fred Lee, care a preluat Minis
terul pentru colonii. Cledwyn Hu
ghes l-a înlocuit pe James Griffiths 
în funcția de ministru pentru Wa
les. Lordul Longford, fost ministru 
pentru colonii, a fost nun.it Lord 
al Sigiliului 
anterior de 
tă, George 
de stat la
Externe, devine Cancelar al Duca
tului de Lancaster, ânlocuindu-1 în 
această funcție pe Douglas Hough
ton, care a fost numit ministru fă
ră portofoliu și membru al guver
nului. Surse 
Thomson nu 
guvern, dar 
Ministerului
Angliei, unde va primi însărcinări 
speciale referitoare la relațiile An 
gliei cu N.A.T.O. și Piața Comună.

Remanierea afectează 25 de pos
turi ale guvernului, principalele 
portofolii rămînînd foștilor titulari.

Criza industriei 
cărbunelui

Privat, funcție deținută 
Frank Soskice. Totoda- 
Thomson, fost ministru 

Ministerul Afacerilor

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 5 
âțciKe a avut loc o întâlnire între 
Membrii delegației Partidului Co
munist Român, care asistă la cel 
dbel 23-lea Congres al P.G.U.S., 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se- 
cretar general al C.C. ăl P.C.R. 
(attoducătorul delegației), Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetu- 
Ini Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al Re- 
роЫісіі Socialiste România, Alexan
dru Drăghici, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per- 
Ш01 nt al C.C. al P.C.R., secretar 
al C.C. ad P.C.R., Paul Niculescu- 
M&il, membru al Comitetului Exe
cutiv, . secretar al C.C. al P.C.R., 
Tepdor Marinescu, membru al C.C. 
uț P.CJL, ambasadorul Republicii

Socialiste România în U.R.S.S., și 
tovarășii L. I. Brejnev, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., și A. N. Ko- 
sîghin, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială 
și prietenească, au fost discutate 
probleme care interesează cele două 
partide frățești.

„Luna-10“ își continuă 
zborul pe orbita 
circumlunară

Congresul
Federației europene 
a societăților 
de biochimie

Varșovia 5. — 
tul Agerpres, Gh. 
transmite: In Palatul 
științei din Varșovia

Coresponden- 
Gheorghiță, 
culturii . și 

au început 
lucrările celui de-al IlI-lea Congres 
ai Federației europene 
lor de biochimie.

La. lucrări participă 
de persoane din 21 de 
meni de știință din domeniul bio- 
chimiei, biofizicii și științelor în
rudite. Din Republca Socialistă Ro
mâna, la congres participă prof. dr. 
Novicescu Mircea și dr. Cristea E- 
lena.

Sânt prezenți, de asemenea, re
prezentanți de frunte ai centrelor 
de cercetări din S.U.A., Canada și 
R. P. Chineză.

Congresul, care va dura patru 
zile, va dezbate și va ; trece în re-

oficiale au anunțat că 
va mai face parte din 
va rămîne în cadrul 
Afacerilor Externe al

a societăți-

circa 1 400 
țări — oa

LUXEMBURG 5 (Agerpres). — 
Criza prin care trece în prezent 
industria belgiană a cărbunelui a 
determinat guvernul din Bruxelles 
să adreseze o notă foarte categori
că înaltei autorități a Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului 
în care anunță retragerea Belgiei 
din acest organism în cazul cînd x 
măsurile comunitare de protecție 
a acestei piețe integrate a cărbu- T 
nelui se vor dovedi ineficiente.

După cum relatează agenția 
France Presse, va fi foarte dificil 
să se dea satisfacție cererii belgi
ene. Or, scrie agenția, în prezent 
nici Franța și nici Germania oc
cidentală nu par dispuse să 
accepte separarea pieței de căr
bune belgiene atîta timp cît ele 
însele se află într-o situație ase
mănătoare.

VIETNAMUL DE SUD
ф Generalul Ky, în căutarea unui compromis 

la Da Nang >
ф O uriașă demonstrație anfiguvernamenti 

lă și antiamericană la Saigon

PREZENTE ROMÂNEȘTI
ROMA 5. — Corespondentul A- 

țpupres, I. Mărgiheanu, transmite: 
К sediul „Librăriei Machiaroli" din 
Nepoți a fost prezentat, într-un ca- 
<kn festiv, volumul „Poezii" con- 
țisând o culegere din versurile lui 
TAtor Arghezi, în traducerea poe- 
fuhli italian Salvatore Quasimodo, 
laureat al Premiului Nobel. Aceas- 
№ este prima manifestare din se
ns de acțiuni ce vor avea loc din 
faâțiativa Asociației italiene pentru 
strângerea relațiilor culturale cu 
România, de a prezenta publicului 
KăKan pe marele poet român. Cri- 
tiCul literar Walter Mauro a ținut 
o conferință despre viața și opera 
lui Arghezi, după care s-au citit 
versuri ale poetului.

Acord româno-elvetian 
privind transporturile 
internaționale rutiere 
de mărfuri

31

a-

rutiere

a fost
care a

de

ela- 
fost

BERNA 5 (Agerpres). — Intre 
martie și 4 aprilie a. c. au avut loc 
la Berna tratative româno-elveție- 
ne în vederea încheierii unui
cord între Republica Socialistă Ro
mânia și Elveția relativ la trans
porturile internaționale 
mărfuri.

In urma tratativelor 
borart un text de acord
parafat la 4 aprilie 1966 de către 
sag. Tudor Dumitru, director în 
Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene, șeful delegației 
române, și Benjamin Tapernaux, 
adjunct al directorului Oficiului Fe
deral elvețian al transporturilor, 
șeful delegației elvețiene.

„Lu- 
ОГ- 
ora 

14-a 
rea-

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
na-10" își continuă zborul pe 
bita circumlunară. La 5 aprilie, 
15,35, ea a încheiat cea de-a 
rotație. Pînă în prezent s-au
lizat 18 legături radio cu satelitul 
artificial al Lunii, în timpul cărora 
au fost Obținute numeroase infor
mații științifice.

Aparatajul de bord al satelitului 
funcționează normal. Au fost pre
cizați parametrii orbitei „Lunei-10" 
după cum urmează: distanța mini
mă de suprafața Lunei la perișele- 
niu — 350 km, distanța maximă 
(la aposeleniu) — 1 017 km, perioa
da de rotatie — 2 ore 58'15", un
ghiul de înclinație a orbitei față 
de Ecuatorul Lunar—71. grade 54".

vistă rezultatele științifice obținu-
te în domeniul bidehimiei teoreti-
ce și practice.

Vor fi prezentate 600 de referate
a căror temă principală o consti
tuie problemele de genetică și așa- 
numitul cod al vieții.

Iii timpul Congresului vor fi or
ganizate trei simpozioane în ca
drul cărora vor fi prezentate cele 
mai noi rezultate ale cercetărilor 
asupra materiei vii.

In prima zi a lucrărilor, prof. 
Pierre Graber, directorul Institutu
lui de cercetări asupra cancerului 
din Franța, a vorbit despre 
chimia albuminei.

imuno-

Declarația președintelui Johnson 
cu ocazia aniversării N.AT.O
Intr-o declarație făcută cu 
aniversării a 17 ani de la 
rea Tratatului organizație'

aGeasta ar fi o „organizație 
te suverane". Or, se știe că

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
ocazia . 

semna- 
Atlan

ticului de nord (N.A.T.O.) — (4 a- 
prilie 1949) — președintele Johnson 
a reafirmat intenția S.U.A. de a 
„menține și întări sistemul alianței 
atlantice". El a evitat să facă vreo 
referire la actuala criză în care se 
găsește N.A.T.O., ca urmare a ho
tărârii Franței de a se degaja de 
sistemul perimat al acestei alianțe. 
Făcînd o trecere în revistă a celor 
17 ani de funcționare a alianței, 
Johnson a afirmat că Statele Uni
te, împreună cu ceilalți 13 aliați 
ai săi (deci Franța nu a mai fost 
menționată ca membră a N.A.T.O.), 
se vor strădui „să amelioreze sis
temul alianței într-un spirit con
structiv".

Negînd că S.U.A. și-au asigurat 
hegemonia în sinul alianței, John
son a încercat să demonstreze că

de sta- 
tocmai 

această hegemonie a determinat 
Frânta să se degajeze de alianță, 
pentru a nu fi atrasă, contrar vo
inței sale, într-un conflict care nu 
o privește;.

In încheiere, președintele ameri
can a lansat un apel la. „unitatea 
de acțiune", afirmînd că S.U.A. 
speră șă vadă această unitate „re
stabilită în comunitatea occiden
tală".

SAIGON 5 (Agerpres). — Avînd 
aprobarea și sprijinul moral șj ma
terial american, generalul Nguyen 
Cao Ky, primul ministru sud-viet- 
namez, a sosit marți la baza de la 
Da Nang, pentru a încerca să gă
sească o formulă de compromis ca
re să pună capăt revoltei din acest 
oraș. El n-a făcut deocamdată apel 
la cele două batalioane de pușcași 
sud-vietnamezi pe care reactoarele 
americane ’ le-au transportat în 
cursul nopții precedente la Da 
Nang. Marți, Ky a avut o întreve
dere cu comandantul regiunii I 
militare, generalul Nguyen Van 
Chuan, numit de guvern în locul 
lui Thi. Generalul Chuan a dat apoi 
publicității un comunicat, apreciat 
de trimisul special al agenției France 
Presse ca „moderat", ce pare să 
pregătească compromisul preconizat.

Premierul Ky a adresat populației 
un mesaj radiodifuzat, chemînd-o 
la păstrarea ordinii.

Calmul aparent stabilit la Da 
Nang, transmit corespondenții a- 
gențiilor americane de presă, as
cunde însă o stare de tensiune și 
încordare. Marți după-amiază, . mai 
multe sute de persoane, civili și 
militari, s-au întrunit din nou în 
fața pagodei centrale budiste din 
oraș, pentru a-i asculta pe studen
ții care chemau la rezistență și 
continuarea luptei.

Pregătirile pe care le fac trupele 
guvernamentale și americane de 
baza aeriană Da Nang, scrie 
genția France Presse, lasă să 
creadă că premierul Ky a sosit
Da Nang cu intenția ca, în cazul

menține o atmosfe- 
încardată. In tot 
marți au avut loc 
□іостнгі cu poht*a.

la
a-
se
la

în care nu realizează compromisul, 
să înăbușe prin forță acțiunile an
tiguvernamentale și antiamericane. J 
Se relatează că drumul dintre oraș ȚB 
și baza americană este blocat. Pe т 
străzile orașului circulă în perma
nență, demonstrativ, camioane cu 
mitraliere, iar avioanele americane 
și saigoneze lansează manifeste a- 
supra orașului.

La Saigon se 
ră deosebit de 
cursul zilei de 
manifestații și
care au culminat cu ѳ uriașă de
monstrație antiguvernamentală și 
antiamericană. Guvernatorul militar 
al Saigonului a anunțat ia postul 
de radio că armata a primit ordi
nul să deschidă focul împotriva 
celor care vor mai ieși pe străzi 
între orele 21 și 5 dimineața.

In seara aceleiași zile, primul 
ministru Nguyen Cao Ky -a n- 
tors la Saigon după ce a inCXtat, 
fără succes, să oprească valul de 
demonstrații antiguvernamentale și 
antiamericane de la Da Nang. Du
pă cum relevă corespondentul a- 
gentiei Reuter, generalul Ky n-a 
avut curajul să părăsească baza 
aeriană de la Da Nang, unde a 
avut convorbiri cu comandantul 
regiunii I militare. In declarația fă
cută la plecarea de la Da Nang, j 
generalul Ky a precizat că pușcașii * 
marini guvernamentali au fost tri
miși la Da Nang „pentru a împie
dica infiltrația patTioțiior la baza 
militară" și că „vor continua să 
rămână la bază".

îngrijorarea Washington-ului

Formarea noului guvern 
al Ecuadorului

QUITO 5 (Agerpres). — Preșe
dintele provizoriu al Ecuadorului. 
Clemente Yerovi Indaburu, desem
nat săptămîna trecută, după înlătu
rarea juntei militare, a anunțat luni 
că a reușit să alcătuiască un nou 
cabinet. Noua echipă guvernamen
tală. apreciază agenția U.P.L, este 
aproape în întregime orientată spre 
tkeapta. fiind alcătuită din patru

independenți și un reprezentant ai 
partidelor conservator, liberal, so
cialist și social-creștin. Singurul mi
nistru care face excepție de la o- 
rientarea spre dreapta a cabinetu
lui anunțat este M. Pozo (de la în
vățământ), care reprezintă stingă 
vieții politice din Ecuador.

Portofoliul afacerilor externe a 
fost atribuit lui Jorge Salvador 
Lara, de tendință conservatoare.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
„Neliniște la Saigon — și la Wa
shington", își intitulează ziarul 
„New York Times" un comentariu 
în legătură Cu problemele create 
pentru actuala Administrație a 
S.U.A. de fragilitatea crescândă a 
regimului de 
manifestații din 
Vietnamului de 
vernului de la 
tot mai pronunțată a acestuia ridi
că acum problema la Washington 
dacă Statele Unite își mai pot per
mite să susțină acest regim ne
popular — scrie ziarul. Pe de altă 
parte, se subliniază în comentariul

■ ziarului 
turnare 
Saigon 
Statelor 
toare decât oricare din schimbările 
succesive de guvern petrecute în 
Vietnamul de sud între răsturna-

la Saigon. Marile 
diferite centre ale 
Sud împotriva gu- 
Saigor, și izolarea

american, eventuala răs- 
a regimului militar de la 
„este privită în capitala 
Unite ca mult mai dăună-

rea lui Diem, la sfârșitul antiiui 
1963, și preluarea puterii de către 
militari, în iunie 1965".

Aceasta în primul rînd — expli
că mai departe „New York Times" 
— pentru că S.U.A. și-au angajat 
într-o măsură prestigiul sprijinind 
și menținând la putere, actualul re
gim saigonez. „Astfel că — se spu
ne în articol — răsturnarea guver
nului Ky, mai ales prin manifes
tații populare, cum ar fi cele care 
au loc acum la Hue și Da Nang. 
ar însemna că poporul sud-vietna- 
mez repudiază politica Statelor 
Unite, și lucrul acesta ar putea e- 
xercita influențe profunde asupra 
opiniei publice din S.U.A., în Con
gresul american și în rîndurile al
tor
ar
că
un

guverne străine. Lucrul acesta 
întări, de asemenea, afirmația 
Statele Unite sînt în Vietnam 
agresor și nu un apărător".
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Pe de altă parte — atrage aten
ția „New York Times" — „un spri
jin american prea fățiș în favoa
rea guvernului Ky ar intensifica 
probabil sentimentele de anti-ame- 
ricanism care-și găsesc de pe a- 
cum expresia în demonstrațiile 
populare din Vietnamul de sud. Pe 
plan mondial, postura americană 
de apărător ar fi mult zdruncinată, 
iar în Congresul S.U.A. ar fi spo
rite în mare măsură criticile la 
adresa războiului".

Astfel că, încheie ziarul, „pro
blemele care stau în fața amba
sadorului american de la Saigon, 
Lodge, și a celorlalți consilieri a- 
mericani de acolo vor deveni pro
babil și mai dificile dacă va fi for
țată o schimbare de guvern în 
Vietnamul de sud tocmai acum, 
într-o fază pe care administrația o 
consideră critică". Jl
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