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Organizare 
+ disciplină 
- filiera calității 
firelor de mătase

Colectivul Fabricii de fire artifi
ciale ș „Viscoza" Lupeni s-a anga
jat să producă în acest an, 7 tone 
de fire de mătase peste prevederile 
planului și să muncească astfel în
alt din întreaga cantitate de fire 
65,5 la sută să fie de calitatea A.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent — 6 900 kg fire date peste 
plan, din care 65,1 la sută fire de 
calitatea A — confirmă că hotă- 
rîrea luată de întregul colectiv de 
a îndeplini angajamentele luate se 
înfăiptuiește.

Anul 1965 s-a încheiat cu un 
bilanț nesatisfăcător pentru colec
tivul fabricii, deoarece angajamen- 
tulu privind calitatea firelor nu a 
fost îndeplinit. In cursul anului 
trecut, beneficiarii au adresat con
ducerii fabricii numeroase recla-
mații, pentru calitatea necorespun- 
zătoare a firelor. Ba au fost și re
fuzate produse ce purtau marca fa
bricii „Viscoza". In această situa
ție, conducerea fabricii a cerut în
tregului colectiv. de muncitori, teh
nicieni și ingineri să contribuie la 
descoperirea cauzelor care deter
mină deprecierea firelor de mătase 
și la înlăturarea lor.

Din grija pentru calitatea pro
duselor s-au născut inițiative și 

. &-au- luat măsuri care s-au. dovedit 
eficiente. De exemplu, a intrat în 
funcțiune spălătoria nouă de bobine, 
care permite o spălare bună, de 
calitate. De asemenea, a fost scos 
din circuit formatul de bobine co- 
nus-biconus, care avea cel mai 
mare procent de produse deprecia
te, s-a extins inițiativa „Nici un 
£r rupt, nici un fus gol" și a fost 
întărit controlul tehnic de calitate. 
Ca rezultat, numărul reclamațiilor 
fi scăzut, iar în ultimele două luni 
colectivul fabricii nu a mai avut 
nici o reclamație.

Cu toate acestea calitatea pro
duselor nu se bucură încă de grija 
cuvenită în toate secțiile întreprin
derii. Așa se explică cantitatea 
mare de deșeuri provenite din sub- 
secția răsucit, apariția denierelor 
false, a firelor duble și a mătasei 
incomplet spălate. Unii — ce-i drept 
tot mai puțini la număr — nu a- | 
cordă atenție disciplinei tehnolo- , 
gice, alții vădesc lipsă de preocu- • 
pare pentru întreținerea instalați
ilor, iar alții merg pînă acolo încît 
ignorează dispozițiile primite. Si 
așa se nasc șarje de viscoză sor
tite deprecierii, trec prin filieră 
cantități însemnate de fire cu gre
șeli vizibile. In secția filatură lip-
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(Continuare în pag. 3-a)

Dacă ți-ai propus să 
scrii despre oameni și 
n-ai prins în scrisul tău 
ceea ce e mai proiund 

■omenesc în firea lor, a- 
tunci hîrtia te ceartă. 
Am fost martorul unui 
obicei de datină conform 
căruia oamenii se cin
stesc intre ei și-și string 
miinile pentru că au reu
șit ceva, indiferent in ce 
se materializează acel 
„ceva".

Temător de mustrările 
hîrtiei am pornit la scrie
rea rindurilor acestea de 
la acel obicei de datină 
cînd oamenii se cinstesc 
cu cei mai nevinovat 
pahar de băutură după 
ce au terminat un lucru 
greu. E un pahar nevi
novat pentru că e paha
rul cinstirii succesului.

Cu o Săptămînă în ur
mă, după ce au coborit 
demni și plini de impor
tanță de pe înălțimea

Trei lucrători vrednici din 
sectorul & al minei Uricani: 
artificierii Curta Vasile, Sibișăn 
Gavrilă și Vișan Dumitru.

FAPTE LA ZI
• Un grup de salariați ai pre- 

parației Lupeni au întreprins o vi
zită prin mai multe unități econo
mice din Valea Jiului. Așa de e- 
xemplu, a fost vizitată preparația 
Coroești. Această vizită a prilejuit 
un bogat schimb de experiență 
pentru participanți.

• Teatrul „Barbu Delavrancea' 
a sosit în turneu oficial în Valea 
Jiului cu comedia „Idolul și Ion A- 
napoda". Primele spectacole vor fi 
prezentate publicului petroșănean 
în sala Teatrului de stat, azi la 
ora 17 și la ora 20, iar la Lupeni, 
mîine la ora 20,30.

• Școala- populară de artă din 
Petroșani prezintă vineri după- 
amiază, la ora 18, în sala Teatru
lui de stat, producția de sfîrșit de 
an a secțiilor de muzică și core
grafie. Iși vor da concursul elevi 
soliști instrumentiști și vocali, or
chestrele semisimfonică și de acor- 
deoane, fanfara școlii precum și e- 
levii secției de coregrafie.

La preparația Petrila

Noi inovații aplicate
Inovatorii preparației 

Petrila dovedesc preo
cupare insistentă în di
recția găsirii de soluții 
care să ducă la îmbu
nătățirea procesului 
tehnologic și la ușura
rea muncii. In registrul 
de inovații al prepara- 
ției, în acest an, au 
fost înregistrate 50 
propuneri de inovații, 
din care un număr de 
20 au fost aplicate, iar

15 se află în curs de 
experimentare. Econo
miile obținute în urma 
aplicării inovațiilor în
sumează peste 14 000 
lei.

Printre inovațiile re
cent aplicate amintim 
„Jgheabul de deșlama- 
re și concentrare cu 
site curbe", realizat de 
inginerul Radulescu A- 
drian și maistrul Horga 
loan, „Dispozitivul de

UN PAHAR, DUPĂ DA TINĂ
celor nouă etaje ale blo
cului F 8, cîteva brigăzi 
de constructori de ia 
Vulcan s-au cinstit și 
felicitat pentru un suc
ces : terminaseră în pai
sprezece zile, timp re
cord, glisarea și finisa
rea exterioară a unui 
bloc cu nouă etaje. Di
mensiunile succesului în
să nu sint dale numai 
de timp. E în puterea 
oamenilor să supună tim
pul. Alte coordonate vin 
să-i dea măsura. Una 
dintre ele e încrederea 
oamenilor în tortele lor.

„Am glisat acest bloc, 
spune maistrul Rusu Pe
tru, cu oameni fără prea 
multă experiență. Poate 
că nici nu e nevoie să 
ai cine știe cîtă expe
riență. Principalul e că 
oamenii au căpătat a-

cum această experiență; 
acum și in condiții de 
bătălie cu timpul. Am 
condus această lucrare. 
Aparent am avut auto
nomie totală. Dar am 
simțit in permanență a- 
lături umărul tovarășilor 
mei. Sini un maistru ti- 
năr și doream mult să-mi 
pun la lucru in încer
cări grele capacitatea de 
a conduce oamenii. Am 
fost ajutat pentru asta 
de ei. Am văzut ajuto
rul acesta din felul în 
care am fost aprovizio
nați ritmic cu materiale, 
din felul în care oame
nii pe care i-am condus 
se străduiau să facă via
bil un punct de vedete 
comun : succesul lucrării 
la care am pornit cu oa
menii fără prea multă 
experiență".
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Munca educativă
In cadrul unei ședințe recente, 

comitetul de partid al minei Ani- 
noasa a analizat preocuparea comi
tetului U.T.C. din exploatare pen
tru îmbunătățirea planificării activi
tății sale precum și modul în care 
el ajută birourile organizațiilor 
U.T.C. din cadrul sectoarelor în pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
generale.

Problema analizată a permis mem
brilor comitetului de partid să facă 
o incursiune de ansamblu în acti
vitatea desfășurată de organizația 
U.T.C. pentru mobilizarea tinerilor 
muncitori la realizarea sarcinilor do 
plan, a angajamentelor de întrece
re care stau în fața întregului co
lectiv al minei, pentru educarea 
lor comunistă. Așa cum pe buna 
dreptate au apreciat mai mulți vor
bitori, muncind alături de comuniști, 
urmînd exemplul lor înaintat, tinerii 
mineri și muncitori aninoseni au 
adus și continuă să aducă o impor
tantă contribuție la succesele pe 
care întregul colectiv al minei le ob
ține în realizarea planului, a an
gajamentelor de întrecere.

In ședință s-a apreciat însă că 
activitatea desfășurată de comitetul 
U.T.C., de birourile organizațiilor de 
bază din cadrul sectoarelor nu se 

strungire a rolelor și 
inelelor de la tobele 
de uscare'', conceput 
de lăcătușul Boțan Eli- 
sei și strungarul Po
pescu Constantin, pre
cum și inovația lăcă
tușului Rad Gheorghe 
— „Controlul apei de 
răcire la pompele de 
ulei Willett".

Constantin BÂDUȚĂ 
muncitor

Vulcănenii care tre
ceau dimineața prin fa
ța șantierului și mai tre
ceau o dată in pragul 
serii constatau că plat
forma de lucru s-a mai 
ridicat cu aproape un 
etaj.

Oamenii din brigăzile 
de betoriiști — majori
tatea femei — din cele 
de zidari, dulgheri, fe- 
rari mecanici, au cobo
rî! de pe schele după 14 
zile cu o zestre bogată: 
experiență, plus încrede
re în forțele proprii.

Cînd au coborit, și-au 
strîns miinile și au cioc
nit, un pahar pentru suc
ces. Căci așa e în firea 
oamenilor : sa cinstească, 
după datină, succesele.

Și ei obținuseră unui 
mare.

I. C.

IWH h (»! iHKiPl Me tHHKII 
i delegtfiei mii IdbhW n lunii

In zilele de 6 și 7 iunie, la C.C. 
al P. C. R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil și Mihai Dalea, a primit de
legația Partidului Comunist din 
Japonia alcătuită din tovarășii Ka- 
suga Shoichi, membru al Prezidiului 
C.C., deputat în Camera Superi
oară (conducătorul delegației), Nis- 
hizawa Tomio, membru supleant al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.J., Najita Shigeho, membru al 
C.C. al P.C.J., Suwa Shigeru și 
Narita Satoshi, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.J., Nishizawa Shuni- 
chi, activist la C.C., al P.C.J.

La primire au participat tovară
șii Ghizela Vass și Andrei Păcu-

Primirea de către tovarășul Ștefan Voitec 
a lui IHas Iliu

Marți 7 iunie tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste. România, a 
primit pe Ilias Iliu, membru al Co

în centrul activității

cine 
că 

Dar,

nu la ela- 
se fac grafice 
din referat s-a 
ce aniime pro-

ridică la nivelul cerințelor, mai ales 
în ce privește organizarea unor 
acțiuni atractive, cu puternic carac
ter educativ. In raportul prezentat 
în fața comitetului de partid,, secre
tarul comitetului U.T.C. a tratat'ca
se întocmesc planuri de muncă,’ cine 
participă și 
borarea lor, 
de ședințe, 
omis să se arate 
bleme au făcut obiectul activității 
comitetului U.T.C. în ultima peri
oadă și al adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază. Și aceasta nu 
întîmplător, deoarece pentru comi
tetul U.T.C. n-a constituit o preo
cupare de prim ordin alegerea pen
tru ședințele sale, pentru adunările 
generale ale organizațiilor U.T.C. din 
cadrul sectoarelor a acelor proble
me care interesează în primul rînd 
masa tinerilor muncitori, nu a cău
tat să imprime acestor adunări un 
viu caracter tineresc. La ordinea de 
zi a adunărilor U.T.C. se repetă 
mereu sub diferite formulări, aceeași care muncesc bine, pentru a-i sti- 
temă : contribuția tinerilor Ia reali- mula, nici de cei care muncesc slab 
zarea sarcinilor de plan. Și se obiș- pentru a-i ajuta. El stă prea puțin 
nuiește să se spună că organizația
U.T.C. a muncit bine dacă sarcinile (Continuare în pag. 3-a)

Vedere parțială a sălii de spectacole a noii Case de cultură din 
Petroșani.

raru, membri ai C.C. al P.C.R., 
Ion Iliescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A avut loc un schimb de păreri 
cu privire Ia probleme de interes 
comun pentru cele două partide, 
dezvoltarea în continuare a relați
ilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ja
ponia, la probleme actuale ale si
tuației internaționale, la întărirea 
unității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

mitetului Executiv al partidului 
E.D.A. din Grecia, șeful grupului 
parlamentar al partidului E.D.A.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care a decurs într-o 
atmosferă cordială.

U. T. C.
de plan sînt îndeplinite sau că au 
existat deficiențe dacă realizările 
sectorului respectiv sînt sub posibi
lități.. Acest mod simplist, superfi
cial în care tov. Bacinschi Mihai, 
.secretarul comitetului U.T.C. obișnu
iește să privească lucrurile, imprimă > 
activității comitetului U.T.C. un ca
racter personal. Este știut că într-o 
măsură hotărîtoare munca tinerilor 
depinde de gradul lor de calificare, de 
modul în care ei se străduiesc să 
țină pasul cu tehnica, să urmăreas
că ceea ce e nou în organizarea 
muncii și a procesului de produc
ție. Cum s-a ocupat comitetul U.T.C. 
de această problemă majoră se re
flectă și din cele relatate de tov. 
Feier Nicolae, președintele comitetu
lui sindicatului minei, care arăta că 
deși sîntem la sfîrșitul anului de 
învățămînt, nici în prezent unele 
cursuri de ridicare a calificării nu 
și-au început activitatea. De altfel, 
arăta vorbitorul, tov. Bacinschi nu 
se prea interesează nici de tinerii
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R
ealizarea sarcinii ca ravine bazinului Văii JiUlui în lu
mina Olfactivelor Congresului al lX4*u al partidului 
— creșterea pină in 1970 cil 40 la stilă a producției 
de cărbune față de realizările anului 1965 — necesită 
dezvoltarea continuă a capacităților de producție, prin 
reutilarea ți modernizarea celor existente șl punerea 

tn exploatare de noi capacități. Prin grija partidului șl guvernului 
au fost alocate în acest scop fondurile materiale necesare, asigu- 
rindu-se dotarea minelor Cu utilaje dintre cele mai modeme, lă 
nivelul tehnicii mondiale. Aceasta a făcut ca an de ârt să se înre
gistreze noi succese in creșterea producției șl a productivității 
•uiiCiL In vederea atingerii indicatorilor tehnico-econom Ici prevfi- 
zuți pentru anii următori se impune o preocupare meteu mai sus* 
ținuta pentru folosirea deplină a Capacităților de producție.

Capacitatea de producție a minelor depinde de o serie de fac
tori Și mal CU seamă de capacitatea liniei de front, a instalațiilor 
de transport pe orizontală șl verticală, de asigurarea cu debitele 
da aer necesare, asigurarea cu efective șl dotarea tehhico-mate- 
riali spre a ilustra preocuparea fn vederea folosirii mai depline 
a capacităților de producția precum și rezultatele obținute fn â* 
ceasta direcție in ultima perioadă și îndeosebi in trimestrul 1 
iMs vom face o scurtă analiză a fiecăruia din factorii principali.

Un factor 
hotărîtor — 

linia de front
Linia de front este factorul ho- 

țărilor ce condiționează capacitatea 
de producție a tuturor minelor, iar 
In perioada actuală mai ales a ex
ploatărilor Petrila, Vulcan, Lupeni, 
Uricani și Dîlja, spre deosebire de 
nunele Lonea și Aninoasa a căror 
capacitate la afetUdlul nivel de pro
ducție este limitată de extracție, 
la prima, și capacitatea funicula- 
ntlui Aninoasa Petrila, la a dbuâ. 

Analiza realizării liniei de 
front pe trimestrul 1 1986, pe 
total combinat, ne arată că față 
de 3 676,8 m front preliminat, 
au fost realizați 3 506,5 m. Din 
comparația de mai sus se poa
te trage concluzia că in con
dițiile depășirii planului de 
producție pe combinat cu 
14100 tone, linia de front exis
tentă a fost bitie utilizată, 

fa £. M. Lonea, linia de front a 
fast realizată, asigurîndu-se capaci
tatea planificată. La E. M. Petrila, 
ca toate măsurile luate pentru asi
gurarea liniei de front, datorită în- 
fîrlîetii lucrărilor de pregătite din 
straiele Subțiri, lungimea totala a 
libiei de front nu a fost realizată, 
Nea ce a constituit cauza princi
pală a rteîndeplinirii planului dd 
producție pe primele 4 luni ale 
anului in curs. Pentru remedierea 
situației este necesar să se inten
sifice lucrările de pregătire. Cu 
toate ca E. M. Aninoasa și-a depă
șit planul de producție, linia de 
front prevăzută nu a fost realizată, 
fn special la stratele subțiri, fteăli- 
Mtea și depășirea planului de pro
ducție ■ fost posibilă prin folosi
rea mai intensă a capacității stfa- 
teîor groase, în detrimentul strate- 
ior silbtiri unde, de altfel, s-au în
registrat și întîrzieri în executarea 
lucrărilor de pregătire. La B. M. 
Vulcan, lungimea liniei de front a 
fort depășită cu 52,8 m per total, 
mat ales pe seama majorării liniei 
de front din stratele subțiri. Pla
sarea tuturor fronturilor in condi
țiile lipsei de efective a atras după 
sifia 6 dispersare a acestora și ca 
urmare o utilizare mai puțin in

tensa a liniei de front. Va tre
bui deci «a se ia mituri pen
tru concentrarea producției in 
vederea creșterii gradului de 
utilitare a libiei de lront.

B. M. Lupeni și-a realizat linia de 
front avind un minus de numai 
3M ®. Depășirea pianului de pro
ducție in condițiile lipsei de efec
tiv a fost posibilă prm concentra
rea producției, ceea ce a avut că 
efect «1 reducerea posturilor ne
productive. Aceeași situație este la 
E. M. Uneam unde capacitatea li* 
nisi de front necesare realizări) 
pianului a fost utilizata mai intens 
pe de o parte, iar pe de alt! parte 
un vohuta însemnat de producție 
s-a realizat din praabetaja cu pro* 
file mari.

te poate afirma, așadar, cl 
ta cursul trimestrului 1, cu «t 
cepșu atom Petala, toata e«* 
Haatfttlie au aval asigurau ca* 
paciiato* do treat aocoeat* ras- 
MriMi plaatuul de producție.

Pagină realizată de
1M* CONSTANTIN mobaru 
adj. șef serv, tehnic G.G.VJ.

Șl IMPERATIVE ÎH

FOLOSIREA
REALIZĂRI

CAPACITĂȚILOR
DE PRODUCȚIE

I

Rezultatele obținute indică, in spe
cial la minele LOnea, Aninoasa, Lti- 
peni și Urlcahl 0 creștere a grade 
lui de utilizare a libiei de ('■jn 
prin concentrarea producției și creș
terea sarcinii pe abataj.

Pentru
un transport 
sigur

Iii domeniul transportului, îh ve
derea eliminării ștrangulărilor și a 
creșterii capacităților, au tost luate 
udele măsuri de ordin general, Pe 
căile principale de transport s*a tre
cut la introducerea șinelor grele 
de 24 Și 34 kgm. Acest tip de 
șină a fost introdus pe întreg o- 
fizontul X1V la B. M. Petrila, la o- 
rizonlul 400 al E. M. Lonea și este 
ih Clirs de introducere la orizontul 
480 al fi, M, Vulcan, Prin prelinn- 
narele anuale și trimestriale s-a 
prevăzut și se execută mărirea 
profilelot la lucrările miniere de 
deschidere și pregătite, lfl vederea 
meătii unor condiții de transport, 
aetaj ți eiteumție optime. In ceea 
ce privește materialul rulant, s-au 
luat măsuri pentru folosirea între
gului parc de vagonete prin repa 
rarea la timp și in bune condlțiuni. 
In acest sens au fost dotate ate- 
lioteie «io reparății eu tnaiettaiek- 
și piritele de schimb necesare pre
cum și cu efectivele corespunză
toare din punct de vedere numeric 
$1 al calificării,

Îmbunătățirea condițiilor de 
oaraj precum și măsurile luate 
au permis extinderea transpor
tului cu locomotive cu ttoiey 
și Diatei șl reducerea transpor
tului costisitor cu locomotive 
cu acumulatori. Aceste măsuri 
au avui ca rezultai Îmbunătă
țirea coeficientului de rulaj ai 
vagonetelor, eliminarea stagnă
rilor In transport ți asigurarea 
brigăzilor cu vagonete goale 
la timp.

ha transportul în abataj, orienta
rea Mte do a Se înlocui treptat 
tranaportoatele vechi eu transpor
toare moderne, de mare capacitate 
șl sigure in funcționare, itapetativ 
impus d« concentrarea producției 
in abataje și creșterea sarcinii pe 
abataj, în acaaatl direcție deja i-au 
obținut tMOte facultate la minele 
Lupeni, Vulcan și Uticanl, tn cur ani 
trimestrului I 1966, au feti apli

cate, de asemenea, o serie da mă

suri în vederea eliminării unor 
strangulări din tețeeua de trans
port a minelor. Astfel, la fi. M. Lo
nea a fost concentrat transportul 
producției din stratul 3, blocul Vi, 
la orizontul 535 și a stratului 3, 
blocul I, la orizontul 475. Pdfilru 
îmbunătățirea alimentării cu ener
gie electrică a rețelei de troley din 
partea vestică a minei pe orizon
tul 515, a fost montat un grup nou 
de redresare. La E. M. Anitloasa 
este în curs de realizare concen
trarea transportului producției din 
stratul 3 blocul 1 la orizontul VH1 
și a lost reamenajat circuitul pu
iului orb tir. 5.

Le fi, NL Vulcan, pentru elimi
narea strangulării existente lă pu
țul nr. 10, a fost executat ți pus 
iii exploatare un suitor colector in
tre ptizontutiie §33—490 pentru

transportul producției din stratul 3, 
blocul VII.

Ih cursUl trimestrelor următoare 
ale anului 1986, urmează să se pu 
nă în exploatare instalațiile moder 
ne de extracție cu skip de la 
puțurile principale Lonea și Arti- 
noăsa-stid și puțul 12 Lupehi. Pu
nerea în funcțiune a acestor insta
lații atrage după sine Concentrarea 
producției minei Lofiea pe orizon
tul 400, trecerea producției Hiinei 
Aninoasa la prepafalia Corcești și 
majorarea capacității de tfatispori 
pe verticală ia E. M. Lupeni.

In problema transportului lă su 
prefață, că realizări mai importante 
trebuie menționate : trecerea trans 
portului producției fi. M. Vulcan 13 
preparația Coroeșli și lucrările de 
feartlenajare și modernizare a cir
cuitului de lâ suprafața minei Lu
peni.

Un aera) 
mereu mai bun

O importanță deosebită s-a atof- 
dat realizării unui aeraj corespun
zător, aceasta constituind un fac
tor important atîi în asigurarea ca- 
paeltățiiar de producție planificate 
Cît mai ales în îmbunătățirea condi
țiilor de securitate a muncii.

In această direcție, pentru eliitii- 
narea deficiențelor existente ih 
unele circuite de aeraj s-au execu
tat lucrări miniere iloi, au fost în
locuite Ventilatoarele cu debite ne
corespunzătoare și s-au reprofilai 
Unele lucrări miniere cu rezistențe 
aerodinamice mari.

La mina Lonea, prin dirijarea ae- 
rajului din straiul 3, blocul IV, de 
la orizontul 560 la orizontul 535, 
s-au eliminat ventilatoarele din ga
leria de la culcuș. La mina Petrila, 
prin executarea galeriei transversale 
de legătură cu suitorul central de 
aefaj la orizontul Xllt, s-au elinii- 
iîat cele două stații de aeraj inter
mediare; La mina Dîlja s-au montat 
două vehtilatoare de cîte 2 500 
ftic/ttiin. la suitorul de aeraj tir. 2. 
La mina Aninoasa s-a întocmit Stu
diul privind rezolvatea aetajulul la 
Stația de ventilatoare Priboi, fia 
Vulcan s-au montat două ventila
toare axiale VOKD, la puțul nr. 
5, și două ventilatoare cu 2 500 
mc/mih la puțul tir. 11. La fi. M, 
UricaHi s-a săpat Canalul de aetaj 
la pianul nr. 5 pentru noua stație 
de ventilatoare, iar suitorul de ae- 
fâj nr. 15 care va deservi lucrările 
din blbCUl IV 'este în curs de be- 
tonare.

In domeniul aerajului parțial 
s-tu luat măsuri pantru a sa 
trece la Utilizarea coloanelor de 
aeraj CU diametru mare de 400- 
600 mm și a ventilatoarelor a* 
Xiale, CU debit și depresiune co
respunzătoare.

Pentru viitor va trebui dată 
atenție rezolvării aerajului în 
stratul 16, blocul II, de la £. M. 
Vulcan în vederea punerii în 
fUncție la întreaga capacitate a 
blocului. La E. M. Lupeni vor 
trebui urgentate lucrările de 
străpungere a puțului Carolina 
Cu transversala de la orizontul 
440 în vederea asigurării debi
telor de aer necesare pehtru 
stratul S, blocurile ÎV*V, șl stra
tul 4, blocul IV.

folosirii 
mai intense 

a utilajelor
Avînd în vedere că industria ftii- 

nidră se caracterizează prin multe 
lucrări grele și cu volum mare de 
mutică, un rol Important in crește
rea capacităților de ptotlucție re
vine mecanizării producției și in
troducerii procedeelor tehnologice 
noi. Realizările obținute în acest 
domeniu își găsește reflectarea în 
indicatorii tehnici. Astfel îii primele 
4 luni ale anului, planul la tăierea 
și încărcarea mecanică în abataje a 
fost îndeplinit în proporție de 102 
la sulă, Au fosl îndepliniți și depă
șiți și indicatorii la încărcarea meca- 
iiită a sterilului în puțuri (121,7 la 
sută), producție extrasă din abataje 
frontale susținute metalic (102,0 la 
sută) și transport metanie în aba
taje (107,9 la sută). Nu s-a realizat 
integral indicele de încărcare me
canică în galerii. La această nerea-

CÎTEVA D
Din cele arătate se poate conclude că în urma măsurilor luato îa 

ultima perioadă, capacitățile de producție și utilajele din dotarea ex* 
pldatăfilbr, cu unele deficiențe arătate, sînt mai bine folosite, fapt ce se 
reflectă de altfel, ih realizările obținute la principalii indicatori tehnico* 
economici.

Munca desfășurată în această direcție va trebui continuată și în vi* 
itor, punîndu-se accentul în special pe rezolvarea Următoarelor pro
bleme :

• intensificarea lucrărilor de pregătite in vederea asigurării 
punerii în exploatare a Capacităților preliminate;

• utilizarea mai intensă a liniei de front prin concentrarea 
producției, plasarea corespunzătoare cu efective in Special în slra* 
tele subțiri și extinderea mecanizării în toate fronturile caro per
mit aceasta;

• eliminarea strangulărilor existente în transportul din sub
teran și la suprafață, în special prin terminarea la tiărp a Iu* 
etăților de investiții de iâ minele Lonea și Aninoasa;

• îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor la utilaj»;
• urmărirea realizării graficelor și programelor de punera in 

luncție a utilajelor.
Realizarea acestor obiective vă conduce, in mod nemijiedt, la o 

folosire mai deplină a capacităților de producție și a utilajului din do
tare, constituind un răspuns al colectivelor minelor noastre la eforteHle 
depuse de partid și guvern pentru Utilarea exploatărilor miniere CU ma
șini de înaltă tehnicitate.

Uzare au contribuit rezultatele slabe 
obținute de exploatările Lenea, Pe
trila, Anihoasa, Vulcan, Lupeni Si 
Paroșem și îndeosebi faptul că ma
șinile de încărcat au prezentat b 
serie de defecțiuni constructive.

De menționat rezultatul pozitiv 
obținut în introducerea susținerii 
metalice cu grinzi în consolă și 
tavan metalic elastic în abatajele 
cu front lung din stratul 3. In pre
zent sfiit în funcțiune două astfel 
de abataje — urnii la Lupeni dotat 
cu stîlpi hidraulici tip Ferrotnallk ți 
unul la Aninoasa dotat CU stfipi lip 
ICEMIN. Rezultatele bune obținute 
îndreptățesc extinderea procedeului 
și, ca urmafe, în cursul trimestru
lui IV 1966 urmează a fi introdusă 
îhtă o garnitură intr-unui din aba
tajele de la E. M. Lupeni.

Folosirea intensivă a utilaje
lor cere, ca o condiția da bau. 
ca acestea să fie în perma
nență în bună stare de funcțio
nare, Pentru realizarea aNstuI 
deziderat S6 CerP perseverat in 
continuafe pentru asigurarea 
unei calificări corespunzătoare a 
muncitorilor ce deservesc utila
jele, întreținerea zilnică a uti
lajului, planificarea corectă a 
ciclului de reparații Și executa
rea la termen șl In bune con- 
dițiiinl a reparațiilor planificate. 
Cu toate măsurile luate in acest 
sens, mal există unele deficien
țe, cum ar fi: uneltele pftbB- 
ihaiice nil se scot întotdeauna 
la spălare, revizie și gresate tn 
zilele de repaus, iar in subte
ran gresarea este uneori b-ne- 
corespilnzătoare.

Dacă la operațiile de încărcare a 
sterilului în puțuri, în urma măsu
rilor luate, s*a ajuns la un grad de 
mecanizare de 96,9 la sută, prin uti
lizarea corespunzătoare a grei fere
lor la puțurile in săpare, la lucră
rile itiiniefe orizontale mecaniza
rea încărcării nu este realizată la 
nivelul cerințelor, mașinile de încăr
cat din dotarea exploatărilor neflltiri 
utilizate la Capacitatea lor. Această 
situație impune luarea unor măsuri 
urgente în vederea introducerii 
mașinilor de încărcat la toate lu
crările ufide este posibil și organi
zarea pfodesului de tnufică astfel Ca 
el să permită folosirea utilajului cu 
randamente sporite.

De menționat că o parte din uti
lajele aflate în prezent în rezervă, 
(locomotive du trotey, mașihi de 
încărcat, greifere etc.), urmează a 
fi introduse și utiiizaie în lucră
rile de deschidere pentru minele 
noi, și respectiv, o dată cu pune
rea în funcțiune a noilor instalații 
de eXlrăCție de la E. M. Lonea Si 
Aninoasa. Mâi există utilaje aliate 
în conservare, care nu participă în 
procesul de producție datorită ur
mătoarelor cauze principale i sosirea 
cu intîrziere, neexecutatea cen- 
strucțiiior in Cadrul CârOta ur
mează a fi montate sau necorespun
zătoare condițiilor geologieo-tai- 
niere ale bazinului. Pentru rezol
varea problemei acestor utilaje s-au 
luat măsuri in sensul că, au fost 
date disponibile cele care nu sînt 
necesare, iar pentru celelalte s-au 
întocmit grafice și programe pali* 
tru introducerea în exploatare.

EZIDERATE



Un tlnir destoinic din Secția reparații mecanice de la (J,R,U.M.P. “■ 
utMIllul Bdlireah Carol.

Organizare + disciplina “ 
filiera calității firelor de mătase

(Urotate din pag. l-d)

sesc uneori bobinele goale $1 se 
simte mult lipsa cărucioarelor mari 
pentru transportul bobinelor, in 
subseețla răsucit unele mașini nu 
sîftf dotate eu cuțite pentru reți
nerea scadei, Iar muncitoarele plea* 
că de lingă mâșirtl în căutare da 
cartoane. în subsecția depănat, din 
cauză Unor defecțiuni la conducă 
toarele de fife ori la viftelbițe, se 
produc sculuri bune pentru... de- 
șeu. Întrebarea se pune: Ce face 
maistrul, cel care făspunde de or* 
gaîilzăteâ producției ? Dovedesc 
to'fjl maiștrii grijă pentru „marca 
f „jpcii", ătît timp cit muncitoarea 
trebuie să-și lase mașina nesupra
vegheată, pentru a se apfOV12ibDa 
cu, cartoanele necesare la reluarea 
producției ? Ce fost mai are, în a*

semenea condiții, cartea de evi
dență a firelor rupte 1

E nevoie deci, în primul rând de 
o mai bună organizare a producției 
pentru a se putea da fire de măta
se de bună calitate. Se cer revizui
te și instalațiile de Climatizare In 
vederea adaptării lor anotimpului 
cald (in sala batalelor se simte tip? 
sa unui ventilator CU Un tlfâj mai 
mare deoît cel actual). Controlorul 
de calitate să-ți respecte atribu
țiile sale (să se înțeleagă cu maiș
trii secțiilor respective, dar să nu 
le substituie munca, ori să se trans
forme în ajutdr-maistru). Și o ul
timă recomandare : vitrinele de ca
litate să fie cu adevărat ceea ce 
trebuie să fie — mijloace puterni
ce pentru lidhidarea lipsurilor care 
se mai fac simțite la acest impor- ' 
tânt indice de plan.

MUNCA EDUCATIVA 
în centrul activității 
organizației U.T.C.

tliritidre din pcig. i*uj

în mijlocul tinerilor și din această 
cauză riu e la curent eu problemele 
concrete care-i preocupă pe tineri.

Sînt goluri mari în ce privește ac
țiunile cu Cafactăt educativ care 
să îmbogățească ordinea de zi a a- 
dunărilor generale U.T.C. Tovarășii 
Her Dumitfu, JUtCa Octăviati șl al
ții au arătat că unii tineri lipsesc 
n-motivat de la luetu, manifesta 
tendințe de chiul, nu învață, tiu au 
o comportate dehttia în societate. 
De ce aceste manifestări nu sînt 
puse în discuția adunărilor gene
rale ale organizației U.T.C. ? Cauza 
amînării frecvente sau nețlnefli s- 
dunărîlor generale U.T.C., participa
rea scăzută la aceste adunări tre
buie Căutată și îh faptul că asertle- 
hea aspecte care li interesează pe 
tineri nu sînt cuprinse în ofdihba 
de zi a acestor adunări.

S-a criticat, de asemenea, făptui 
Că și Celelalte acțiuni pentru tineri, 
intre care joile șl duminicile de ti
nerel, acțiunile de muncă patriotică 
pentru stringerea fierului vethi, 
pentru înfrumusețarea incintei ex
ploatării și a localității sînt lăsate 
să se desfășoare la voia întîmplăiii. 
Desigur aceste sarcini nu pot fi re
zolvate la nivelul cerințelor atîta 
vreme Cît unii membri ai comite
tului • U.T.C., între Cate AndronâChe 
loan, Cîrlan loan. Popa Maria, As- 
taloș Emil, ChiriaC DuffiitfU flit par
ticipă lă activitatea concretă ă Or
ganului din Care făt pafte, nu se 
ocupă de îndrumarea și controlul 
organizațiilor de bază U.T.C. Câte 
le-au fost repartizate. Pentru a-și 
îmbunătăți activitatea, comitetul 
U.T.C. tfebuie sâ desfășoare o itiuh- 
câ colectivă cu participarea tuturor 
membrilor săi. ,

Garanția ridicării activității in 
rîndul tineretului la nivelul sarci
nilor aCltaăle —■ a subiihlat tov. Bi- 
havecz Adalbert, mertibru în comi
tetul de partid al minei — o Con
stituie conducerea și sprijinul or
ganizațiilor de partid. Fiecare orga
nizație de bază P.C.R. în frunte cu 
secretarul ei trebuie să simtă răs
punderea pentru educarea comunis
tă a tinerilor din sector. In aceas
tă direcție trebuie acționat în pri
mul rînd prin intermediul membrilor 
de partid de vîrstă utecistă care 
trebuie să fie în primele rinduri 
ale acțiunilor întreprinse pe linie 
de U.T.C.

Grupul școlar minier Petroșani 
ANUNȚA

Itieepfod eu anul școlar 1966*196'? în 
orașul Petroșani ta funcționa:

LICEUL INDUSTRIAL MINIER
eu Specialitățile!

a) M1VE
b) ELECTROMECANICĂ MINIERA
Durata de școiariiare este de S ani. Se primele 

absolvenți ăi Școlii generale de 7 sau 8 ani în virată 
ptnă lă 17 ani.

înscrierile se fac la Grupul școlar minier Petroșani din 
str. Republicii nr. 7 pînă la data de 21 iunie, pe baza unei ce
reri însoțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală)*
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase (în original),
— Buletin de analiza singelui efectuată cu cel mult 3 aifr 

tămîni înainte de concurs;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar;
•— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica 10 care 

sînt luați în evidență.
Concursul de admitere se va desfășura între 22*“29 idBie 

1966 și va Consta din:
— Vizita medicală,
•— Probe scrise și orale Ia matematică și limba rottâiiă.
Orice alte informații se primesc zilnic la secretariatul șco

lii. între orele 10 14 și 16-19.

O.C.L. ALIMENTARA PETROȘANI
Anunță populația din cartierul „Carpați" Petroșani 

căi înoepînd ou luna iunie a.c., asigură zilnic aprovizio
narea la domiolllu cu lapte pasteurizat pe bază da 
abonament aăptămînal, decadal sau lunar (ou plata an
ticipat).

înscrierile se fac prin delegații 0. C. L. Alimentara 
Petroșani, caro te vor deplasa pa teren în vederea 
perfectării abonamentelor. Delegații vor avea asupra lor 
împuternicirea scrisă din partea conducerii O.C.L.

Laptele sa livrează îmbuteliat, la prețui de 2,20 
lei loco domiciliu.

Pe teme medicale

Atenție la jocul copiilor I

I.R.E.H. — Secția rețele Petroșani
ANOAJEAZA

1 contabil I abonați —• 
salar 1 025 — 1 175 lei

Cortlțli! 2 ani leihime In fnntlil etonnmita

Am uneori ocazia să îngrijesc 
copii ce prezintă diverse afecțiuni 
oculare, survenite ca urmare a u- 
nor accidente. Analizînd împrejură
rile in care s-au produs aceste ac
cidente se poate trage ușor con
cluzia că toate ar fi fost evitate 
dacă ar fi existat o educație și su
praveghere corespunzătoare din 
partea părinților și a altor per
soane.

Cred eă este bine să dau unele 
exemple concrete pentru a de
monstra faptul că o supraveghere 
atentă a copiilor, o educație cores
punzătoare, mai multă severitate și 
terioaitate pot evita nenorociri mari.

Iată un exemplu. Un copil de 14 
ani, împreună cu alți doi copii mai
iîiici, găsește o capsă neexplodată; 
Cel mare pune capsa pe un butuc 
Și o lovește cu o piatră, „să vadă 
Ce se va întîmpla Capsa explo
dează, îi provoacă plăgi perforante 
la ambii ochi, cu retenția de corpi 
•trăirii intraoculari nemagnetici. As- 
tăzi, copilul este orb și se află la 
O instituție de stat pentru orbi unde 
fnvată o meserie. Atest caz tragic 
•ste uit ekemplu cafe trebuie să 
dea tuturor de gîndit deoarece se 
ftai pune și problema neglijentei 
acelora care lasă capse neexplo
date în incinta minei.

Un alt exemplu. Un copil de 3 
âni găsește acasă 6 sulă ascuțită de 
ftetal; jucîndu-se, cade și sula îi 
pătrunde în ochi, cauzîndu-i o pla
gă perfdrăntă, cu Cataractă trau
matică. Ochiul a putut fi salvat 
după două operații consecutive, dat 
vederea a răfhaS scăzută. Oare pă
rinții Jui, sau alte persoafie dlti

I. EȘANU
Doctor în medicină 

casă, nu au observat cu ce se 
juca copilul ? Și de ce oare există 
la îndemîna copiilor obiecte ascu
țite? Am întrebat, bineînțeles, pe 
părinți toate acestea. Au răspuns: 
„nu ne-arii gîndit la așa ceva". Au 
fost sinceri, dar dacă și-ar fi dat 
osteneala să se gîndească, ar fi eli
minat, desigur, și suferința copilu
lui, șl suferința lor.

Să mai dau un exemplu. Intr-o 
curte eXistă o cantitate de văr, de
pusă acolo în vederea efectuării 
unor lucrări. Doi copii mari se joa
că și unul din el ia un pumn de
var și îl aruncă în celălalt, nime- 
rindu-1 drept în ochi. Consecința : 
arsură chimică oorneo-conjunctivală; 
din cauza cicatricelor oculare con
secutive, vederea a rămas foarte 
scăzută. Iată un accident deosebit de 
grav în urmările sale, datorită tot 
unui joc stupid.

Din exemplele de mai sus, și din 
altele pe care le cunosc, rezultă 
cîteva concluzii. Jocurile cu sub
stanțe chimice, combustibile, cu cor
puri explozibile sau tăioase sînt 
foarte periculoase. Părinții, educa
torii, toți cetățenii trebuie să inter
zică copiilor jocurile cu catfușe, 
capse, var, sodă, foarfeci, bficege, 
sticle sau alte asemenea obiectă ori 
substanțe etc. Trebuie explicai copi
ilor in ce constă pericolul real Ia 
care se expun prin aceste jocuri 
stupide, să li se demonstreze prin 
exemple convingătoare câ vor în
țelege.

Propun ca și la școli, la orele de 
difigențic sau cu ocazia unor adu
nări pionierești, să li explice a- 
mănunțit, în mod repetat, copiilor, 
să evite jocurile periculoase; even
tual ss fie invitați să facă expuneri 
medici ocUliștl Care ou posibilita
tea să dea tin caracter concret ex
punerii. Astfel de expuneri pot fi 
prezentate și cu ocazia ședințelor Cu 
părinții.

Să acționăm pe toate căile, cu 
răbdare Și perseverență pentru Ca 
să prevenim accidente care au 
drept cauză nutnai neatenția, negli
jența, ignoranța, nepăsarea.

Aceasta este perfect posibil Și 
avem datoria să acționam.

PROGRAM DE RADIO
9 iunie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimiheață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,10 Program ffiuziCal de 
dimineață; 6,15 Transmitem pentru 
sate; 6,22 Program muzical de di
mineață; 6,30 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Program 
distractiv interpretat de fanfară;
7,30 Divertisment muzical; 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,08 Melodii popu
lare ascultate mereu cu plăcere; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 0,30 
Sfatul medicului; 9,35 Viers și jot; 
10,00 BULETIN DE ȘTIftl; 10,05 Mu
zică vocală și instrumentală de 
Franz Schubert; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Din repertoriul teatrelor

EXPLOATAREA MINIERĂ LONEA
Angajează :

— maiștri minieri principali
— lăcătuși și electricieni pentru 

subteran.
Cei interesați se vor adresa la serviciul or

ganizării muncii ol exploatârii cu sediul în Lonea, 
str. Republicii 273.

muzicale din țară; 11,25 Pe aripile 
valsului; 11,45 Cîntăreți ai plaiuri
lor noastre; 12,00 BULETIN DE 
S't'lRl,- 12,10 Arii din operete,- 12,20 
Anotimpurile îfl muzica ușoară;
12,30 AicL lași; iâ,5o Catul de 
copii al Radiotelevlziunil prezintă 
lini îfltegiStrări; 13,05 Muzică ușda- 
r6; 13,80 Folclor muZical oltenesc; 
14,00 BULETIN DE |TIRI; 14,08 Ciu
lă Gică Petrescu, 14,15 Pagini din 
muzica de estradă; 14f50 Gintă tari
fara; 15,00 Interpret; de tnuzică 
populară; 15,20 COORDONATE CUL
TURALE; 15,45 Rapsodia a Il-a do 
Maițian Negrea; 16,00 RADIOJUR
NAL. Spori. Buletin meteorologic; 
16,20 Zece minute în compania vio
rii; 10,30 Verdi Și Operele sale; 

17,00 Ce fruftioăsă-i viața noastră. 
Program la Cererea ascultătorilor,- 
17,20 DINAMICA INDUSTRIALA;
17,40 Citesc în inima ta — muaică 
ușoară; 18,00 BULETIN DE ȘTIfcl; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 19,13 
Nestemate folcloriăC; 18,35 Frag
mente din Suita I In fio major pen
tru orchestră de George Bneseu, 
19,00 SEARA PENTRU TINERET; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ,
20,30 Cîntă Victoria Oătvai Șl Radu 
Simioh; 20,49 Noapte bună, copii,- 
20,59 cintă Anna caiugărwnu 
Cliff Richard; 21,15 Cronica literată 
de Eugen SimiOn, 21,25 Mica sere
nadă pentru doi îndrăgostiți,- 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Mărturisiri pe 
portativ,- 23,00 Sonata pentru vio
loncel și pian de Tudor Ciortea,- 
23,25 Melodiile nopții; 23,62 Pl% 
LETIN DE ȘTIRI.



PREZENȚE ROMÂNEȘTI
CRACOVIA 7 (Agerpres). — 

La Cracovia s-a deschis cel 
de-ai 3 tea festival internațio
nal al fitanlui de scurt me
traj. ta competiție se află 74 
de filme din 27 de țări.

La festival participă o dele- 
de cineaști români de

★ ★
PEKIN 7. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, tran
smite : Marți, Go Mo Jo, vi
cepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Repre
zentaților Populari din întrea
ga Chină, a primit delegația 
de ziariști români condusă de 
Nester Ignat, președintele U- 
ninnii ziariștilor din Republica 
Socialistă România. Au fost 
prezenți Uan I, prim-secretar

R. D. Vietnam

Cel de-ai 1100-lea avion doborlt
HANOI 7 (Agerpres). — Forțele 

militare aeriene ale Armatei popu- 
Ive vietnameze au doborît marți 
in districtul Nghi Loc, din pro
vincia Nghe An, cel de-al 1 100-lea

Declarația juriștilor arabi
CAIRO 7 (Agerpres). — Federa

ția juriștilor arabi a dat publici
tății la 7 iunie o declarație în 
oare condamnă acordul referitor

Brave incidente 
în Panama

GIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — Incidente grave s-au 
petrecut luni în orașul panamez 
Colon, unde peste 2 000 de stu- 
denți au atacat mai multe clădiri 
municipale pentru a-și exprima pro
testul față de asasinarea de către 
politie a lui Jose Antonio Na
vas, lider al studenților progre- 
siștL Manifestanții au fost întîm- 
pinați de puternice forțe poliție
nești care au deschis focul asu
pra lor, doi tineri fiind uciși și 
peste 30 răniți. Studenții au de
vastat birourile prefecturii și au 
incendiat mai multe clădiri.

Tulburările s-au extins și în ca
pitala tării unde studenții au ma
nifestat pe străzi. Președintele Pa- 
namei, Marcos Robles a ordonat 
închiderea tuturor școlilor din Ciu
dad de Panama și Colon pe timp 
nedefinit. Agențiile de presă consi
deră că acestea au fost cele mai 
grave incidente petrecute în Pa
nama in ultimii doi ani.

Studentul negru James Meredith 
victima unui atentat

NEW YORK 7 (A- 
gerpres). — Studentul 
negru James Meredith 
a fost rănit grav cu fo
curi de armă de un ra
sist alb în timp ce e- 
fectna pe jos de-a lun
gul statului Mississip
pi, un „marș împotriva 
fricii" și în sprijinul 
recunoașterii dreptului 
populației de culoare 
de a se înscrie în lis
tele electorale.

Meredith, care era în
soțit de dteva persoa
ne, a fost transportat 
la spitalul din Mem
phis (Tennessee) unde 
medicii consideră că 
viața iui nu este în pe
ricol. 

James Meredith a de
venit, în ochii negrilor 
ca și al albilor sudiști, 
un simbol al luptei îm
potriva segregației ra
siale, fiind primul stu
dent de culoare care, 
în 1962, a reușit să pă
trundă la Universitatea 
din Mississippi, rezer
vată pînă atunci numai 
albilor. Cererea lui a 
declanșat acum patru 
ani incidente violente 
provocate de rasiști, 
care s-au soldat cu vic
time, ceea ce a deter
minat intervenția tra
pelor federale. In tot 
timpul studiilor sale, el

la studioul „Alexandru Sahia", 
care prezintă o selecție de 
filme documentare.

Din juriul internațional al 
festivalului, care va acorda 
cîștigătorilor medalii de aur. 
argint și bronz face parte ș> 
regizorul român Mircea Dra
gan.

★

al Secretariatului Uniunii zia
riștilor din China, și alte per
soane cu munci de răspundere 
în presă.

Au fost prezenți, de aseme
nea, reprezentanți ai Ambasa
dei Republicii Socialiste Ro
mânia la Pekin.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

avion militar american de la 5 
august 1964, cînd S.U.A. au în
ceput bombardarea teritoriului 
R. D. Vietnam.

la stabilirea unei baze militare bri 
tanice în Bahrein, calaficîndu-1 drept 
un „document ilegal". Acordul, sub
liniază declarația, „constituie e 
violare a Cartei O.N.U. și a drep
tului popoarelor la autodeterminare 
și independență... este un act agre
siv îndreptat împotriva popoarelor 
arabe". In declarație este exprimat 
sprijinul deplin față de lupta po
porului din Bahrein împotriva noi
lor acțiuni ale colonialismului și 
solidaritatea cu lupta popoarelor 
din această insulă pentru libertate 
și independență.

De ce a fost destituit Barros ?
RIO DE JANEIRO 7. Corespon- 

tul Agerpres, V. Oros, transmite: 
Printr-un decret al președintelui 
Castello Branco, guvernatorul sta
tului Sao Paulo, Ademar de Bar
ros a fost destituit din funcția de 
guvernator și privat, totodată, de 
drepturile sale politice pe timp de 
zece ani. In locul său a fost nu
mit Laud-o Natel, viceguvernatorul 
statului, care va deține acest post 
pînă la alegerile din luna septem
brie a.c.

In mod oficial Barros este acu
zat de a fi desfășurat o puternică 

a fost păzit de agenți 
ai Biroului federal de 
investigații și venea a- 
casă clandestin în tim
pul vacanțelor.

Atentatul împotriva 
tinărului negru a avut 
loc în apropierea loca
lității Hernando, unde 
un alb, avînd o armă 
de vinătoare, a tras a- 
supra lui în două rin'* 
duri. In timp ce era 
transportat la spital, fi
ind rănit in spate și la 
picioare, poliția din 
Hernando a arestat pe 
Aubry James Norvell 
din Memphis, care a 
recunoscut că a tras a- 
supra lui Meredith.

Greva marinarilor 
britanici continuă

LONDRA 7 (Agerpres). — Sin
dicatul național al marinarilor din 
Marea Britanie a lansat un apel în 
vederea boicotării tuturor navelor 
comerciale britanice, care urmează 
să ancoreze în diferite porturi din 
lume. De asemenea, Comitetul exe
cutiv al sindicatului a cerut spri
jinul Congresului sindicatelor bri
tanice (T.U.C.), pentru interzicerea 
accesului în porturile Angliei a 
oricăror petroliere, fie britanice, 
fie străine. Această măsură are 
ca scop reducerea rezervelor de 
petrol ceea ce ar provoca dificul
tăți armatorilor. Asemenea apeluri 
au fost adresate principalelor cen
trale sindicale din lume, precum și 
Federației internaționale a muncito
rilor din transporturi. Prin aceste 
măsuri Comitetul executiv inten

Sesiunea Consiliului ministerial 
al N. A. T. O.

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
Marți dimineața a început la Bru
xelles reuniunea Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O., cu partici
parea Franței.

Ordinea de zi a sesiunii este 
atît de încărcată și de complicată, 
încît majoritatea observatorilor po
litici prezenți la Bruxelles sînt 
sceptici în ce privește rezultatele

Bilanțul producției de cărbune 
a C. E. C. O. se anunță sumbru

LUXEMBURG 7 (Agerpres). — Du
pă o perioadă de patru luni, bi
lanțul producției de cărbune a Co
munității europene a cărbunelui și 
oțelului (C.E.C.O.) pentru anul în 
curs, se anunță mult mai sum
bru decît s-a prevăzut, scrie Bu 
letinul economic al agenției Fran
ce Presse. Pe baza rezultatelor pri
melor patru luni, debușeele pentru 
cărbunele C.E.C.O. s-au restrîns de 
peste 7 ori față de prevederile ini
țiale. Se apreciază că reducerea 

campanie pentru a împiedica vic
toria candidatului oficial, deputatul 
Abreu Sodre, desemnat la viitoa
rele alegeri pentru postul de gu
vernator al Sao Paulo. In realitate 
în cercurile politice braziliene se 
vorbește despre conflictul dintre 
președintele Branco și guvernator 
privind o serie de aspecte ale po
liticii actualului guvern, și îndeo
sebi asupra măsurilor recente ale 
guvernului prin care a fost insti
tuit sistemul indirect al alegerilor 
prezidențiale și de guvernatori. In 
cursul dimineții de luni circulau 
zvonuri privind posibilitatea ares
tării preventive a lui Ademar de 
Barros pe motiv că el s-ar afla 
implicat într-un proces pentru spe
culă în care este principalul acu
zat. Legislația braziliană permite a- 
restarea preventivă pentru orice 
persoană implicată într-un astfel 
de proces. Ademar de Barros ă 
părăsit Sao Paulo luni dimineața 
însoțit de cîțiva prieteni intimi, 
plecînd într-o direcție necunoscută.

OPINII IN FAVOAREA ADERĂRII 

ELVEȚIEI LA O. N. U.
BERNA 7 (Agerpres). — Curen

tul de opinie în favoarea aderă
rii Elveției la O.N.U. se manifestă 
din nou în această țară. Promotori: 
acestei idei argumentează că neu
tralitatea elvețiană nu ar fi cu 
nimic afectată dacă țara ar deveni 
membră a O.N.U. Pînă în prezent. 
Consiliul federal (guvernul) elve

ționează să intensifice greva, care 
a intrat marți în cea de-a 23-a zi.

Marți seara, secretarul Sindica
tului național al marinarilor bri
tanici, William Hogarth, a ținut o 
conferință de presă în cadrul că
reia a declarat că marinarii nu 
se vor întoarce la lucru pînă cînd 
nu vor obține satisfacerea reven
dicărilor lor. El și-a exprimat, de 
asemenea, convingerea că comisia 
specială guvernamentală, însărci
nată cu anchetarea condițiilor de 
muncă ale marinarilor, se va pro
nunța în favoarea greviștilor.

Comisia a ajuns la concluzia că 
este necesară o sporire aprecia
bilă a salariilor marinarilor însă ea 
nu dispune de puterea de a im
pune o soluție armatorilor.

ei. Pînă miercuri după-amiază, par- 
ticipanții la sesiune vor trebui să 
dezbată problemele reorganizării 
structurilor N.A.T.O., ale transfe
rului comandamentelor și Consiliu
lui permanent, ale legăturilor din
tre forțele franceze și forțele inte
grate, precum și unele aspecte de 
„politică generală".

producției de cărbune va fi mult 
mai mare decît se aștepta. Produc
ția va scădea cu 10 milioane tone 
față de 1,8 milioane tone cît se 
prevăzuse la început. Deja redu
cerea producției a atins în prime
le patru luni 4,9 milioane tone.

Potrivit buletinului economic, pro
ducția R.F.G. va fi cea mai lezată. 
Ea a și înregistrat o scădere im
portantă în raport cu primele pa
tru luni ale anului trecut.

In continuare, cifrele preliminare 
arată că în cursul acestui an Bel
gia își va reduce producția de 
cărbune cu 2,4 milioane tone. Fran
ța cu 1 milion tone, iar Olanda cu 
500 000 de tone. In cercurile co
munitare din Luxemburg se apre
ciază că, dacă actualul ritm de 
reducere a producției de cărbune 
se va menține și în anii următori, 
ea va pune în pericol obiectivele 
pe care și le-a propus înalta auto
ritate în ce privește producția de 
cărbiine a C.E.C.O.

PROBLEMA NR. 1
NEW YORK 7 (Agerpres). — Un 

sondaj efectuat de „Chase Man
hattan Bank" arată că pentru eco
nomiștii americani „lupta contra in
flației a devenit problema nr. 1" 
Iăsîndu-se pe planul al doilea pro
blemele de ordin social, cum ar fi 
șomajul și înlăturarea sărăciei. Au 
fost consultați 560 de economiști 
care au recomandat o ofensivă îm
potriva inflației prin reducerea 
cheltuielilor guvernamentale, prin 
modificări în politica monetară și 
majorarea impozitelor.

țian a manifestat reticențe față de 
o asemenea eventualitate. Totuși, 
acreditarea unei misiuni elveție
ne pe lîngă Palatul Națiunilor 
Unite de la Geneva este conside
rată de unii observatori ca o do
vadă a creșterii interesului Elve
ției față de O.N.U.

PE SCURT
4 CARACI. — Guvernul 

Pakistanului a dat publicității 
un anunț oficial potrivit căru
ia nu mai este permisă intra
rea în porturile pakistaneze *■ 
nici unui vas transportînd în
cărcături din sau spre Rhode
sia.

4 PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că în zilele de 5 
și 6 iunie, nave de război ame
ricane au pătruns în cîteva 
rînduri în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze în regiunea pro
vinciei Futzian. Un purtător 
de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P. Chineze 
a fost autorizat să adreseze 
un avertisment în legătură cu 
aceste violări ale apelor terito
riale -chineze.

4 NEW YORK. — Cei doi 
ziariști englezi, David Johns
tone și John Hoare, care în
cearcă să traverseze Oceanul 
Atlantic pe bordul unei bărci 
cu rame, au fost vizuți luni 
de cargobotul englez „Ori^pit 
City" la 425 mile est-nord-est 
de Cape Henry (Virginia). Ei 
au declarat echipajului cargo- 
botului că se simt bine și nu au 
nevoie de nici un ajutor. Fo
losind curentul Golfstream, ei 
au reușit să parcurgă într-o 
singură zi 100 de mile (100 
km).

4 BONN. — In cadrul lu
crărilor congresului ordinar al 
Partidului liber democrat din 
R.F.G., care se desfășoară la 
Niirnberg, Erich Mende a 
fost reales luni în calitate de 
președinte al acestui partid, 
pe termen de încă doi ani. .

4 PARIS. — A intrat în 
vigoare hotărirea guvernului 
francez, anunțată la 4 mai, de 
a autoriza zborurile avioanelj^> 
militare ale partenerilor Șt
atlantici deasupra teritoriuSbi 
Franței, pe o bază lunară și 
nu anuală, cum era pînă în 
prezent. Zilele acestea au forft 
eliberate primele autorizații 
pentru lunile iunie și iulie.

4 TEGUCIGALPA. — In re
giunea Choluteca din Hondu
ras, în urma unor ploi toren
țiale mai multe rîuri s-au re
vărsat provocînd mari inunda
ții. Numeroase sate sînt com
plet inundate, iar localitatea 
San Rafael, practic, nu mai e- 
xistă. Potrivit biroului meteo
rologic din Tegucigalpa — ca
pitala Hondurasului — peste 
70 de persoane și-au pierdut 
viața.

4 WASHINGTON. — Mi
nisterul Muncii al S.U.A. a a- 
nunțat că in cursul lunii mai 
numărul șomerilor americani 
a crescut cu 140 000, ajungînd 
in prezent la 2 900 000. Aceasta 
reprezintă cea mai mare creș
tere lunară a șomajului de la 
începutul anului 1966. Purtăto
rul de cuvint al ministerului 
a declarat că sporirea număru
lui șomerilor reprezintă un 
semn al reducerii ritmului 
dezvoltării economice în țară.

4 CAPE KENNEDY. — La 
Cape Kennedy a fost lansat 
marți dimineața cel de-al trei
lea „Observator geofizic orbi
tal" (O.G.O.) cu ajutorul unei 
rachete „Atlas Agena-B", des
tinat să studieze influența 
Soarelui asupra mediului în
conjurător al Pămintului. Acest 
observator cintărește 495 kg 
și are aspectul unui păianjen 
prevăzut cu aripi scurte.
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