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LA MINA FRUNTAȘA
Colectivul minei Aninoașa s-a angajat inițial să 

extragă pînă la sfîrșitul acestui an 12 000 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan pe baza sporirii pro
ductivității muncii cu 5 kg cărbune pe post peste 
randamentul planificat. Angajamente mobilizatoare 
și-a luat acest harnic colectiv, deținător al Steagu
lui roșu de întreprindere fruntașă pe ramură, și 
in ceea ce privește îmbunătățirea calității cărbu
nelui, realizarea de economii la prețul de cost etc.

Succesele dobîndite în primele luni ale anului, 
dorința unanimă de a întîmpina cel de-al IV-lea 
Congres al partidului cu realizări și mai frumoase 
in întrecerea socialistă, au determinat revizuirea 
și majorarea angajamentelor. Minerii aninoseni 
s-au angajat ca întreaga cantitate de 12 000 tone 
de --iărbhne, cît au preconizat să extragă peste plan 
pe întregul an, să fie realizată pînă la Congres. 
Ei s-au mai angajat să obțină 180 000 lei economii 
la, prețul de cost.

In adîncurile minei se desfășoară o întrecere en
tuziastă. Din abatajele cameră în care lucrează 
brigăzile în fruntea cărora se află comuniștii Cris- 
tea Aurel și Gall Mihai se aud, de cite două ori 

șut, răbufniturile surde ale pușcăturilor. După 
fiecare pușcătură, cărbunele este dus de paletele 
crațerelor într-un șuvoi neîntrerupt. Drumul lui 
prin labirintul subteran e abia la început. Prin ga
leria principală a puțului, în mii de vagonete, se 
îndreaptă spre suprafață rodul hărniciei brigăzilor 
conduse de comuniștii Schneider Frșncișc,, Mujnai 
Nicolae, Roman Petru, David Ioan. Fie că se află 
în fruntea brigăzilor, ori sînt maiștri, tehnicieni, 
ingineri, membrii și candidații de partid sînt me
reu exemplu. Mai deunăzi se anunța că minerii ani
noseni au extras a 10 000-a tonă de cărbune din 
angajament. Și săgeata de pe grafic urcă continuu.
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al Partidului 
Consiliul de 

Miniștri tran-

am-

înal- 
con- 

ansiam-

Comitetul Central 
Muncitoresc Român, 
Stat și Consiliul de 
smit un salut călduros Conferinței
pe țară a Uniunii arhitecților și-î 
urează succes deplin. -

In procesul dezvoltării impe
tuoase a economiei și culturii so
cialiste, poporul nostru sub con
ducerea partidului înfăptuiește un 
program. de construcții de o 
ploare fără precedent.

Pe întreg întinsul patriei- se 
ță în ritm rapid numeroase 
strucții industriale, mari'
bluri și cartiere de locuințe, insti
tuții și așezăminte socîal-culturale, 
ânlăturîndu-se treptat conirasrtele 
dintre centru și periferie. Au apă
rut orașe în întregime noi, satele își 
schimbă 
și se 
de odihnă 
rea orașelor 
nurilor de 
concepute.

Valoroasele 
turii noastre, 
ținui, sînț privite cu sentimente de 
îndreptățită mîndrie patriotică de 
întregul popor, devin tot mai larg 
cunoscute și apreciate peste hotare.

Este îmbucurător faptul că la 
succesele arhitecturii românești își 
aduc o contribuție de seamă, ală
turi de arhiitecți cu experiență mai 
îndelungată, numeroase cadre tine
re, talentate și competente, forma
te în anii

Noile și 
care cel 
P.M.R. le

înfățișarea, : 
modernizează 

și agrement, 
are loc pe 
sistematizare

se extind 
stațiunile 
Dezvodta- 

baza pla- 
rațional

realizări ale arhitec- 
progresele sale con-

socialismului.
importantele obiective pe 

de-al IV-lea Congres al 
va fixa pentru dezvolta-

în cinstea Congresului parti- 
din sectorul III al minei Lu-

Rodnicie in abatajele 
Lupeniului

Angajamentele luate 
dului de către minerii
peni au început să devină fapte. Ei desfășoară o 
muncă susținută pentru realizarea și depășirea ran- 
dame Itului planificat, ca pe această cale* să depă
șească planul de producție. Majoritatea brigăzilor 
din acest sector, între care cele conduse de Petre 
Constantin, frații Sabin și loan Ghioancă 
bunătățit substanțial organizarea muncii, 
să obțină randamente de cîte 4-5 tone de

- pe post.
Pe sector randamentul planificat a fost 

cu aproape 70 kg cărbune pe post. Minerii
au reușit pe această cale să livreze de la începutul 
anului și pînă la data de 24 mai cocsarilor din Hu
nedoara 9 645 tone de cărbune cocsificabil peste 
plan.

au îm- 
reușind 

Cărbune

depășit 
de aici

PRIMAVARA
> apele 
pîrîiașele 

transformat 
spumă. Din 

amețitoare ale 
ele se

f J mflate de
ploilor, / 

zglobii s-au 
în șuvoaie de 
înălțimile 
stîncilor, ele se aruncă 
în cascade splendide pînă 
jos în vale, unde rîul în
volburat le primește-n 
matcă. Verdele crud al 
frunzișului tînăr .. de fag 
contrastează cu cel aproa
pe negru al brazilor bă- 
trini, dlnd o deosebită 
prospețime întregului 
saț montan.

...Pe „Rostoveanu" 
sus, drumul duce în 
cușuri pieptișe, sărind 
pe un mal pe altul al 
riului cristalin. Sus 
tot, o rampă largă plină 
de material lemnos: este 
capătul funicularului „Wi-

pei-

in
ur- 
de 
pi- 
de

care coboară buș- - 
din parchet. Mun- 
Pețru, șeful de bri- 

stivuiește lemnul, 
și Olchi-

sem" 
tenii 
teanu 
gadă,
Cojocaru Ioan 
țoiu Petru îl ajută, îm- 
pinglnd cu țapinul buș
tenii in stive deosebite ■ 
de gater, de derulaj, lemn 
de construcții rurale ori 
bușteni pentru celuloză. 
Uneori, mai dă o mină 
de ajutor și expeditorul 
Todea Pantelimon și chiar 
maistrul Oprea Vasile. 
Pe măsură ce vin mași
nile, ele sini încărcate cu 
repeziciurte. In aprilie, au 
fost expediați de aici 80 
m c bușteni de''derulaj și 
173 m c bușteru de gater. 
In două decade din luna 
mai, brigada lui Mun- 
teanu a expediat 80 m a

Și in săptămina. aceasta, oamenii muncii ‘din 
Valea Jiului au posibilitatea să vizioneze dife. 
rite spectacole de teatru, estradă sau de muzică 
popu.ar’ă. Artiști amatori și profesioniști fac o 
serie de turnee cu piesele și programele ce 
le-au pregătit.

Astfel, Teatrul muzical din Brașov a prezen
tat pină azi în mai multe localități din Valea 
Jiului concert-spectacolul „Vacanță în Do ma
jor" de Mircea Crișan și Radu Stănescu. Peste 
tot spectacolele s-au bucurat de succes. Același 
concertspeciacol va fi prezentat și în Petro
șani, pe scena teatrului de stat, mîine la ora 
17 și la ora 20. In turneu prin Valea Jiului se 
află și Teatrul maghiar de Stat din Timișoara 
cu piesa „Un pahar cu apă". Petroșănetui au 
aplaudat cu căldură luni și marți spectacolele 
prezentate de actorii timișoreni, urmînd ca, în 
zilele care urmează, piesa „Un pahar cu apă" 
să fie prezentată și în alte localități din Valea 
Jiului. -

Actorii Teatrului de Stat din Petroșani con- . 
tinuă seria spectacolelor cu piesa „Copacii mor 
în picioare", de Alejandro Casona. Vineri sea
ra, aninosenii o pot viziona în sala clubului 
din localitate, iar sîmbătă, la ora 19, va fi ju
cată din nou la Petroșani. Totodată, actorii

modul de viață a- 
mai caracteristic, 

va vedea lumina

își desfășoară ac- 
De citva

petroșăneni pregătesc o nouă piesă de teatru. 
Este vorba de „Stafia de autobuz" de Wiliam 
Inge, în care este redat 
merican cu tot ce are el
Piesa „Stația de autobuz" 
rampei in ziua de 5 iunie.

Artiștii amatori vulcăneni 
tivitatea, pregătind noi programe,
timp ei prezintă cu succes concert-spectacolul 
„Azi e mai frumos ca ieri", a cărui regie o 
semnează instructorul artistic al clubului Petre 
Sergiu Boiță. După ce au susținut mai multe 
spectacole în localitate, la Uricani și Bărbă- 
teni, ei se vor deplasa miine la Aninoașa, unde 
vor prezenta la ora 20 in fața minerilor de aici, 
același concert-spectacol: „Azi e măi frumos 
ca ieri".

Formația de teatru a clubului muncitoresc 
din Uricani pregătește pentru faza raională 
(mai—august) a celui de-al IV-lea Festival 
bienal de teatru L. Caragiale" piesa „Si
ciliana" de Aurel Baranga. Premiera a avut 
loc de curînd in sala cinematografului din lo
calitate și s-a bucurai de un frumos succes.. 
Continuîndu-și pregătirile, uricănenii vor pre
zentă mîine, la ora 19, un spectacol cu „Sici
liana" in fața energeticienilor din ParoȘeni, în 
sala cinematografului.

D. GHEONEA

bușteni de 
m c bușteni 
m c lemn 
rurale și a
tru expediere 400 m c 
lemn de celuloză și 200G 
bucăți traverse înguste.

Л pa „Cîmpușelului" 
a venit mare. In- 

volburîndu-și mintoasă un
dele, \ea a adus la vale 
mulți trunchi de brad 
și fag doborîți de furtuni 
și ajunși in albia ei. Miim 
pricepute de forestieri au 
secționat lemnul oprit 
printre stînci in bușteni, 
iar acum se 
a-l smulge 
rioase.

T r actoristul
duce cu îndemînare 
65CT-ul la malul povlrnit

IN

rea continuă a economiei și cultu
rii, pentru îmbunătățirea neîncetată 
a condițiilor de muncă, de locuit șl 
de viață ale populației de la orașe și 
sate, vor pune și în fața arhîtec- 
țiilor și urbaniștilor sarcini com
plexe și de mare răspundere.

îndeplinirea acestor sarcini im
pune arhitecților să folosească 
toată inițiativa și spiritul lor crea
tor în vederea satisfacerii necesi
tăților multilaterale ale populației 
și creării celor mai bune condiții 
de confort pentru oamenii. muncii. 
In acest scop este necesar să se 
dea atenția cuvenită atît întocmirii 
proiectelor ansamblurilor de lo
cuințe cu dotările sociale și cultu
rale, de deservire, de transport și 
spații verzi, oît și studiului interi
oarelor și amenajării noilor- locuințe.

Arhitecții sînt chemați să-și însu
șească și să pună în practică cele 
mai moderne și avansate procedee 
tehnice, să prevadă folosireă 
mai adecvate materiale 
strucție acordînd o 
sebită soluțiilor celor
ționale și mai economice. Un 
important în această privință îl 
ară dezvoltarea și întărirea colabo
rării cu inginerii și cu ceilalți spe
cialiști constructori.

Arhitectura înfăptuiește, întlr-un 
proces unic, o sinteză armonioasă 
a tehnicii și artei, îmbinînd rezol
varea problemelor practice-utilitare 
și1 tehnico-economice cu creația 
valori artistice.

Valorificînd cu discernământ 
periența și realizările cete mai
seamă de pretutindeni, arhitectura

de 
grijă 
mai

celor 
con- 
deo- 
ra. 
rol

de

ѳх- 
de

(Continuare In pag. 3-a)
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ф Ieri după amiază, in sala ci
nematografului „Cultural" din Lupeni 
a avut loc un simpozion, care face 
parte dintr-o acțiune de popularizate 
a noilor filme românești. După sim
pozion a fost rulat filmul „La patru 
pași de infinit", producție a studiou
lui din București.

♦ Conducerea cooperativei mește
șugărești „Jiul" din Petroșani a or
ganizat pentru sîmbătă, o excursie 
prin O.N.T. la București. Cei 40 de 
lucrători ai cooperativei, care vor 
participa la excursie și-au propus să 
viziteze, printre altele, Parcul de 
cultură și odihnă, iar duminică după- 
amiază vor asista la meciul inter
național de fotbal dintre selecționa
tele R.P.R. și R.S. Cehoslovacia. ■

f In sala clubului muncitoresc 
din Vulcan a avut loc ieri, un con
curs ghicitoare intitulat „Cunoașteți 
melodia și interpretul ?“. Concursul 
ghicitoare a fost organizat de cer
cul literar care funcționează pe lin
gă Școala medie din localitate și s-a 
bucurat de succes.

luptă pentru 
undelor fu-

derulaj, 200 
de gater, 150 
de construcții 
pregătit pen-

Harm loan
„U.

(Continuare In pag 3-a)

Bobinatoarea her Maria, eviden {iată în întrecere, de la S.R.E. Vul- 
executînd legăturile unui motor de 1.1 kW.

al apei. Cablul iroliului 
este luat de Matuuș Trân
tise și Matyuș Alexandru 
și tras pină pe ultimele 
pietroaie pe care se poa
te intra în apa învolbu
rată. De acolo, este arun
cat pe malul celălalt unde 
l/aș Albert ia funia de 
oțel și, cufundindu-și mîi- 
nile adine In apa rece, 
leagă capetele buștenilor. 
Clnd sini prinși în funiile 
de oțel 2—3 bușteni mari, 
tractoristul pornește moto
rul și începe să ■ tragă 
lemnul cu troliul. Albia e 
plină de pietroaie de ca
re se agață buștenii, ca
petele lor se înfig tn ma
lul abrupt și trebuie mul-

ȘT. MfHAI
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1 STBASUE R©ȘO

UTILAJE MODERWE 
PROCEDEE AVANSATE 

PRODUCTIVITATE SPORITA
UMECTAREA 

CĂRBUNELUI 
IN MASIV

la EM Lupani (I)
Datorită faptului ca măsurile în

treprinse piua în prezent în vederea 
combaterii prafului de cărbune nu 
au condus la rezultatele scontate în 
reducerea concentrației la un procent 
nepericulos, s-a trecut experimental 
la combaterea prafului de cărbune 
înainte de formare.

Praful de cărbune ia naștere la 
executarea în strat a operațiunilor de 
perforare a găuritor de mină, îm
pușcare, depitarea cu ciocanul de 
abataj, încărcarea cărbunelui în aba- 
taj, transportul în abataj și în ga
lerii etc.

Pînă în anul 1962 în țara noas
tră singura cale de reducere a pra
fului de cărbune din atmosfera lu
crărilor miniere a fost combaterea 
după formare prin mijloace cunoscute 
și anume :

a) umeziraa prin stropire cu apă 
pulverizată a frontului de lucru înain
te și după operația de împușcare, a 
cărbunelui dislocat înainte și în tlrtv 
pul încărcării, a vagonetelor și 
transportoarelor la punctele de încăr
care și descărcare sau a făgașului (cu 
pulverizatoare proprii) in cazul tă
ierii cărbunelui eu haveza sau com
bina;

b) captarea uscată a prafului de 
cărbune;

c) îndepărtarea periodică a prafului 
de cărbune după terminarea opera
tei de umezire.

ta E. M. Lupeni, primele încer- 
eări de umectare a cărbunelui în 
masiv s-au făcut în a doua jumă
tate a anului 1963 într-un abataj

La școala randamentelor înalte
Uta obiectiv de seamă care stă 

în atenția colectivului sectorului l 
de ia E. M. Aninoasa este obținerea 
— pe baza introducerii mecanizării 
operațiilor de tăiere și încărcare, 
susținerii metalice, aplicarea unor 
inițiative valoroase — a unei pro
ductivități sporite. O deosebita aten
ție № acordă brigăzii conduse de 
aiioerul David Ioan, care lucrează în 
abatajul frontal nr. 13-10 din stratul 
3, blocul 1. Această brigadă, relativ 
tînără, obține rezultate din ce în ce 
mai bune.

In primul trimestru al anului 1965, 
brigada a realizat un randament da 
5,OS tone/post, față de 4,27 tone pe 
poat planificat, randament care se 
datorește introducerii, de la începu
tul anului, a grinzilor din cabluri 
metalice flexibile, cu lungimea de 7 
m — în locul celor de 5 m — re- 
dueîndu-se astfel numărul benzilor de 
la 7 la 6, cit și numărul posturilor, 
la o bandă lucrînd un miner, sau 
ajutor miner, și un vagonetar. Vi
teza medie de avansare a foet de 33 
m/lună. (Această reducere a vitezei 
de avantare șe datorește faptului că 
nu In fiecare lună s-a putut plaaa 
abatajul cu efectivul necesar avansă
rii a 2 ml pe zi din cauza unor 
condiții impuse de nivelare).

Caracteristicile locului de muncă: 
Acoperișul stratului este format din 
argilă gresoaafl cu trecere spre 
gresii conțfnînd floră fosilă. In 
culcuș ее află gresii cu ciment si- 
licioa, iar în culcușul imediat, argi
lă negricioasă. Cîmpul minier al a- 
batajulul are o lungime de 190 ml 
pe direcție și o grosime media pa 
orizontală de 40 ml. înălțimea aba- 

cu front lung pe înclinare de 24 m 
din stratul 8-9, blocul 11, folositi- 
du-se instalația de injectare a apei 

la presiune înaltă H-350-60.
Experimentările din stratul 8-9, 

care la început au fost destinate 
mai mult pentru verificarea compor 
tării utilajului de umectare și pen
tru instruirea personalului, s-au în
cheiat cu concluzia că este necesar 
a se fora găuri mai lungi. In lipsa 
perforatoarelor grele, cu care să se 
execute găuri lungi de 12-15 m, pen
tru experimentare s-au folosit perfo
ratoarele rotative poloneze WP-8. Cu 
aceste perforatoare s-a reușit să se 
execute lungimi de gaură, în căr- 
bune, pînă la 6-8 m în care scop 
s-au îmbinat 3-4 tije de perforare eu 
ajutorul unor mufe de cuplare. Lun
gimea optimă de gaură perforată cu 
ajutorul tijelor îmbinate s-a dovedit 
a fi cea de 6 m lungime cu care 
se lucrează și în present.

in luna noiembrie 1963 s-a trecut 
efectiv la executarea lucrărilor de 
injectare cu găuri lungi de 6 m în 
stratul 15, blocul VI, în panoul de 
bază. Lungimea medie a panoului a 
fost de 35-40 m pe care s-a exe
cutat un număr de 3 găuri plasate 
la distanțe egale.

Presiunea de injectare a fost cu
prinsă între 30-90 atmosfere iar can
titatea de apă a fost cuprinsă între 
500-2100 1/gaură. Analizînd rezulta
tele obținute se pot trage următoa
rele concluzii: in urma injectării, 
praful de cărbune din atmosfera a- 
batajtdui s-a redus cu 80 la sută; e- 
ficacitatea umectărîi a crescut o dată 
cu lungimea găurii injectate; umec- 
tarea cărbunelui în masiv duce 
la fisurarea cărbunelui de către apa 
injectată sub presiune; consumul 
specific de apă a fost de 2,85 1/t ta 
cazul umectărîi față de S3 l/fenă 
ta cazul stropirii cu dispozitivul 
combinei de căbune 1 К 52-M cu 
«ara a fost dotat abatajul.

lag. OH. FAGUREL 
serviciul tehnic 
E. M. Lupeni

Două f îșii pe zi 
în abataj 

frontal
tajului este de 2,7 metri iar încli
narea stratului de 42 grade.

Se aplică metoda de exploatare cu 
felii orizontale descendente. Tăierea 
cărbunelui se execută prin perfora
re și pușcare, iar susținerea cu 
grinzi din cabluri metalice flexibile 
și slîlpi cu fricțiune GHH. Dirijarea 
acoperișului se efectuează prin pră
bușire totală. Pentru evacuarea pro
ducției, abatajul este dotat cu două 
transportoare S.K.R.-lt și unul T.P.-l; 
unul plaeat de-a lungul frontului și 
două in preabatajeie de la culcuș.

Organizarea lucrului are la bază o 
pianogramă, iar ca obiectiv reali
zarea unei avansări de 2 m în 24 
de are. Numărul de posturi planifi
cate pentru 24 de ore este 71.

In vederea realizării sarcinilor de 
plan, brigada a urmărit cu perseve
rență respectarea ciclului de produc
ție, obținerea avansării prevăzute, 
precum și respectarea indicatorului 
de calitate. De menționat ci ta ca
drul fiecărui schimb, membrii brigă
zii știu precis ce operație au de 
efectuat, cele 8 ore de muncă fiind 
utilizate din plin. O atenție deose
bită se acordă întreținerii utilajului

Realizarea sarcinilor sporite ce 
revin minei Lonea ta anii următori 
este condiționată în mare măsură 
de sistematizarea și concentrarea 
exploatării. Conform planului de 
sistematizare a minei, încă din anul 
1964 au început lucrările pentru 
concentrarea extracției de cărbune 
de Ia cele 3 mine la un puț centrat 
din incinta Lonea II. Producția de 
cărbune va fi dirijată de ia toate 
sectoarele la un orizont principal de 
transport, ta cota 400, de unde va fi 
îndreptată spre puțul central de ex
tracție. Acest puț a fost săpat de 1a 
suprafață (cota + 710) pînă ta ori
zontul 400 (cota 4-396), avînd un 
jomp de 66 ni, deci pe o adînclme 
totală de 380 m. Diametrul interior 
al puțului este de 4,6 m. El a fost 
betonat și amenajat cu moaze și 
compartiment de circulație. Urmează 
să se înceapă instalarea ghidajelor 
care vor fi — pentru prima oară în 
Valea Jiului — ghidaje metalice 
(șine de 49 kg/m).

Vasele <fe extracție folosite pe a- 
cest puț vor fi 2 schipuri cu o ca
pacitate de 8 tone cărbune fiecare, 
la o greutate proprie de 12 tone. în
cărcarea «chipurilor în mină se va 
face automat cu ajutorul unui siloz 
de dozare, iar golirea într-un siloz 
de expediție la suprafață tot auto
mat.

In timp ce minerii de Ia sectorul 
de investiții al minei Lonea lucrea
ză în subteran la amenajarea lucră
rilor pentru instalația cu schip, co
lectivul U.R.U.M.P. lucrează la con
fecționarea noilor vase de extracție.

Puțul va fi deservit de o mașină 
de extracție cu mitlficablu tip 
M.K.2.1>'4r—10 de fabricație sovie
tică. Aceste mașini moderne — apă
rute pentru priima oară în tehnica 
mondială în 1947 — au permis re
zolvarea problemei pe care a pre
zentat-o extracția unor tonaje spori
te de la mari adîncîmi. Caracteristi
cile mașinii M.K.2.1X4r arată că ea 
poate extrage cu 2 schipuri — de 
ta o adînclme maximă de 1200 m 
— 260 tone/oră, respectiv, în 2’ ore 
de lucru 5460 tone/zi. In cazul mf- 

și respectării monografiei de armare.
Brigaaa a trecut la înlocuirea po- 

dirii abatajului — care se executa din 
jumătăți de letnn, peste care se așe
zau două rinduri de seînduri — eu 
cabluri și plasa metalica, in vede
rea realizării unui tavan metalic fle
xibil, care sa permită exploatarea fe
liei inferioare sub acest tavan. in 
lunile septembrie — octombrie 1964, 
brigada a executat un tavan flexi
bil pe o lungime de 60 ml. Pentru 
construcția tavanului flexibil s-au 
utilizat două rinduri de cabluri me
talice așezate transversal unul față 
de celălalt, precum și două rinduri 
de plasă, așezate unul perpendicular 
și altul paralel cu frontul. împletitu
ra de sirmă este consolidată de re
țeaua de cabluri cu ajutorul unor 
inele de sirină. In luna aprilie 1965, 
brigada a ajuns eu exploatarea sub 
acest tavan flexibil. Rezultatele ob
ținute au fost bune. Pe lîngă fap
tul că siguranța de lucru în abataj 
este mărită și operația de răpire 
scurtată, s-a redus consumul de 
material lemnos, și s-au obținut 
randamente și viteze de avansare 
mai mari (45 m față de 33 m în 
medie pe primul trimestru).

Continuitatea succeselor brigăzii 
se bazează pe respectarea strictă a 
planogramei de lucru, asigurarea 
condițiilor tehnieo-materiale, omogeni
tatea brigăzii și o asistență tehnică 
optimă. Rezultatele obținute permit 
brigăzii să se mențină de mult timp 
în fruntea întrecerii socialiste ce 
se desfășoară între brigăzile secto
rului.

Ing. IQAN DUMITRAȘ 
șeful sectorului I de la 

E. M. Aninoasa

INSTALAȚIE 
DE EXTRACȚIE 
MULTICABLU

nei Lonea, unde adîncimea de ex
tracție este ou mult mai mică (cca. 
360 m) capacitatea acestei mașini va 
fi cu mult mai mare.

Mașina de extracție va fi instalată 
într-un turn de beton armat. Turnul, 
a cărui înălțime totală — condițio
nată de procesul tehnologic și de 
normele în vigoare — este de peste 
55 tn, reprezintă o construcție im
pozantă. Lucrarea a fost executată 
de 1.С.М.М. Petroșani și se află în 
stadiu de finisare. Turnul constituie 
o adevărată uzină care cuprinde, în 
afară de mașina de extracție propriu- 
zisă. instalațiile auxiliare (instalația 
de aer comprimat necesară frînăfii și 
stația de pompe de ungere), echipa
mentul electric de comandă, control 
și automatizare, instalația electrică 
de înaltă tensiune, instalațiile de ilu
minat ventilație și sanitare, un as
censor (lift) pentru transportul per
sonalului, ateliere, buncăr de descăr
care ș. a.

Mașina propriu-zisă constă dintr-o 
tobă de fricțiune cu un diametru de 
2100 mm pe care vor fi înfășurate 
4 cabluri de oțel de construcție spe
cială (cu toroane triedrioe), cu dia
metrul de 25 mm și cu o forță de 
rupere de 49 tone fiecare. Toba de 
fricțiune va fi acționată de 2 motoa
re electrice asincrone trifazice cu o 
putere de 800 kW fiecare (tensiunea 
de alimentare 6 kV, turația 590 
ture/minut), prin intermediul unui 
reductdr tip 2 TD-14 cu 2 acționări 
și raportul de transmisie 1:6. Toba 
e căptușită cu un material plastic 
special care, împreună cu cablurile

Colțul celor certați cu N. T. S. 

Un om cu „inițiativă"
In curtea fiecărei exploatări mi

niere se întîlnesc panouri sugestive 
care atrag atenția minerilor asupra 
pericolului ce-1 prezintă, la atinge
re, liniile de trolei din galeriile 
subterane. Se cere minerilor să nu 
atingă aceste linii cu mîna și nici 
cu alte obiecte. Pentru a preveni 
electrocutarea, ce ar putea surveni 
la atingerea liniilor, acestea sînt a- 
sigurafe cu apărătoare de scîndură. 
Rostul bine determinat a! acestor 
apărătoare e arhicunoscut de toți 
lucrătorii din subteran. Și totuși, 
deși e greu de înțeles, mai există 
cîte unul care, poate nu atît ca ne
cunoscător cit de iresponsabil, mai 
săvîrșește сйе o faptă de... rămîi 
uimit

Potop Eftimie, ajutor miner în- 
tr-o echipă de întreținere de la sec
torul IV al minei Vulcan, are o ve
chime de mai mulți ani în mină. 
El lucrează tn galeria transversală 
3—5/1V de la orizontul 480. Intr-una 
din zti« « socotit că a isprăvit cu 
treburile pentru ziua respectivă fi 

de oțel, asigură un coeficient de fre
care ridicat. Cele 4 cabluri de extrac
ție stat legate de schipuri prin 4 
dispozitive de prindere cu auto- 
strîngere și un jug special. In partea 
inferioară a schipuritor sînt fixate 2 
cabluri late de compensație.

In faza finală, mașina va funcțio 
na automat făctad un ciclu complet 
de transport în 67.7 secunde, ceea ce 
corespunde cu ' 53,4 cicluri/oră. A- 
ceasta înseamnă că în 7 ore de lu
cru (dintr-un schimb) mașina va pu
tea extrage circa 2 9Ѳ0 tone cărbu
ne respectiv, 8 700 tone/zi. Aceasta 
depășește cu mult capacitatea orică
rei alte mașini de extracție exgtente 
in Valea Jiului.

Pentru a face față regimului in
tens de lucru mașina e dotaită cu o 
aparatură de comandă, control și 
protecție din cele mai moderne, ca
re asigură următoarele regimuri de 
funcționare la alegere:

1. Mers automat, după programul 
stabilit, cu emiterea impulsului de 
pornire de Ia instalația de încărcare 
din mină.

2. Mers semiautomat, după pro
gramul stabilit, cu emiterea impul
sului de pornire de către manipulan- 
tul de la postul de comandă (încăr
care) ta subteran.

3. Comanda manuală după un pro
gram arbitrar cu ajutorul manetelor 
de pe pupitrul de comandă din sala 
de mașini.

Funcționarea Instalației de extracție 
în condiții de securitate depDnl e 
garantată printr-o serie de relee de 
protecție și blocare tn schema elec
trică a instalației, care exclud orica 
eroare de funcționare și decuplează 
și opresc în asemenea cazuri insta
lația.

Terminarea montării întregii insta
lații și punerea ei în functa» se va 
face încă in anul acesta.

Centralizarea extracției de cărbu
ne de Ia cete 3 mine existente în pre
zent la E. M Lonea va permite a- 
cestel exploatări să-și îmbunătățească 
în mod simțitor indicatorii economici.

și-a căutat de lucru... Și-a adus ă- 
minte că acasă îi lipsește o lădiță 
pentru cărbuni la soba din bucătă
rie. Dar pentru ladă П trebuia o 
scîndură. Unde credeți că a găsit-o ? 
Deasupra capului : scîndură din ca
re e confecționată apărătoarea li
niei de trolei din galerie. Incîntat 
de descoperire, s-a apucat să scoată 
scîndură fără măcar să-i treacă prin 
cap că putea rămîne jos, electrocu
tat, la cea mai mică atingere a con
ductorului de curent. Cel puțin la 
a-tît să se fi gîndit, dacă nu și-a 
dat seama că scîndură a fost pusă 
acolo pentru protecția oamenilor 
care circulă pe galerie.

La o faptă atît de iresponsabilă 
găsim că sancționarea aplicată, 
mustrare scrisă cu avertisment, nu 
este pe măsura gravității acestei a- 
bateri. Lădița pe care și-a făcut-o 
Potop Eftimie putea duce la urmări 
grave. Și față de asemenea „iniția
tive" trebuie luate măsuri severe.

D 1VANAKU
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(Urmare din pag. l-a)

noastră trebuie să aibă o amprentă 
proprie, continuînd și dezvoitfad 
creator în condițiile epocii de con
struire a socialismului tradițiile de 
шаге valoare artistică ale arhitec
turii românești. Afirmînd tot mai 
mult o fizionomie distinctă în 
cadrul arhitecturii contemporane, ea 
va aduce o contribuție originală la 
îmbogățirea culturii mondiale.

Diversitatea de soluții ta proiec
tarea ansamblurilor arhitecturale și 
îa real izarea clădirilor, justa lor 
adaptare la particularitățile locale, fo
losirea adecvată a elementelor de 
artă plastică, evitarea monotoniei și 
uniformității. dau posibilitatea de a 
exprima — prin mijloace specifice 
arhitecturii — optimismul și bo
găția sufletescă a omului nou, for
mat de societatea socialistă.

Uniunii arhitecților ca organizație 
' profesională și' de creație, îi revine 

un rol important ta procesul de dez
voltare a arhitecturii românești, prin 
generalizarea experienței înaintate.

stimularea schimbului de idei, orga
nizarea de dezbateri asupra pro
blemelor actuale ale creației arhi
tecturale.

Uniunea arhitecților va trebui să 
desfășoare și în viitor o largă ac
tivitate pentru a asigura membrilor 
săi o documentare bogată în pro
blemele progresului > urbanismului, 
arhitecturii și tehnicii constructive 
pe plan internațional.

Sprijinirea atentă și plină de gri
jă a tinerelor cadre de arhitecți, 
preocuparea pentru ridicarea con
tinuă a nivelului lor profesional 
constituie o sarcină de cea mai mare 
însemnătate a Uniunii.

Conducerea partidului și a statu
lui își exprimă convingerea că ar- 
hitecții, alături de toți oamenii de 
știință, artă și cultură, nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a răs
punde prin creația lor, exigențelor 
mereu crescînde ale poporului aducînd 
o contribuție din ce în ce mai 
valoroasă la desăvârșirea construc
ției socialismului, la înflorirea con
tinuă a patriei noastre.

Primăvara în nninfi
(Urmare din pag. l-a)

tă dibăcie pentru a stăpîni tractorul 
ea să nu alunece și el în tiu ori să 
se dee peste capi Astfel este recu
perat din apă buștean după buștean.

impui Mielului se deschide 
larg în fața ochilor. Pădurile 

bătririe, pîraiele limpezi, cleanțurile 
semețe de stincă alcătuiesc o prive
liște deosebit de inclnlătoare.

La rampa de la „Pîrlul Buta", 
autoremorca 27154 a șoferului Coc 
Oheorghe și autocarosanta 26 989 
condusă de tînărul Todea Pantih- 
mon, încarcă bușteni. Unul, bușteni 
lungi, altul — din cei scurfi. Bri
gada de forestieri a lui Todea loan 
TI lucrează sus, in parchet. Aici la 
rampă a rămas doar o echipă mică : 
Dăneosă loan, Mojoaică Simion, 
Niculaș loan, Bulz Traian și Nichi-

tuș loan. Oamenii s-au împărțit pe 
mașini șl acestea sint repede încăr
cate. Intre timp, vin alte legături de 
bușteni cu junicul arul: un om desfa
ce repede cablurile și expediază că
ruciorul de transport înapoi. In pu
țin timp mașinile slid încărcate, pu
țind pleca.

, l irbopul, Cimpușetul, Valea 
Boului, Buta, Valea Mării.

Arcanul — sînt doar o parte din ex
ploatările forestiere situate pe ramu
rile izvoarelor Hului românesc. In 
fiecare din ele, munca este intensă. 
In aceste zile de primăvară In munți, 
sute de muncitori forestieri din ca
drul sectorului Cimpu lui Neag luptă 
cu însuflețire pentru obținerea de 
realizări cit mai frumoase în Cinstea 
Congresului partidului. Planul pe 4 
luni a fost îndeplinit, sarcinile pre
văzute pe luna mai se realizează 
ritmic, iar angajamentele prind tot 
mai mult viață!
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HANDBAL

Turneul final în campionatul 
republican feminin

Incepînd de inline, orașul Petro
șani găzduiește turneul final 
campionatului R.P.R, categoria A, Ia 
handbal — feminin — turul. Parti
cipă echipele clasate pe locurile 1-4 
la sfîrșitul actualului campionat 
Adică : Știința București, Rapid Bu
curești, Știința Timișoara și Mureșul 
Tg. Mureș. întrecerile se anunță 
deosebit de pasionante, intriicît în

echipele participante la turneul final 
figurează majoritatea cumpuiientetar 
iotului republican, in frunte cu 
maestrele emerite ale sportului Irina 
Nagy, Ana Boțan ș.a.

Returul se va desfășura în zilele 
de marți, miercuri, joi, în orașul 
Turnu Severin, unde va fi desemnată 
campioana republicană la handbal — 
feminin — pe anul 1965.

FOTBAL

Etapă în campionatul regional
Mîine este programată etapa a Xl-a 

a campionatului regional de fotbal. 
In Valea Jiului meciurile vor avea 
loc după cum urmează: Preparato
rul Petrila-Aurul Brad; Parîngul Lo-

tiea- Minerul Ghelar; Minerul Vulcan 
Dacia Orăștie; Știința Petroșani — 
Constructorul Hunedoara și vor în
cepe la ora 17.

Juniorii Jiului au terminat 
la egalitate la Tg. Jiu

In cadrul campionatului republican 
de juniori, tinerii fotbaliști de la 
Jiul au jucat diminică la Tg. Jiu în 
compania juniorilor de la Pandurii.

Deși au dominat majoritatea tim
pului, jiuliștii n-au înscris decit un

întreceri în cadrul
Tot astăzi se dispută în mai multe 

localități din Valea Jiului meciuri de 
fotbal contînd pentru „Cupa R.P.R.". 
Iată programul lor, de desfășurare: 
Sănătatea Petroșani-Știința II Petro-

singur gol în minutul 7 prin Cîndea. 
Gazdele au egalat cu ckeva minute 
înainte de sfîrșitul meciului.

Partida a fost condusă bine de că
tre o brigadă de arbitri din Craiova.

„Cupei R. F. R.
șani, terenul din Lonea, ora 17, 
Constructorul minier Petroșani-C.F.R. 
Petroșani, terenul din Petrila, ora 
17 și Minerul Uricani-Preparatorul 
Lupeni, terenul din Lupeni, ora 15,30.

Decada 
cadourilor 
pentru copii 

litra 23 nul - 1 IMt 
în cinstea

Zilei copilului 
unitățile de desfacere 
ale O.C.L. produse 
industriale P etroșani 

au fost aprovizionate ca 

un sortiment bogat de:

tricotaje 
confecții 
încălțăminte 
jucării 
articole de sport 
articole muzicale 
ceasuri de mîuă 
și multe altele
Precurați-vă саЛшгЙе 

pentru cei dragi.

Vizitați magazinele 0XL 
produse industriale bine 
aprovizionate.

Promisiuni da,
In Aninoasa funcționează de mai 

mult 'imp un restaurant-cantina, trei 
bufete și o grădină de vară. Dacă 
despre felul în care ele sînt apro
vizionate cu băuturi și preparate ali
mentare nu se pot spune lucruri rele, 
despre curățenia lor se pot spune 
multe. Este adevărat. Atît la bufetele 
„Someșul" și „Izvorul rece" cît și la 
grădina de vară personalul salariat 
și gestionarii se străduiesc în per
manență să prezinte clienților un in
terior plăcut. Dar ce poate să facă o 
mină de oameni dacă instalațiile de
pendințelor sanitare sînt defecte de.., 
cîțiva ani.

măsuri ba !
Direcțiunea T.A.P.L. a fost sesi

zată și cunoaște situația. Ea a pro
mis cbjar ca va aloca tonduri pen
tru reparațiile necesare. Iată însă că 
timpul a trecut, promisiunea a fost 
uitată, iar problema dependințelor sa
nitare, cu instalații defecte, mereu 
motiv de supărare pentru clienții bu
fetelor din Aninoasa și de bătate de 
cap pentru femeile de serviciu, con
tinuă să stea și acum în picioare, de 
parcă ar fi prins rădăcină.

Este timpul ca Direcțiunea T.A P.L. 
Petroșani să curme acest rău.

I. DRAGIIICESCU
Aninoasa

Oră de educație fizică la Școala generală de 8 ani nr. 4 Petroșani.
Elevele își demonstrează măiestria. Poate... cine știe I... Așa cresc cam
pionii.

Luna 
imprimeurilor 

Pentru sezonul 

de primăvară-varâ 

Rodiii din iernii 
iflWlHll

Imprimeuri noi, în* 
tr-o gama variat# <й 
culori și desene ele» 
ganfe și de bună ca» 
litate.

Vă oferă magazine
le de specialitate ай 
O.C.L. produse indus
triale Petroșani.

PROGRAM DE RADIO
27 mai

PROGRAMUL 1. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,30 Lecția 
de gimnastică; 5,40 Melodii popu
lare; 6,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 6,10 „Acordeonul vesel" 
— muzică ușoară; 6,20 Jurnalul 
satelor: Primăvara și combaterea 
principalelor bolii ale păsărilor; 6,35 
Muzică ușoară; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Pot
puriuri de muzică ușoară; 7,30 Sfa
tul medicului : Abuzul de medica
mente; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
In ritm de 3/4; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,06 „Cunoașteți aeeastă melo
die ?“ — muzică ușoară; 8,30 Pe 
teme agrare; 8,55 De la Jacques 
Offenbach la Maurice Yvain; 9,25 
„Melodii... melodii..." — muzică u- 
șoară; 10,00 Buletin de știri; 10,03 
Sonatina pentru pian de Liviu Dan- 
dara; 10,16 Lecturi literare la cere

rea ascultătorilor; 10,30 Melodii 
populare interpretate de Dumitru 
Bălășoiu, Ion Sasu și Nicolae Flo
rian; 11,00 Opera „La drumul ma
re" de Constantin Nottara; 11,45 
„Trei valsuri uitate" de Liszt; 12,00 
Buletin de știri; 12,03 Piese pentru 
fanfară de Dumitru Hoffman și 
Constantin Fanciali; 12,15 Muzică 
ușoară din Republica Arabă Unită; 
12,30 Aspecte din viața literară a 
orașului Brăila; 12,45 Fantezie pen
tru chitară de Joaquin Rodrigo; 
13,07 Din muzica popoarelor; 13,40 
Arii din opera „Bărbierul din Se
villa" de Roasini; 14,00 Buletin de 
știri; 14,10 „Cîotă d-alea de-ale 
noastre" — muzică ușoară româ
nească; 15,00 Simfonia în Sol ma. 
jor pentru orchestră și pian de 
Vincent d’Indy; 15,30 Din folclorul 
muzical bănățean; 16,00 Radiojur
nal, Buletin meteorologic; 16,15

Piese vocale și instrumentale de 
George Stephănescu; 16,30 Prietena 
noastră cartea; 17,00 Cîntă Victoria 
de Los Angeles — arii din opere; 
17,15 Piese de estradă; 17,35 „Vino 
mîndro-n joc" emisiune de muzică 
populară; 18,00 Seară pentru tine
ret; 19,00 Cîntă, dansează — tine
rețe; 20,00 Radiogazeta de seară; 
20,30 Varietăți muzicale; 21,15 Pă
rinți și copii; 21,30 Soliști de mu
zică ușoară; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 22,20 
Dansul notelor; 23,10 Cvartetul cu 
pian opus 15 în La major de Eduard 
Caudella; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Valsul „Aur și argint" 
de Lehar; 7,50 Melodii populare; 
8,00 Caruri din opere; 8,15 Canțo
nete ta ritmuri noi; 8,35 Muzică 
ușoară; 9,00 Buletin de știri; 9,03 
Soliști și formații artistica de ama
tori; 9,30 Vreau să știu; 10,00 Poe
mul pentru vioară și orchestră 
„VrăjUe Armîdei" de Ion Nona 
Ottescu; 10,30 Arii și duete die ».

pere; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
„Ni-i tinerețea aîntec" — emisiune 
muzicală; 11,15 Cîntă orchestra 
Cernegura a Sfatului popular din 
Piatra Neamț; 11,30 Universitatea 
tehnică radio; 11.45 Din albumul 
muzicii ușoare; 12,15 Cinci melodii 
de Ravel; 12,25 Muzică din opereta 
„Teatrul plutitor" de Kern; 13,09 
Buletin de știri; 13,03 Piese pen
tru vioară de Paganini; 13,30 Me
ridiane; 13,40 Concert de prînz; 
14,35 Ansambluri vocale din opere; 
15,00 Buletin de știri; 15,10 Ctată 
orchestra dirijată de Eduard Cerni;
15.30 Antologie poetică: Lenau; 
15,45 Muzică vocală și instrumen
tală de compozitori români; 16,00 
Interpret de muzică populară : Ilea
na Gonstanttaescu și Gheorghe Stă- 
nică; 16,20 Dialog cu ascultătorii;
16.30 Variațiuni simfonice de Theo
dor Grigoriu; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 „Ano
timpul florilor** — muzică ușoară;
17.30 Sfatul medicului: Abuzul de 
medicamente; 17,35 Anunțuri, re

clame, muzică; 18,00 Muzică ușoară 
interpretată de Marieta Bătrînu și 
Ionel Miron; 18,15 Carnet plastic; 
18,30 „Din istoria operei"; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Romanțe in
terpretate de Nicolae Florei și Ionel 
Banu; 19,30 La microfon, povestitori 
populari; 19,50 De la un ritm la al
tul — muzică de dans; 20,30 Actua
litatea muzicală; 21,00 Radiojurnal: 
21,15 Tangouri; 21.30 Ciclul „Mari 
dirijori" — George Georgescu; 22,30 
Fragmente din operete; 23.00 Bule
tin de știri; 23,05 Melodii lirice; 
0,52 Buletin de știri.

Cinem atogprafe
27 mai

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Scaramouch®; REPUBLICA: Cala- 
buch; PETRILA: Poveste de pe 
Don; LONEA : Sălbaticii de pe rîui 
morții; 1SCRONI : Lumină de talie; 
ANINOASA: Feriga de aur; LU
PENI — MUNCITORESC: Mari».
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SITUAȚIA DIN
LA PAZ 25 (Agerpres).
După numeroase ciocniri armate 

care s-au produs luni atit în îm
prejurimile capitalei Boliviei, 
Paz, cît și în regiunea minieră 
tuată în munții Anzi, junta militară 
boliviana și minerii greviști au anun
țat luni noaptea realizarea unui 

* ' acord de încetarea a focului. Acordul 
prevede că minerii vor înceta greva 
declaretă la 17 mai în semn de pro
test împotriva deportării liderului sin
dical Juan Lechin, fost vicepreședinte 
al țării, iar guvernul își va retrage 
trupele din minele ocupate.

O puternică ciocnire armată s-a pro
dus în apropierea capitalei țării, La 
Paz, unde o unitate militară boliviana 
a căzut într-o ambuscadă, organizată

BOLIVIA

COLUMBIA

La
si- eoti-

eare
Asun- 

iinui

de minerii și muncitorii industriali 
greviști. In cursul luptelor au fost 
ucise 19 persoane și peste 70 au fost 
rănite. In ciuda realizării acordului 
de încetarea a focului, situația 
linuă. să se mențină încordată.

Liderul sindical Juan Lechin, 
se află în prezent in exil la 
ciori (Paraguay), a declarat
corespondent al agenției Associated 
Press că „singura cale pentru res
tabilirea calmului în Bolivia ette si 
fie acordat poporului dreptul sta 5Й- 
veran de a-și alege conducătorii”. Bt 
a criticat actuala junta militară boli
viana arătînd că aceasta „încearcă 
să țină în sclavie un întreg popor 
și să predea monopolurilor străine 
bogățiile naturale ale țârii”.

Mesajul lui Diallo Telli cu prilejul 
sărbătoririi Zilei eliberării Africii

SOFIA

Organizației 
Telli, a dat 
prilejul săr- 
Africii. In

ADDIS АВЁВА 25 (Agerpres).
Secretarul general al 

Unității Africane, Diallo 
pnblieftății un mesaj cu 
bătoririi Zilei eliberării
mesaj se arată că popoarele africane 
sînt ferm hotărîte să lupte 
eliberarea deplină a Africii de sub 
fagul botenialismului 

FRsismului și

Japonia

pentru

împotriva asu- 
discriminării,

pentru a da un sens real indepen
denței politice a statelor care și-au 
cîștigat libertatea. Mesajul adresează 
un salut luptătorilor pentru libertate 
din coloniile și teritoriile dependente 
din Africa, subliniind că Organizația 
Unității Africane v. 1 continua să 
acorde sprijin necondiționat luptei 
lor nobile pentru eliberarea de sub 
jugul colonialismului și 
Iismului.

Reuniunea Comisiilor 
Naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. 
din țările balcanice

Corespondentul 
transmite: 
au început la 

de-a Il-a

Ager-

Sofia
reu- 

pentru

neocolonia-

Noi incidente între 
și politie

BOGOTA 25 (Agerpres).
După 5 zile de la decretarea stării 

de asediu din Columbia, s-au produs 
noi incidente între, studenții greviști 
și poliție, în cursul cărora cinci per
soane au fost rănite. In capitala ță
rii, Bogota, polițiștii i-au atacat în 
erai multe rînduri pe studenții ce 
demonstrau pe străzi, la fel ca și în 
orașul Medellin, considerat drept prin
cipalul centru al grevei studenților 
columbieni. unde autoritățile au in
stituit interdicții de circulație în tim
pul nopții și au anunțat alte măsuri, 
represive.

In cursul unei manifestații 
a avut loc în orașul Ibaque au 
arestați 48 de studenți, potrivit

siudenjii greviști

studențești numă-selor organizațiilor
rul total al celor arestați cifrîndu-se, 
in prezent, la 118 persoane. Ares- 
tații urmează să fie trimiși în fața 
unor tribunale militare, ei fiind în- 
vinuți, de „atentat la securitatea sta
tului".

care 
fost 
sur-

„COSMOS-67"
MOSCOVA 25 (Agerpres).
La 25 mai, în Uniunea Sovietică 

a fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-67“. Pe bor

dul satelitului este instalată apara
tura științifică destinată continuării 
explorării spațiului cosmic în con
formitate cu programul anunțat de 
agenția TASS Ia 16 martie 1962.

Satelitul a fost lansat pe o or- 
cu următorii parametri: peri- 
inițială de revoluție 89,9 mi- 
distanța maximă de la supra 
Pămîntului (la apogeu) 350 

distanța minimă de la supra- 
Pămîrrtuluî (fa perigeu) 207 

unghiul de înclinație al orbi-

bită 
oada 
nute;
fața 
km; 
fața 
km;
tei 51,8 grade.

Aparatele instalate 
funcționează normal.

pe satelit

HANOI 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

nameză de Informații, la 24 
numeroase valuri de avioane 
luptă cu reacție americane au 
tuat zboruri de recunoaștere, 
bardamente și mitralieri asupra 
puncte de pe teritoriul R. D. 
nam. Zborurile de recunoaștere

viet- 
mai 

de 
efec- 
bom- 
unor 
Viet- 

au

івшііовііі atemic meritai
TOKIO 25 (Agerpres).
La baza maritimă militară din 

portul Sasebo a ancorat marți dimi-, 
neața submarinul atomic american 
„Shook". Acesta este cel de-al trei
lea submarin atomic american care 
vizitează Japonia, după ce guvernul 
japonez a’ acceptat aceste vizite 
aprilie anul trecut.

Încă în primele ore ale sosirii 
cui tori ai orașului și grupuri

regiuni ale 
port. După-

îr.

lo
de

DESCHIDEREA COLOCVIULUI ASUPRA 
PROBLEMELOR MONETARE INTERNATIONALE

LONDRA 25 (Agerpres).
La Londra s-a deschis colocviul 

asupra problemelor monetare inter
naționale. La colocviu iau parte, .prin
tre alții, economistul francez. Jacques 
Rueff, profesorul Robert Triffin de la 
Universitatea din 
fostul ministru de 
Britanii. Reginald

Agenția France 
că încă din prima 
au apărut „adinei 
reri în problemele 
ționale”. Cei trei

Yale (S.U.A.) și 
finanțe al Marii 
Maudling.
Presse relatează 

I zi a dezbaterilor 
divergențe de pă- 
monetare interna- 
economiști, care

au luat cuvîntul luni, Jacques Rueff 
(Franța), Robert Triffin (S.U.A.) 
și Maxwell. Stamp (Marea Britanie) 
deși s-au pronunțat asupra necesită
ții „unei reforme a sistemului mone
tar internațional”, au expus teorii cu 
totul diferite. In timp ce economie 
tul francez Rueff a insistat 
adoptării ..etalonului aur”.

asupra 
sistem 

susținut în prezent de Franța pentru 
înlocuirea actualului „Gold Exchange 
Standard". Triffin și Stamp au pre
conizat alte remedii,

încheierea conferinței naționale 
a partizanilor păcii din Chile
SANTIAGO DE 

preș).
La Santiago 

sfîrșit conferința 
zanilor păcii din 
ții au adresat un
rii chemînd la mobilizarea tuturor 
forțelor pentru a sprijini mișcarea 
mondială îndreptată spre preîntîm- 
pinarea unui război termonuclear. Ei

CHILE 25 (Ager-

de Chile a luat 
națională a parti-
Ghile. Participan- 
apel populației ță-

au condamnat intervenția Statelor 
Unite în Vietnam și Republica Do
minicană. fntr-o telegramă adresa
tă președintelui S. U. A.. Lyndon 

Johhson, ISă cere evacuarea trupelor 
notd-americane din Republica Do
minicană.

PînnlEi mmleiialie lawtiin lizltei 
„SMrt“

muncitori sosiți din alte 
țării au demonstrat in
amiază, în parcul orașului a avut loc 
o puternică manifestație împotriva vi
zitei. Participanții au încercat să pă
trundă pe teritoriul bazei militare 
americane dar au fost respinși de 
detașamentele de poliție.

SOFIA 25. 
pres G. Linte

La 25 mai
lucrările celei
niuni a Comisiilor Naționale
U.N.E.S.C.O. din țările balcanice.

La întîlnire participă delegații 
R. P. Albania, R. P, Bulgaria, 
cia, R.S.F. Iugoslavia, R? 
mână și Turcia. Participă, 
menea, reprezentanți din 
U.N.E.S.C.O.

La lucrări participă o 
a Comisiei Naționale a R. P. Ro
mâne-" pentru U.N.E.S.C.O., condusă 
de acad. lorgu Iordan, vicepreșe
dinte

In
mân, 
cut o 
gătite 
mână 
can ic
București. 1 ______ ___b--„-

român au fost primite cu interes.

р. 
de

din 
Gre- 
Ro- 

ase-
partea

delegație

al Biroului Comisiei, 
intervenția sa, delegatul 
Claudiu Ionescu Bujor, a 
prezentare a propunerilor 

de Comisia Națională 
privind acțiunile pe plan 
adoptate la reuniunea de la 

Propunerile delegatului

ro- 
fă- 

pre- 
Ro- 
bal-

fost efectuate deasupra regiunii su
dice a provinciei Nam Dinh, unde 
avioanele au și mitraliat cîteva 
sate. Au fost atacate cu bombe și 
focuri de mitralieră regiurri popu
late din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An, Quang Binh, Ha Tinh și 
Insula Hon Mat. I

Tratativele franco-canadlene 
în problema uraniului

PARIS 25 (Agerpres).
In ultimul timp, între Franța și Ca

nada au loc tratative pentru cumpă
rarea de către cea dintîi a 45 000 
tone de uraniu. Tratativele au luat 
un caracter guvernamental, deoarece 
problemele financiare importante și 
mai mult decît atît, problema con
trolului folosirii uraniului, nu pot fi 
reglementate decît la acest nivel.

Se crede totuși că tratativele fran- 
co-canadiene nu vor duce la semna
rea imediată a unui acord. Vrînd 
să profite de actuala scădere a pre-

țului uraniului pe piața mondială, 
Franța ar vrea, să-și asigure cumpă
rarea a 45 000 tone uraniu la un 
preț fixat dinainte, ceea ce i-ar 
asigura acoperirea nevoilor sale ci
vile în ce privește combustibilul nu
clear.

Pe de altă parte, societatea cana
diană ,,Denison Mines" 
voită, ca 
telor sale 
chidă un 
De aceea,
rii unui acord care i-ar permite să-și 
continue producția. '

a fost ne- 
urmare a anulării contrac- 
cu Statele Unite, să în- 
umăr de mine de uraniu, 
ea ar fi favorabilă încheie-

mai, losip 
R.S.F. lu- 
cel de-al 
al tehnicii

BELGRAD. - La 24 
Broz Tito, președintele 
goslavia, a inaugurat 
IX-lea Tirg internațional 
de la Belgrad.

In acest an, pe lingă întreprinde
rile iugoslave, la Tirg, expun un 
număr de firme din 27 de țări.

GENEVA. — Din surse apropiate 
delegațiilor țărilor în curs de dez
voltare S-a aflat că aceste țări au 
hotărît să 
tratativelor 
vor începe 
âcesta.

nu facă oferte în 
„rundei Kennedy" 
la 13 septembrie

cadrul 
care 
anul

PARIS. — Siguranța franceză a 
elucidai împrejurările atentatului ca
re trebuia să aibă loc la 15 august 
anul trecut la Mont Faron împo
triva președintelui Republicii, gene
ralul de Gaulle. Organizatorii aien- 
idtului slnt Jean-Jacques 

adjunct al fostului general 
ist. Raoul Satan și Andre 
der, profesor de fizică.

Susini,
O.A.S.-
Rosfel-

NEW YORK. — Jesse 
primarul orașului Bogalusa 
Louisiana), a declarat că planul de 
integrare rasială elaborat zilele a-

Cutrer.
(statul
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Schimbări în guvernui
SAIGON 25 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează din 

capitala sud-vietnameză ’ că primul 
ministru, Phan Huy Quat. a pre
zentat șefului statului, Phan Khao 
Suu, și Consiliului național legislativ 
lista unei noi echipe ministeriale. In 

noul cabinet sud-vietnamez rărnîne un 
singur militar și anume generalul 
Nguyen Van Thieu, în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului și mi 
nistru al apărării.

de la Saigon
Agienția Reuter remarcă ca semnifi

cativ faptul că nou! ministru 
economiei este Nguyen Trung 
unul din membrii conducerii ! 
..Shell Oil Company".

Totodată se semnalează e 
bare în comandamentul suprem 
armatei sud-vietnameze prin înlocui
rea din postul de șef al statului ma
jor general a generalului Tran Van 
Minh, cu generalul Nguyen EYiu Co.

1 al 
Trinh, 
firmei

scnirn-
al

Anglia va retrage o parte 
din trupele sale staționate în Libia
LONDRA 25 (Agerpres).
Ministrul apărării al Marii Britanii, 

Denis Healey, a anunțat în Camera 
Comunelor că țara sa va retrage în 
jurul a 1 100 de soldați din trupele 
sale staționate în Libia. Retragerea 
acestor militari va fi efectuată înce- 
pînd din luna matrie 1966, ea nea- 
feetînd însă, după cum a precizat 
Healey, „obligațiile asumate de 
glia în Libia”.

Hotărîrea anunțată de Healey 
Camera Comunelor urmează unei 
clarații făcute de primul ministru

Mazegh, în paria- 
acesta făcea cunos-

libian, Hussein 
ment prin care 
cut că prima etapă a retragerii tru
pelor britanice staționate în Libia 
începe în luna martie a anului 
itor.

Retragerea trupelor britanice
Libia a fost cerută în repetate rînduri 
de guvernul acestei țări, 
trecut o delegație britanică 
a acceptat — în principiu 
tisfacă cererea guvernului
a lichida bazele străine aflate pe te
ritoriul său.

va
vi-

din

Ân-

în
de-

iar anul 
soȘstă aici 
— să sa- 
libian de

SCURTE ȘTIRI
cestea nu va intra 
goare. El a motivat 
re prin „tensiunea 
tentă în oraș.

imediat în vi- 
această amîna- 
rasială" exis-

CAIRO. — Misiunea de pcyce a 
Republicii Arabe Yemen, condusă 
de. Abdel Rahman Iriani, care în
treprinde un turneu printr-o serie 
de țări arabe, a avut o întreve
dere cu președintele R A.U., Gamal 
Abdel Nasser.

LONDRA. — . Guvernul britanic 
a anunțat luni în Camera Comune
lor că a acceptat introducerea sis
temului metric în Anglia, 
rere privind aplicarea pe 
țională a unui astfel de 
Marea Britanie a fost 
în 1799.

Prima ce- 
scară na- 
sistem în 
prezentată

NICOSIA. — Ziarul cipriot 
„Agon", apropiat guvernului, a pu
blicat o știre în care anunță că 
președintele Ciprului, Makarios, nu 
va participa la Conferința șefilor 
de state și primilor miniștri ai ță
rilor Commonwealthului, 
avea loc luna viitoare

MONTREAL. — La 
avut loc la Montreal

'■-Z

la
care va 
Londra.

mai au
manifestații

organizate de diferite mișcări sepa- ’ 
ratiste în memoria lui Dollard des 
Ormeaux, subofițer francez . ucis în 
anul 1660, și considerat erou na
țional de canadienii de 
franceză.

origine

de Afa- 
a anun- 

recunoaște

CARACAS. — Ministerul 
ceri Externe al Venezuetei 
țat că Venezuela nu 
concesiunile petrolifere acordate pe
teritoriul Guijanei britanice unor 
firme străine. Două din aceste 
concesiuni se află în teritorial Gu- 
yanei revendicat de Venezuela.

CAPE KENNEDY. — La Cape 
Kennedy a fost lansat marți dimi
neața satelitul american ..Pega
sus" prin intermediul unei rachete 
de tipul „Saturn”.

WASHINGTON. — Doi inventa
tori americani au fabricat un tran
sformator, 
pachet 
sforma 
Morse 
venție 
aparat
schimbă punctele și linioarele in li
tere luminoase.

cam de mărimea unui 
de țigări, care poate tran- 
în mod automat semnalele 

în litere normale. Noua in- 
poate fi conectată la un 
de radio. T rans for maiorul
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