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Aspect din secția de preparare a untului de la Fabrica de produse 
lactate din Livezeni.

IWSEMMABI DE BEPOBTEB

PIONIERI Al NOULUI
Este un om simplu, dar un mi

ner cunoscut de multă vreme. Se 
numește Sorescu Constantin și 
lucrează ca șei de brigadă la mi
na Uricani. A îmbrățișai frumoasa 
profesiune de miner cu 15 ani in 
urmă, clnd din această parte a 
Văii Jiului au luat drumul uzine
lor de preparare primele tone de 
cărbune. A muncit cu pasiune și 
dragoste, a pătruns în tainele me
seriei. De mai bine de un dece
niu conduce o brigadă de mineri. 
De mai bine de 10 ani numele lui 
figurează printre cele ale frunta
șilor în muncă. In întreaga Vale 
a Jiului s-a dus vestea despre 
laptele sale de muncă. înțelept, 
priceput, harnic și hofărît sînt a- 
tribute pe care i le acordă toți 
cei ce-1 cunosc.

Sorescu Constantin s-a dovedit 
nu numai un miner priceput și 
destoinic, dar și un căutător ne
obosit al noului, un pionier al in
troducerii în procesul muncii a 
unor noi procedee avansate de 
lucru care să ducă la creșterea 
continuă a producției de cărbune. 
A fost primul miner din Uricani 
și din bazinul Văii Jiului care a 

propus exploatarea unui panou 
de cărbune de către o singură 
brigadă în loc de 6—8 brigăzi cit 
erau necesare să fie plasate în a- 
cest cimp minier, Executînd cu 
multă precizie lucrările de pre-

• De un deceniu în fruntea 
brigăzii

® Mereu în căutarea noului

• 0 formație de lucru cît 
6-8 brigăzi

• 20 000 tone de cărbune 
peste plan

gătite la respectivul loc de mun
că, împreună cu brigada a săpat 
un ax colector, a făcut pregăti
rile necesare și a deschis 8 aba
taje cameră. De la început, mulți 
din specialiștii exploatării manifes
tau încredere față de îndrăzneala a- 
cestui brigadier. Și el nu a dez
mințit încrederea. Plasarea judi
cioasă a oamenilor din brigadă,

ІВДІІ «ii MM
Mărfuri încărcate peste plan

In zilele ce au trecut de la ma
rea sărbătoare de 23 August, 
muncitorii ceferiști din cadrul 
R.C.M.-ului Petroșani au reușit să 
încarce 2 560 tone mărfuri peste 
plan. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut colectivele stațiilor Vul
can, Lupeni Și Banița. O contribu
ție de seamă la acest succes a 
fost adusă de către operatorii 
R.S.V. Balinca Constantin, Muntea- 
nu Petre și Cătoiu loan.

46 de trenuri cu tonaj sporit
Remorcarea trenurilor cu tonaj 

sporit continuă să se afle în cen
trul preocupărilor mecanicilor și 
fochiștilor din Depoul de locomo
tive Petroșani. In zilele ce au tre
cut de la 23 August mecanicii de
poului au remorcat 46 trenuri cu 
tonaj sporit, iar tonajul remorcat 
în plus se ridică la 5 131 tone. A- 
cest lucru a contribuit simțitor la 
reducerea staționării vagoanelor și 
la creșterea tonajului mediu pe 
tren de marfă remorcat. S-au evi
dențiat mecanicii Stan loan. Zaran 
Ioan, Arhip Ioan, Herciu Vasile, 
Neamțu Saul, Roșu Vasile și O- 
prea Ioan I.

folosirea întregii capacități de lu
cra a utilajelor, organizarea .mun
cii și-au arătat roadele." -Randa
mentul in abataje a crescut la 
8—10 tone pe post, iar producția 
dată peste ' plan anul acesta 
de brigada condusă de So
rescu Constantin se ridică ia pes
te 20 000 tone de cărbune.

Brigadierul Sorescu nu s-a mul
țumit cu atît. El a împărtășit din 
bogata sa experiență și altor mi
neri șefi de brigadă. Primul care 
a îmbrățișat acest nou procedeu 
de muncă a fost șeful de brigadă 
Năsăleanu Miron, un miner tot 
atît de priceput, harnic și hotărît. 
Brigada lui, compusă din 35 de 
oameni, lucrează acum în 7 aba
taje cameră. Randamentul de 7 
tone de cărbune pe post le dă ga
ranția să obțină și ei aceleași re
zultate ca și minerii lui Sorescu. 
Intre aceste două brigăzi se des
fășoară o susținută întrecere. In- 
tiietatea, deocamdată o dețin mi
nerii lui Sorescu. Dar... urma va 
alege. întrecerea abia a început.

F. GLIGOREȘTEANU

O. L, F. în preajma 
aprovizionărilor de iarnă

Aprovizionarea populației cu le
gume și fructe pentru perioada de 
iarnă constituie o sarcină de căpe
tenie pentru unitățile O.L.F. din Va
lea Jiului. Ținînd cont de această 
sarcină, conducerea O.L.F. Petro
șani a luat măsuri pentru a asigura 
consumatorilor în mare parte sor
timente solicitate. Merită să fie lău
dată inițiativa cu privire Ia amena
jarea unor lo
curi corespunză
toare pentru de
pozitarea și des
facerea legumelor' 
și zarzavaturilor 

solicitate de consumatori.
Este îndeobște cunoscut faptul că 

în această perioadă gospodinele se 
pregătesc din timp să se asigure cu 
legumele și fructele necesare con- 

! servării pentru perioada de iarnă.

RAID ЛЛЧІІЕТЛ

Bobinatoarea Tunsoiu Ghizela, de 
la S.R.E. Vulcan, este o lucrătoare 
pricepută și una din artistele ama
toare apreciate.

Școala nouă în Petrila
Incepînd din anul școlar ce se va 

deschide în curînd, copiii minerilor 
din Petrila vor învăța în școală 
nouă. Ieri a început recepția clădi
rii noii școli cu 16 săli de clasă și

Răspunzînd acestei ' preocupări, , I, w
conducerea O.LÎF. a luat măsuri pen
tru aprovizionarea unităților. ■ din 
Valea Jiului cu mărfurile necesare. 
De pildă, în- depozitul central sînt 
înmagazinate ’cantități corespunză
toare de' legume și fructe diti ma
joritatea sortimentelor. îmbucurător 
este faptul | că sortarea și ■ depozita

rea mărfurilor sînt 
la nivelul cerințe
lor. Cu alte cuvin
te există preocu
pare pentru, asigu
rarea unor , sor

timente abundente de mărfuri în 
unitățile aparținînd O.L.F.

Constatări îmbucurătoare 
în cîfeva unități O.L.F.

Dacă ne-am referi la felul în 
care se preocupă unitățile OU. 
din Valea Jiului pentru a desface 
în mod civilizat mărfurile, trebuie 
să pornim de Ia faptul că în ma
joritatea lor manifestă multă grijă 
pentru a le păstra și a le expune în 
modul cel mai corespunzător. Pot 
fi evidențiate pentru buna lor preo
cupare în acest sens unitățile nr. 
37 Lonea, nr. 38 Petrila, nr. 1 și M 
Petroșani. Am putea spune că în 
aceste magazine chiar de la intrarea 
pe. ușă te îmbie atît afabilitatea 
vînzătorilor cît și gustul cu .care 
sînt prezentate mărfurile.' De altfel 
modul .'în' care sint selecțio^ti și 
păstrate mărfurile este indicat și de 
faptul că în aceste uițftăți sînt tot 
mai reduse cantitățile de legume și 
fructe alterate.

îmbucurător este faptul că majori
tatea unităților au magazii special 
amenajate pentru depozitarea și 
păstrarea mărfurilor. Desigur la a- 
ceasta se adaugă îndemînarea și pri
ceperea cu care personalul magazi
nului deservește aceste unități,. în
treține curățenia localurilor respec
tive.

Cum sînt deserviți' 
consumatorii ?

Marea majoritate a cumpărători
lor sînt satisfăcuți de felul în care

(Continuare în pag. 3-a)»

laboratoare. In anii șesenalului s-au 
construit pentru fiii minerilor din 
Valea Jiului 7 școli cu cîte 16 săli 
de clasă și s-a mărit spațiul exis
tent cu încă alte 20 săli de clasă.

Vedere exterioară a clădiriinoii școli din orașul Petrila,



STBA6UL ROȘU
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Tavan metalic fiexibii la abataj frontal
In cursul anului 1964, în inter

valul 24 septembrie — 20 decem
brie, la abatajul frontal nr. 13—10 
din blocul I stratul 3 de la secto
rul I al minei Aninoasa s-a folo
sit un tavan metalic construit din 
plasă metalică și o rețea de cablu. 
Acest tavan metalic elastic a fost 
montat pe o lungime de cca. 60 
Щ pe direcția stratului în zona de 
terminare a feliei.

Materialele folosite în acest scpp 
au fost următoarele:

1- Plasă metalică de sîrmă cu 
următoarele caracteristici con
structive :

— diametrul firului 2,8 mm; la
tura pătratului rețelei 30 mm; 
greutatea 3,52 кд/mp,- sirma este 
gelvanizată cu zinc; costul plasei 
25 lei/mp.

Plasa este livrată în rulouri cu 
lățimea de 700 pînă la 900 mm și 
lungimea medie de 20 m. Greuta
tea pentru lățimea de 900 mm este 
de 63,50 kg/balot.

2. Cabluri de oțel uzate care au 
fost folosite la funicular sau șu
vițe de cablu de extracție cu dia
metrul de 11,13 mm avînd o lun
gime de 15 m. Cablurile care se 
așează perpendicular pe linia fron
tului, prevăzute cu ochi la un ca
păt și cirlig la celălalt capăt, 
pentru îmbinarea lor pe direcția 
stratului, au o lungime de 15 m. 
Cele care se așează paralel cu li- 
nl« frontului au o lungime do 
40 m.

Operația de executare propriu- 
zisfi a tavanului metalic elastic a 
constat dta următoarele: Inițial 
s-a așezat un tind de cabluri pe 
vatra abatajului, perpendicular pe 
linia frontului. Distanta între ca
bluri a fost de cca. 300 nun. Apoi 
s-a așezat al doilea riad de cabluri, 
paralel cu linia frontului, cu o dis

tanță între cabluri, de asemenea, 
de 300 mm. Ochiurile rețelei au 
fost consolidate cu inele de sîrmă 
executate manual la fata locului. 
Iu continuare, peste această re
țea de cabluri s-a așezat plasa me
talică, tot in două rînduri: pri
mul perpendicular pe linia frontu
lui, derularea făcîndu-se de la co- 
periș spre culcuș (ca ordine balo
turile fiind așezate pe ultimul cu
loar spre spațiul exploatat). Lun
gimea care se derulează este de 
2 m — egală cu pasul de prăbu
șire a abatajului. Al doilea rînd 
de plasă se așează paralel cu li
nia frontului, ordinea de derulare 
fiind tot de la coperiș spre culcuș. 
Covoarele de plasă metalică se 
leagă între ele cu inele de sîrmă.

Ulterior se face o consolidare 
suplimentară a întregului sistem 
de inele de sîrmă, care fixează am
bele rînduri de plasă metalică de 
rețeaua de cabluri.

Celelalte operațiuni de abataj 
an rămas aceleași.

Rezultatele obținute la felia in 
exploatare, sub tavan metalic e- 
lastic, dovedesc utilitatea extinde
rii acestui procedeu la toate aba
tajele frontale orizontale din stra
tul 3, acolo unde există posibilități 
de introducere.

Cel mei de seamă rezultat II 
constituie Insă reducerea substan
țială a consumurilor specifice de 
material lemnos și anume cu cca. 
7,5 mc/1000 tone de cărbune ex
tras la molid și 10 mc/1 000 tone 
la margini.

Din experiența exploatării aces
tei porțiuni se desprind următoa
rele concluzii pentru viitor: pozi
ția verticală a stîlpilor susținerii 
nu corespunde direcției de mani
festare a presiunii care, In aceste 
condițiuni, se exercită după nor

mala planului formată de tavanul 
elastic; pentru dirijarea presiunii 
ar fi indicată susținerea abataju
lui cu grinzi in consolă și stilpi 
hidraulici. Acest lucru ar permite 
introducerea unui transportor blin
dat în abataj, ridicând productivi
tatea muncii peste nivelul obținut 
în abatajele cameră; pentru redu
cerea timpului de executare a ta
vanului metalic elastic, este nece
sar să se îmbunătățească actualul 
sistem de legare a rețelei de cablu 
și plasă metalică, în vederea ter
minării operațiunilor de dirijare a 
presiunii intr-un schimb de 8 ore; 
s-au îmbunătățit condițiile de ae- 
raj în abataj datorită reducerii 
pierderilor de aer în spațiul ex
ploatat; securitatea lucrului în a- 
bataj a fost mărită evitînd com
plet căderile de rocă din tavanul 
abatajului.

Ing. DUMITRAȘ I. 
Ing. BURLEC C.

Ing. GHERMEC M.

(Din B.I.T. nr. 5/1965).

0 importantă rea îzare 
de la Hidrocentrala de

De curînd brigăzile de mineri con
duse de Șerban Damaschin și Con
stantin Sava au marcat pe galeria 
de fugă a Hidrocentralei „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" de pe Argeș o nouă vic
torie în lupta cu capriciile stîncii 
subterane. A fost străpuns tronso
nul Mătușa-Oești, în lungime de 
1 892 m, al treilea de pe cel mal 
lung tunel subteran al țării aflat în 
construcție.

Cele două brigăzi au excavat pe 
lungimea acestui tronson aproape 
65 000 m c steril și au turnat peste 
25 500 m c beton.

tlclpa la un program de exerciții.

DIN MINERITHL ȚARILOR SOCIALISTE

în roci tari

Specialiștii sovietici afirmă că 
perforarea cu sfredele de fabrica
ție kîrghiză cu așchiere mare va 
permite minerilor să lucreze cu 
de trei ori mai puține instrumen
te decît cele produse în prezent 
de industria din U.R.S.S.

Sfredelul „RSK“, realizat de In
stitutul pentru fizică și mecanica 
rocilor miniere al Academiei de

a minerilor 
₽e *r9«»
Metodele moderne de luczg, fo

losirea unor utilaje de mare pro
ductivitate, entuziasmul în întrece
rea pentru a înainta lunar cît mai 
mulți metri în stîncă, a permis 
constructorilor să termine lucrarea 
cu 57 zile mai devreme față de 
termenul prevăzut în proiect. Din 
lungimea de peste 11000 m cît va 
avea galeria de fugă a hidrocentra
lei au rămas de excavat în urma în
registrării acestui succes numai 
1 200 m.

Științe din Kirghizia, a fost în
cercat cu succes la întreprinde
rile din Kirghizia, Tadjikistan, 
Caucazul de nord. Viteza de a- 
vansare este de 1,5—2 ori, iar re
zistența sa la uzură de 5—7 ori 
superioară instrumentelor de altă 
construcție. Practic vorbind. în 
galerii nu se creează praf care, 
după cum se știe, este extrem de 
dăunător pentru sănătate.

Sfredelul „RSK" — precizează 
agenția TASS — a trezit intere
sul specialiștilor din R.D.G., R.S.C., 
R.F.G. și alte țări care au partici
pat la simpozionul internațional 
din Karl-Marx-Stadt (R.D.G.), care 
a avut loc în acest an. 
Sfredelul „RSK" a început să fie 
fabricat în Kirghizia.

R. P. Bulgaria

Controlul rezistenței șiretelor

Specialiști de la Academia Bul
gară de Științe au construit un a- 
parat cu ajutorul căruia se efec
tuează un control permanent asu
pra lucrărilor de foraj și de ex
plozie în mine. Aparatul determi
nă rezistența minimă a straturilor 
pentru explozii optime, schemele 
de foraj, elasticitatea rocilor etc.

I. Criterii noi de proiectare
și realizare a aerajului parțial

Aerajul parțial are drept scbp, în 
primul rînd, menținerea în lucrările 
miniere subterane în săpare a unui 
aer curat, care să nu conțină con
centrații periculoase de gaze și 
praf.

Un aeraj parțial necorespunzător 
poate avea influență negativă asu

pra vitezei de săpare a lucrărilor de 
deschidere și pregătire, cît și asupra 
producției din abatajele cameră. 
Lipsa unui aeraj parțial corespunză
tor micșorează simțitor randamentul 
muncitorilor. Dacă se mai ia în con
siderare și faptul că pentru minele 
periculoase din punct de vedere al 

emanațiilor de gaze și praf, peste 30 
la sută din energia consumată de 
întreaga exploatare este destinată 
instalațiilor de aeraj parțial iese 
clar în evidență importanța realiză
rii unei funcționări sigure șl econo
mice a acestora.

Oricît de bine ar fi studiată eva

cuarea gazelor vătămătoare din fron
turile de lucru în fund de sac și 
oricît de perfecte ar fi metodele de 
determinare a Cantității de aer 
proaspăt necesare pentru diluție, 
realizarea unui aeraj parțial cores
punzător depinde și de o justă di
mensionare a conductelor și de o ale
gere corespunzătoare a ventilatoa
relor.

Este necesar să fie scos 
în evidență și faptul că în 
literatura . de specialitate nu 
sînt stabilite toate criteriile de pro
iectare a aerajului parțial încît să 
fie asigurată o funcționare economi
că și corespunzătoare rolului lor.

Analizată în ansamblu, dimensio
narea unei Instalații de aeraj par
țial constă atît în stabilirea diame
trului optim al conductei, cit și în 
determinarea parametrilor funcțio
nali principali, adică a presiunii și 
debitului ventilatoarelor.

In majoritatea cazurilor, în litera
tura de specialitate se consideră că. 
deoarece pierderea de presiune este 
invers proporțională cu diametrul 
interior al conductei la puterea a 
5-a, folosirea tuburilor cu diametre 
cît mai mari este economică. Unii 
autori recomandă determinarea dia
metrului conductei de aeraj în 
funcție de caracteristicile de îmbi
nare.

UUtttarea tuburilor de aeraj cu 
diametre cft mal mari posibile nu 
poate Я considerată ca economică, 
deoarece la această concluzie se 
ajunge în urma analizei numai a 
pierderilor de energie din conducte. 
Tn același timp, determinarea diame
trului tuburilor de aeraj In funcție 
de caracteristicile de îmbinare nu 
duce la valori optime, deoarece nu 
este inclusă influența costului con
ductei, iar viteza aerului, cuprinsă 

între 8 și 10 m/s, nu poate fi con
siderată ca optimă decît în cazuri 
concrete, pentru anumite valori ale 
costurilor energiei și ale conductei.

Dimensionarea rețelei de aeraj 
parțial trebuie efectuată în așa fel 
încît instalația să asigure debitul de 
aer necesar în frontul de lucru la 
up preț de cost minim.

Plecînd de la aceste condiții, au
torii articolului de față, în urma de
terminării cheltuielilor de montare 
și exploatare ale conductei pentru 
anumite valori ale debitului necesar 
in frontul de lucru și ale lungimii 
coloanei de aeraj. au dedus o nouă 
relație de determinare a diametru
lui conductei de aeraj parțial.

Diametrul conductei de aeraj par
țial, determinat cu relația dedusă de 
autori poate fi considerat optim.

Pentru determinarea mai rapidă a 
diametrului optim a fost construită 
o nomogramă în rețele logaritmice 
care este compusă din două părți 
(vezi nomograma). Prima parte ser
vește pentru determinarea diametru
lui conductei în funcție . de durata 
Săpării lucrării miniere în zile, pen
tru diferite debite de calcul, atunci 
cînd se consideră că tuburile de 
aeraj se amortizează complet In pe
rioada săpării lucrării miniere res
pective. Partea a doua a nomogta- 
mri servește pentru determinarea 
diametrului optim în cazul ciad șe 
consideră că tuburile de aeraj nu se 
amortizează complet pe perioada șă. 
pării lucrării miniere a cirri aeri
sire se proiectează.

Ing. GH MICHES 
Candidat în științe tehnice 

Ing. G. COCULESCU 
Cercetători la S.C.S.M

Petroșani
(Va urma)



0. L. F. In preaima aprovizionărilor de iarnă

nr. 16 din Petroșani. Mnlți dintre 
cattlaaM oare se zprovizianratâ cu 
regtfaritate Ba la arest aagtate au 
adus cuvinte de laudX vînzătorilor, 
care se străduiesc ad ia ргаШе 
mărfurile și să-i servMacd ta teoft 
civilizat. Pot fi date exemple ase- 

nea, cartierul Сафар, (Ыос айда- 
Zin), вг. 1 Petroșani și altele.

Dte picate terii mai sini șl unele 
utattți — ce a adevlrat pnține la 
nnmdr — сага e вг. 25 Petrlia, un
de deși Miatl na parșanal mai nu- 
амма dorit la celelalte вшЭД lu
aturile bb stat toana așa cum ar 
trebui să Ite. La ora ctad am vizi
tat acest magazin nu era attaenJE de 
cumpărători, ceea ce presupune că 
cei doi vtaafttori ar И putut cu mul
ta ușurință să Mtae mărfurile Șl să 
asigure curățenia coNapoazătoare 
tetr-na asemenea local. Ori, tacă 
de la intrarea In magazin ne-a... în- 
ttsspinat un strat respectata! de res
tart de zarzavaturi. Dettrieutelo în- 
să nu se opresc aici. Ne-a feet dat 
să ascultăm și o discuție aeprinci 
ріаИ Intre vfnzător și cumpărători. 
De altfel uneori vînzătorul acestui 
magazin ii bruschează pe acei care 
„îndrăznesc” să-l combată. Conside
ram că este necesar să amiatim con
ducerii OJLF. că are datoria să ana
lizeze aceste manifestări (cere din 
păcate nu se intîmplă numi la 
acest magazin) și să ia măsurile co
respunzătoare. Este o îndatorire ele
mentară șl obligatorie a lucrătorilor 
din comerțul socialist de a deservi 
pe consumatori intr-un mod civili
zat, fără jigniri, fără apostrofări.

Operativitate
Tn aprovizionare I

Majoritatea gestionarilor de la 
unitățile O.L.P. vizitate manifestă 
simț de răspundere în ceea ce pri
vește aprovizionarea la timp cu can
titățile corespunzătoare din legume
le și fructele solicitate de CbitSU- 
matori. Cu excepția cltorva din sor
timente cum ar fi: ardei grași, var
ză etc. majoritatea celorlalte măr
furi pot fi găsite în magazinele 
ОЛ.Р. Trebuie să precizăm faptul 
că datorită condițiilor climaterice, a 
secetei care a bfntalt anumite re
gion! se întitaptaă o serie de greu
tăți fn ceea ce privește aproviziona
rea cu unele zarzavaturi. Cu toate 
acestea nu dă dreptul unităților 
OXF.-ului să slăbească preocuparea 
pentru a aproviziona oamenii mun
cii ci dimpotrivă. Din nou trebuie 
să ne referim la cazul magazinului 
nr. 25 din Petrila. Cu toate că în 
depozitul central există cantități în- 

sMMSBte de castan. în aaHatea res
pectivi BB existai derit citevo «Ci 
de kilograme de cotau. Se pare că 
unitatea respectivă — probabil și 
altele — dte «tastafa de в avea cît 
mai pnțin de taou ta taventaral de 
sfîrșit de lună se feresc de a se a- 
ptevizieM ce cemtMți prea mari 
de marii care cer un volum mai 
mare de lucra 1a inventariere. Se 
naște întrebarea: ce vor tace con
tul l ₽l—

Desigur in acest caz nu poate ft 
vorba dării de comoditate. In con
trast cu toate ceMaite anltițt, uni
tatea OU. dte cartierul „Catpați" 
dte Petroșani dispune de toate sor
timentele de legume și fructe.

Sita aurari tind comenzile unor 
unități sînt satisfăcute porției ia fa
voarea altor unttățt De pildă, se cu
noaște faptul că unitatea nr. ÎS din 
Petroșani Inițial a fost înființată cu 
un magazin cu autoservire. Ori toc
mai datorită unei aprovizionări ne- 
jodlcioase acest magazin a trebuit 
să se transforme într-nn magazin de 
deservire. Și Hind vorba de unita
tea nr. 16 mal avem de precizat fap
tul că aici mărfurile nu sînt repar
tizate în raport cu cerințele crescîn- 
de ale consumatorilor, la această 
unitate nu s-a trimis varză din data 
de 21 august. La fel din data de 22 
august, dnd au fost trimise 101 kg 
ardei grași, pînă în ziua raidului an
chetă n-a mal fost trimis nici un 
kilogram. Considerăm anormală a- 
ceaștă stare de lucruri.

Poniru viitor . . .
Din cele clteva constatări se im

pun unele concluzii de care trebuie 
să țină seama pe viitor conducerea 
O.L.F. și unitățile O.U5. din Valea 
Jiului. In primul rînd va trebui să 
se persevereze de către conducerea 
O.L.F. pe Ungă unitățile contract 'an
te pentru a satisface, pe cit posibil, 
cererile de legume și fructe nece
sare aprovizionării populației în tim
pul iernii. Avtad în vedere faptul 
că slntOtn in perioada cînd gospo
dinele conservează legume și frade 
pentru a evita aglomerațiile trebuie 
organizată in așa tel aprovizionarea 
unităților incit mărfurile ce intră 
în depozitul central să nu mai ră- 
mină de la o zi la alta de cit cele 
necesare conservării de către diferi
te unități. Și ta primul rînd să se 
aibă în vedere aprovizionarea loca
lităților perițerice.

Ca o sarcină care se impune pen
tru unitățile Q.L.F. este aceea de a 
privi eu toată răspunderea depozi
tarea, păstrarea și expunerea în 
raliuri cu cea mai mate grijă a măr
furilor pentru a se evită alterarea 
lor. ta prezent ta unele unități sint 

îuti-Bdevăi cantități aici de măr
furi alterate, dar ele trebuie din timp 
transportate la tocul de prelucrare, 
pentru a da posibilitate folosirii spa
țiului în întregime pentru sortarea 
și depozitarea mărfurilor proaspăt 
sosite.

Este necesar să se acorde riai 
multă atenție oirățeniei tn magazi
nele în care se desfac mărfurile. în
tregul personal care deservește uni 
tățite O.L.F. va trebui mobilizat pen
tru a răspunde cu toată grija cerin
țelor consumatorilor, pentru a-i de
servi în mod civilizat pe aceștia.

Așadar trebuie făcui totul pentru 
a pune ia dispoziția oamenilor mun
cii sortimente abundente de măr
furi ți de cea mai bună calitate.

V. GODEANU

VEȘTI DIN
REGIUNILE ȚARII

ARAD
La Urina de vagoane din Arad a 

fost terminată construcția unei mo
derne fabrici de oxigen ale cărei 
instalații și utilaje au fost date în 
probe tehnologice cu aproape 3 
luni înainte de termenul prevăzut. 
Noua fabrică de mare capacitate va 
asigura în întregime necesarul de 
oxigen al uzinei, precum și cerințele 
altor întreprinderi industriale din 
localitate.

ORAȘUL
„Dr. PETRU GROZA"

In orașul „Dr. Petru Groza" s-a 
terminat construcția unui spital de 
neuropsihiatrie. Noua instituție este 
una dintre cele mai moderne și ele
gante unități sanitare din regiunea 
Crișana.

BRAȘOV
Un nou bloc cu apartamente con-- 

fortabile construit în zona stației 
C.F.R. Brașov și-a primit locatarii: 
constructori de tractoare și de rul
menți, ceferiști etc. Noile aparta
mente au un confort ridicat și o ca
litate superioară. In acest scop, con
structorii au folosit soluții și proce
dee avansate, au aplicat tapete la- 
vabile, pardoseli din masă plastică, 
vopsele pe bază de vin-acet și alți 
înlocuitori.

De la începutul anului și pînă 
acum, în regiunea Brașov s-au 
construit și dat in folosință peste 
1100 apartamente.

(Agerpres)

NOTĂ

CURĂȚENIA CINE-O FACE ?
După săptămini de muncă in

tensă, constructorii șanUeniiui de 
drunturi au terminat lucrările de 
pavaj și de asfaltare a străzii Re
publicii din petroșani, de la car
tierul Carpati și pînă la podul 
peste pîrîul Maleia.

Lucrarea este gata, constructo
rii au plecat. In urina lor, însă, 
au rămas materiale risipite, gră
mezi de pămînt și nisip care dau 
un aspect urli străzii pe porțiunea 
renovată. A mi rămas uitată, Un
gă o cișmea din apropierea cine
matografului „1 Noiembrie'1, o cis
ternă mobilă pentru apă a șantie
rului de drumuri. Mai trebuie ară
tat că drumul nou făcut a început 
intr-un punct să se și degradeze. 
Astfel, la coiful dintre străzile Re
publicii și Нагіе Chertdi electricie
nii de la sectorul ІЯ.Е.Н. au lăsat 
o groapă deschisă și un capăt de

Filme cu surprize
La cinematograful din Aninoasa, 

spre nemulțumirea spectatorilor, 
sînt rulate uneori filme cu... sur
prize. De pildă. In urmă cu cîteva 
zile, cînd a rulat filmul „Limuzina 
neagră", spectatorii au așteptat 
timp de 40 de minute să înceapă 
filmul apoi în timp ce era rulat 
filmul s-au produs cinci întreru
peri. Multi dintre spectatori, mi
neri care trebuiau să plece la ser

MOLDOVAN GHEORGHE 
corespondent

De luni de zile 
stă părăsit în 
cartierul Live- 
zeni din Petro
șani un cazan 
de topit zmoală. 
in jurul lui sînt 
împrăștiate cără
mizile cuptorului 
pe care se spri
jinea o detă ca
zanul.

Cîadva, mun
citorii de la sec
torul LL.L. Petro
șani au topit in 
cazan zmoală 
pentru izolația u- 
nor acoperișuri. 
Oamenii au ter
minat lucrul și 
au plecat, lăsind 
cazanul părăsit 
lingă blocul 36 
(BC).

Oare sectorului 
I.L.L. nu-i lipseș
te la inventar a- 
cest obiect folo
sitor ? 

cablu iar acum pămintul s-a sur
pat prăbușind înăuntru zeci de ca- 
lupuri de piatră din pavaj.

Se mai poate. menționa faptul 
că pe parfianî destui de mari ale 
aceluiași traseu, șanțul de scurge
re a apei și unele guri de canali
zare nu sînt terminate, că ploile 
și mașinile ou antrenat către mar
ginea drumului nisipul care s-u 
adunat in cantități însemnate a- 
menintind să inlunde canal izăriie 
pluviale, că muncitorii de ta 
P.T.T.R., care instalează noile ca
bluri telefonice, sparg drept prin 
mijloc trotuarele fără a mai turna 
la toc asfaltul sau betonul stricat.

Curățenia, rinduiala după aceste 
lucrări cine trebuie s-o facă și 
cînd І Râmi ne oare această treabă 
în grija... nimănui, pentru la pri
măvară ?

viciu ta schimbul de noapte, au 
fost nevoiți să părăsească sala de 
spectacole înainte de terminarea 
filmului. Acest lucru deranjează pe 
ceilalți spectatori. Oare conduce
rea clubului din Aninoasa, comite
tul sindicatului nu pot să ia mă
suri pentru a-i lipsi pe minerii din 
Aninoasa de astfel de surprize 7

PROGRAM DE RADIO
2 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Melodii populare; 5,35 Gimnastica 
de înviorare; 5,45 Program de 
polci; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Duete și trlo- 
uri vocale de muzici ușoară; 6,30 
Recomandări din program; 6,35 
Cîntece și jocuri de pe la noi; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Melodii din 
filmul „Tu ești minunați"; 7,30 
Sfatul medicului: Acomodarea 
școlarilor mici cu programul zile
lor de școală; 7,35 Anunțuri, mu
zici; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 Sumarul presei; 8,06 Uverturi 
ia operete; 8,30 Popas folcloric 
pe plaiuri oltenești; 9,00 La mi
crofon melodia preferată; 10,00 
Buletin de știri; 10,03 „SSptSmina 
muzicii vietnameze" — program 
de cîntece; 10,15 Lecturi literare 
la cererea ascultătorilor: Pagini 
din opera lui Al. Vlahută; 11,00 
Fragmente din opera „Neamul 
Șoimăreștilor" de Tudor Jarda;
11,30 Muzică ușoară interpretată 

la muzicuță; 12,00 Buletin de 
știri; 12,03 Din tezaurul nostru 
folcloric muzical; 12,30 Lucrări a- 
părute în colecția „Aventura” a 
Editurii tineretului; 12,45 Program 
interpretat de orchestrele simfo
nice din Sibiu și Botoșani; 13,20 
Coruri din Opere; 13,40 Sonata 
nr. 1 opus 82 In Mi bemol major 
pentru pian de Haydn; 14,00 Bu
letin de știri; 14,05 Recomandări 
din program; 14,10 Cîntece de 
dragoste; 15,00 Cîntă Maria Ba- 
diu, George Sîrbu și Florea Sandu 
— muzică populară; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic,- 16,15 
Arii din opere interpretate de 
Martha Eggert și Jan Kiepura;
16,30 Prietena noastră cartea; 
17,00 Mțiodii interpretate de for
mațiile : „Sincron" Și „Tabefav"; 
17,15 Cu microfonul prin regiu
nea Iași; 17,35 Cîntece de viață 
nouă șl jocuri populare; 18,00 
Seară pentru tineret; 19,00 Cîntă, 
dansează tinerețe; 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Varietăți 

muzicale; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Varietăți muzicale; 21,15 
Părinți și copii; 21,30 Interpreți 
ai muzicii noastre populare: An
gela Moldovan, Aurelia Fătu-Ră- 
duțu și Ion Luican — voce, Tra
ian I.ăscut-Făgărășanu — clarinet, 
Florea Cioacă — vioară, Grigore 
Kiazim — mandolină,- 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Muzică ușoară de George 
Grigoriu; 22,40 Cîntă Gigliola 
Cinguetti, Aurelian Andreescu, 
Edith Pieha și Bing Crosby; 23,10 
Noi înregistrări realizate în stu
diourile noastre; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 7,45 Recomandări din pro
gram.- 7,50 Emisiune de melodii 
populare; 8,15 Muzică ușoară; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 Arii din 
operele lui Catalani și Ambroise 
Thomas,- 9,30 Vreau să știu; 10,00 
Muzică de balet; 10,30 Buchet de 
melodii populare; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Sulta inedită pentru 
pian de George Enescu; 11,43 Din 
repertoriul corului Radioteleviziu- 
nii; 12,00 Suită simfonică In trei 

părți de Dinu Lipati — orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii; 12,30 
Album cu melodii; 13,00 Buletin 
de știri; 13,03 Muzică populară 
românească și a naționalităților 
conlocuitoare; 13,30 Meridiane 
(Note despre viața culturală inter
națională); 13,40 Concert de prînz;
14.30 Recomandări din program; 
14,35 Uverturi la opere,- 15,00 Bu
letin de știri; 15,10 Muzică ușoa
ră interpretată de Virginia Feti 
și Barbu Conștantinescu; 15,30 
Antologie poetică : Octavian Go- 
ga; 16,00 Cîntă orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii de 
stat din Brașov; 16,20 Dialog cu 
ascultătorii; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic,- 17,15 Muzi
că ușoară; 17,30 Sfatul medicului: 
Acomodarea școlarilor mici cu 
programul zilelor de școală,- 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Recital de operă: Mihail ArnăutU; 
18,15 Carnet plastic: Pictori poeți;
18.30 Paganini și interpreții săi : 
violonistul Ruggiero Ricci; 19,00 
Buletin de știri,- 19,05 „Slăvită fii, 
Republică" — emisiune de cînte
ce; 19,15 Vîrstele cîntecului — 
radioreportaj despre soliști de mu

zică populară prezenți pe scena 
celui de-al 2-lea Festival al cîn
tecului, jocului și portului popu
lar de pe Litoral, Valea Prahovei 
și din Capitală; 19,30 Din folclo
rul muzical al patriei,- 19,52 Seară 
de operă : „Trubadurul" de Verdi 
intr-o nouă interpretare. (Actele î 
și II); 21,00 Radiojurnal; 21,20 O- 
pera „Trubadurul” de Verdi, (Ac* 
tele III și IV),- 22,23 Cîntă orches
tra de estradă a Radiotelevfzîu- 
nii și orchestrele Max Greger, Va- 
din I.iudvikovski și Mantovani; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Melo
dii pentru ore tirzii; 0,52 Buletin 
de știri.

Cinenwfoerafe
2 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Rachetele nu trebuie să decoleze; 
REPUBLICA: Arena circului; PE
TRI LA : Sedusă și abandonată; 
F.ONEA: Femeia necunoscută;
ISCRONI: .Turămîntul soldatului 
Poley; ANINOASA: Am ajuns și 
rege; URICAN1: InHinire cu spio
nul.
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PREZENTE
ROMÂNEȘTI

ȘANHAI 31 (Agerpres).
La 30 august, grupul de artiști 

români care face un turneu în 
R. P. Chineză a prezentat la Șan- 
hai un program de lieduri, 
din opere și numere 
Spectacolul s-a bucurat 
ces.

de 
de

arii 
balet, 

suc-

Luptele 
din Vietnamul de sud

Ѳ întorsătură "m situația politică
din Republica Dominicană

sud
de gu-

de 90 
pentru 

demon-

Represiunile 
din Coreea de

SEUL 31 (Agerpres).
Represaliile întreprinse

vernul sud-coreean împotriva per
soanelor care cer anularea așa-nu- 
mitului tratat jăpono-sud-coreean 
se intensifică. Un număr 
dintre studenții arestați 
participarea la recentele
strații vor fi deferiți tribunalelor 
sub „i 
la rebeliune". Poliția l-a 
o dată 
Chung 
Yonsei. 
rătnină 
ternice 
polițiști. Luni seara, partidul 
opoziție „Myoong" a acuzat 
vernul de acte samavolnice și 
cerut punerea imediată în libertate 
a celor arestați în urma demonstra
țiilor de protest.

acuzația de crimă de incitare 
arestat 

cu studenții pe profesorul 
Suk-Hai de la Universitatea 
Universitățile continuă 
închise, sub paza unor 
formațiuni de militari

să 
pu- 
sau 
de 

gu- 
a

tur-

a conferinței pentru 
problemelor sistemului 
interoccidental actual, 
menține pe poziția ei

PARIS 31 (Agerpres).
Popasul de la Paris, primul 

neu pe care Henry Fowler — mi
nistrul de finanțe al S.U.A. — îl 
întreprinde prin mai multe țări 
vest-europene, se pare că nu l-a 
satisfăcut. Agenția U.p.I. informea
ză că guvernul francez nu ar spri
jini propunerea Statelor Unite de 
convocare 
discutarea 
monetar 
Franța se
anunțată în comunicatul din 19 iu
lie în care condiționează organiza
rea acestei conferințe de elimina
re a deficitelor balanțelor de plăți 
externe ale S.U.A. și Marii Brita
nii și, în plus, existența unor ga
ranții că această conferință vă 
avea succes. Fowler a încercat să 
explice contradicția care se naște, 
după părerea lui, între restabilirea 
balanței de plăți a S.U.A. și micșo
rarea lichidității monetare interna
ționale, considerînd aceasta o cau
ză esențială pentru începerea unor 
discuții în vederea creării condi
țiilor favorabile creșterii lichidită-

Adunării de Stat a R. P. 
la 30 august a sosit' la 

parlamen- 
cu Isadzi 
al Came-

ф BUDAPESTA. — Agenția 
M.T.I. transmite că răspunzind in
vitației 
Ungare,
Budapesta o delegație 
tară japoneză, în frunte 
Tanâka, vicepreședinte 
rei Reprezentanților.

♦ SAN SALVADOR. — Un in
cendiu violent provocat de un 
scurtcircuit a izbucnit ieri noapte 
la o sucursală a băncii din Ji- 
quilisco, important centru urban 
la est de San Salvador, Pagubele 
provocate de incediu sînt evalua
te la 200 000 de dolari, flăcările 
cuprinzînd o parte a clădirii unde 
erau depozitate importante sume 
de bani in hîrtii.

♦ WASHINGTON. — Agenția 
U.P.I. relatează că la Casa Albă a 
avut loc ieri o întrevedere între 
fostul președinte Eisenhower și 
Lyndon Johnson. Ei au discutat 
probleme legate de situația din 
Vietnam și de iminența grevei oțe- 
larilor. De asemenea, relatează a- 
genția, au fost abordate proble
mele Americii Latine și ale 
N.A.T.O.

SAIGON 31 (Agerpres).
Noi lupte între forțele patriotice 

și trupele americano-saigoneze au 
fost semnalate în ultimele 24 de 
ore. Marți dimineața, un batalion 
al forțelor patriotice a pătruns prin 
surprindere în avanpostul ameri
can An Hoa, situat la aproxima
tiv 16 kilometri de orașul Quang 
Ngai. Garnizoana militară. aflată 
în avanpost a fost nevoită să se 
retragă, lăsînd pe teren numeroși 
morți și răniți. După-amiază, trupe 
aeropurtate americane și saigoneze 
au fost lansate în postul întărit 
An Hoa, dar spre surprinderea 
n-au mai găsit nici un ostaș 
forțelor de eliberare. Agenția 
sociated Press apreciază că 
țele patriotice au pătruns în
calitate pentru a captura arme și 
muniții.

Tot marți după-amiază, un con
voi de trupe guvernamentale a 
fost surprins într-o ambuscadă la 
aproximativ 225 kilometri de Sai
gon, suferind pierderi apreciabile. 
Totodată, între detașamentele gu
vernamentale din sudul provinciei 
An Xuyen și unități patriotice au 
avut Ioc lupte care s-au 
cu moartea a 15 ostași ai 
de eliberare națională.

In cursul zilei de marți

lor, 
al 

As- 
for-
lo-

americano-saigoneză a întreprins 
aproximativ 300 de raiduri asupra 
zonelor eliberate din Vietnamul 
de sud. Un elicopter care abia de
colase de la baza americană Tan 
An, a fost doborît „de persoane 
necunoscute", relatează Associated 
Press, exprimîndu-și îngrijorarea 
că „forțele inamice s-au putut In
filtra atît de aproape de baza ae
riană".

Agenția de presă „Eliberarea" 
relatează că în cursul lunii iulie 
forțele de eliberare națională din 
partea centrală a Vietnamului de 
sud au scos din luptă 2 276 soldați 
și ofițeri inamici, printre care 29 
de americani. Totodată, forțele de 
eliberare națională din această re
giune au eliberat numeroase „sate 
strategice" (sate înconjurate cu 
șanțuri și păzite de poliție pentru 
a nu permite populației să intre 
în contact cu forțele patriotice — 
N.R.).

t
I

soldat 
forțelor

aviația

In 
mi* 

afir

ții monetare internaționale, 
aceiași timp se subliniază că 
nistrul de finanțe american a 
mat că S.U.A. nu au adoptat o po
ziție fermă în favoarea unei căi 
sau a alteia privind modificările 
ce trebuie, aduse sistemului mone
tar internațional.

Agenția France Presse semnalea
ză că în domeniul monetar 
cipala contradicție care se 
ține între S.U.A. și Marea 
nie, pe de o parte și unele 
vest-europene pe de altă 
se referă la actualul sistem 
exchange standard", pe
Franța a propus să-1 înlocuiască 
cu un sistem care să aibă la bază 
un singur etalon, aurul. Pentru a 
evita această variantă și 
a-și păstra 
monetară a 
tele Unite, 
Britanie, au 
întrevederea
rea actualului sistem, urmînd 
eventualele modificări să fie aduse 
prin fondul Monetar Internațional

prin* 
men: 
Brita- 

țări 
parte, 
„Gold 

care

pentru 
supremația pe piața 
lumii capitaliste, Sta- 
împreună cu Marea 

propus prin Fowler la 
de la Paris menține- 

ca

ф BOGOTA. — Un avion militar 
nord-american avînd la bord 14 in
structori ai armatei S.U.A. s-a pierdut 
de peste 24 de ore în teritoriul 
columbian Bahia Solano. Avionul 
venea din zona Canalului Panama 
și se îndrepta spre orașul colum
bian Caii. Cercetările pentru gă
sirea resturilor aparatului sînt 
îngreunate din cauza vremii 

proaste.

PE SCURT •
ф NEW YORK. — La sediul 

O.N.U. au luat sfîrșit convorbi
rile dintre secretarul general, U 
Thant, și generalul Robert Nemmo 
(Australia), șeful observatorilor mi
litari ai O.N.U. în India și Pakis
tan. Pînă în prezent nu au fost 
anunțate oficial rezultatele întreve
derilor în legătură cu măsurile 
care trebuiesc adoptate pentru 
tenuarea încordării semnalate 
ultimele săptămfni în Cașmir.

a* 
în

ф BONN. — /In fafa tribuna
lului din Kiel a început rejude- 
carea procesului intentat fostului

• Demisia juntei lui Barreras & învinuiri reciproce în 

tre reprezentanții O.S.A. și ai juntei lui Barreras.

SANTO DOMINGO 31 (Ager
pres).

Junta militară de dreapta din 
Republica Dominicană, condusă de 
generalul Imbert Barreras, și-a pre
zentat luni seara demisia. Intr-o 
declarație dată publicității la San
to Domingo, generalul Barreras a 
arătat că hotărîrea luată „este ire
vocabilă", și a afirmat că guver
nul său nu dorește să semneze 
„Actul de reconciliere" propus de 
Organizația Statelor Americane în 
vederea reglementării crizei domi
nicane. El a anunțat, totodată, că 
membrii juntei sale vor continua 
să-și păstreze posturile ca miniș
tri interimari, pînă la farmarea gu
vernului
el, care renunță Ia postul 
ședințe al juntei.

Anunțarea demisiei juntei de 
dreapta reprezintă o surpriză. Ea 
urmează reluării ciocnirilor arma
te în capitala dominicană care s-au 
soldat luni cu cinci morți și mai 
mulți răniți în sectorul controlat 
de forțele constituționaliste. După 
cum transmite agenția Reuter, sur
se informate au indicat că demi
sia lui Barreras „urmează 
presiuni exercitate asupra sa 
S.U.A.". Agenția U.P.I. arată, 
rîndul ei, că 
„la presiunea 
le diplomatice 
s-a aflat că 
de dreapta a
țumit de acuzațiile aduse de O.S.A., 
că ultimele incidente au fost pro
vocate de imbertiști. Totodată, s-a 
menționat că Barreras 
festat supărarea pentru 
„actul de reconciliere" 
a fost revizuit în unele 
cererea 
list.

In legătură cu ultimele inciden
te armate de la Santo Domingo, 
agențiile occidentale de presă rela
tează că ele au fost urmate 

schimburi
între 
juntei 
O.S.A. 
revine 
aruncat 
americane din forța interaknericană 
aflată la Santo Domingo.

Comentînd anunțarea 
juntei 
Ionelul 
misia 
vreme 
gat că 
demisiona „pare să deschidă 
în vederea 
provizoriu".

unor 
de 
la 

junta a demisionat
O.S.A.". In cercuri- 
din Santo Domingo 
conducătorul juntei 
fost profund nemul-

provizoriu, în afară 
de

de
pre-

1

și-a mani- 
faptul că 
al O.S.A. 
articole la

guvernului constituționa-

spațială 
și o ra-

vor
spe- 
teh- 
ple-

a se realiza o întîlnire 
intre cabina cosmonauților 
chetă de tip „Agena", care va fi 
lansată pe o orbită circulară la 
o altitudine de circa 259 km. „Ge- 
mini-6" ar urma să fie lansată cu 
90 de minute mai tîrziu, adică la 
încheierea primei rotații a rache
tei „Agena" — 
că cu apogeul 
și perigeul de 
cursul primelor 
cosmonaut! vor
vehiculul de racheta-satelit. 
proiectează, de asemenea, și lan
sarea la începutul anului 1966 
unei rachete „Gemini-7" pentru 
rămînere în spațiu de 14 zile.

pe o orbită elipti- 
de circa 226 
circa 140 km. 
evoluții cei
încerca să apropie 

Se

kra
In 

doi

După zborul navei cosmice 
„Gemini-5“

CAPE KENNEDY 31 (Agerpres) 
Cosmonauții americani Charles 

Conrad și Gordon Cooper, care au 
sosit ieri la Cape Kennedy au fost 
supuși imediat unor examene me
dicale. In timpul zborului, de 
aproape opt zile, ei au pierdut în 
greutate cîte 4,5 kilograme din 
cauza deshidratării.

Conrad și Cooper vor rămîne 
pînă joi la centrul spațial din Cape 
Kennedy, perioadă In care vor fi 
supuși examenelor medicale și 
trece în revistă împreună cu 
cîaliștii N.A.S.A. aspectele 
nice ale zborului. Joi, ei vor
ca la Centru] spațial din Houston 
unde urmează să participe la o 
conferință de presă. Tot acolo își 
vor termina raportul despre cele 
aproape opt zile de zbor spațial.

Cosmonauții se vor întîlni 
familiile abia peste zece zile.

☆
NEW YORK 31 (Agerpres)
Specialiștii N.A.S.A. proiectează 

în prezent lansarea unei noi nave 
cosmice americane „Gemini-6", 
care ar urma să aibă Ia bord pe 
cosmonauții Walter Schirra și Țom 
Stafford. Deși în mod oficial nu 
s-a anunțat data lansării lui „Ge
mini-6", în cercurile specialiștilor 
se consideră că aceasta ar putea 
avea loc la sfîrșitul lunii octom
brie. Principala misiune a navei 
„Gemini-6" ar fi încercarea de

a

o

de 
reciproce de învinuiri 

reprezentanții ^J.S.A. și ai 
lui Barreras. In timp ce

a declarat că răspunderea 
imbertiștilor, aceștia au

vina asupra trupelor nord-

demisiei 
de dreapta dominicane, co- 
Caamano a declarat că de- 
„era de așteptat mai 
sau mai tîrziu". El a 
hotărîrea lui Barreras

de- 
adău- 
de a 
calea

instalării guvernului

cu

ofițer superior SS, Martin Fellenz, 
acuzat de a fi participat la exter
minarea a peste 40 000 de oameni 
în timpul ocupației naziste a 
Poloniei, El fusese condamnat în 
ianuarie 1963 la 4 ani muncă sil
nică, fiind găsit vinovat de asasi
narea a 2 persoane. Curtea Su
premă a R.F.G. a dispus, însă, re- 
judecarea procesului în baza unor 
noi dovezi de vinovăție.

PE SCURT
♦ REYKJAVIK. — La Reykja

vik s-a anunțat că ministrul afa
cerilor externe al Islandei, Gud- 
mundur J. Gudmundsson, și-a pre
zentat demisia din acest post 
care-1 ocupă 
misiei nu a

din 1956. Cauza 
fost anunțată.

pe 
de-

— Guvernul ecuado-

Ghețarul Allalin 
face numeroase

GENEVA 31 (Agerpres).
Ghețarul Allalin, din apropiere 

de localitatea Zermatt (Elveția), 
s-a deplasat brusc provocînd pră
bușirea unei uriașe cantități de 
gheață, rocă și zăpadă asupra șan
tierului barajului din Valea Saas. 
Aproape întregul șantier, care era 
în plină activitate, precum și dor
mitoarele și construcțiile auxiliare 
au fost îngropate. Numărul dis- 
păruților este apreciat la circa

Autoritățile au întocmit o listă 
exactă a tuturor vaselor care, de 
la descoperirea America, s-au scu
fundat în apele ecuadoriene. Prin
tre acestea se găsec vase din tim
pul dominației colonialiste spanio
le, care s-au scufundat avînd 
bord încărcături de aur.

pe

în-ф ROMA. — Ploi torențiale 
soțite de grindină s-au abătut luni 
asupra ргоѵіцсіеі italiene Ravenna, 
distrugînd în mai puțin de o oră 
întreaga recoltă de pe o suprafa
ță de peste 30 000 de hectare. Po
trivit primelor aprecieri, pagube
le provocate se evaluează la a- 
proximativ 2 000 000 000 lire. Nume
roase livezi de pomi fructiferi au 
fost distruse.

victime
100. Pe șantier lucrau îndeosebi 
muncitori italieni și elvețieni.

Numeroase echipe de salvare au 
fost trimise la fața locului și au 
început operațiunile de degajare a 
construcțiilor în speranța de a găsi 
supraviețuitori. Un număr de ră
niți au și fost transportați în stare 
gravă 
menea, 
davre. 
oarece
altitudine de peste 2 000 m, 
transportul utilajelor necesare 
tîrzie. In cursul nopții s-a anunțat, 
pe de altă parte, că ghețarul 
lalin continuă să se deplaseze, 
o masă — rocă și gheață — 
trei ori mai mare amenință să 
prăbușească.

Sînt aproape 100 de 
ultima catastrofă de 
s-a produs în aceeași

la spital. Au fost, de ase- 
dezgropate mai multe ca- 

Lucrările sînt dificile, 
catastrofa s-a produs

de- 
la o

Si 
în-

Al-
și 
do
se

ani de cînd 
acest gen 
regiune.

Ravagiile inundațiilor 
în India

ф QUITO.
rian a dcordat unei întreprinderi 
vest-germane autorizația de a cău
ta vase naufragiate în apele coas
tei ecuadoriene, cu condiția de a 
preda guvernului jumătate din co
morile găsite.

O LONDRA.
/Lancashire) a izbucnit o 
mie 
zent

La B/akburn 
epide- 

de poliomielită. Pînă în pre- 
s-au înregistrat 43 de cazuri.

din 
în 

in* 
: de 
pro- 

musoni- 
of India"

avut de suferit 
inundațiilor | 

ploile
„Times

MONTREAL. La Montreal♦
se desfășoară al 5-lea Congres In
ternațional de criminologie 
care participă aproximativ 
de reprezentanți din circa 30 
țări.

Ia
1 500 

de

DELHI 31 (Agerpres).
Peste un milion de persoane 

două mii de localități situate 
regiunea de nord a statului 
dian Bihar au 
pe urma 
vocate de 
ce. Ziarul
relatează că o suprafață de peste 
20 000 acri cultivată cu orez, iută, 
porumb și sfeclă de zahăr a fost 
acoperită cu apă. Peste 8 000 da 
locuințe au fost distruse, înregis- 
trîndu-șe numeroase victime ome
nești. Guvernul statului Bihar a 
creat un fond pentru ajutorarea si- 
nistraților. ч..
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