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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ÎN UNIUNEA SOVIETICA

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul eroilor din Volgograd

VOLGOGRAD 7 (Agerpres). — 
Trimișii noștri speciali transmit: 

Ieri dimineață, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, a de
pus o coroană de flori la „Monu
mentul eroilor războiului civil și 
ai Marelui război pentru apărarea 
patriei", aflat în centrul orașului 
Volgograd.

Pe panglica tricoloră a coroanei 
era scris: „Din partea delegației

Plecarea delegației Române 
din Volgograd

Marti după-amiază, membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia au plecat la Leningrad. Oaspe
ții români au fost conduși la ae
roport de A. M. Skolnikov, L. S. 
Kulicenko și de alti reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. De-a lungul traseului, un mare

Sosirea delegației la Leningrad
In cea de-a cincea zi a vizitei 

In Uniunea Sovietică, delegația de 
partid și guvernamentală a sosit 
pe bordul unui avion Ia Leningrad.

Aeroportul era pavoazat cu dra

PE SCHELE...

de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România".

Delegația a fost însoțită de to
varășii A. N. Șelepin, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. M. Skolnikov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Vol
gograd al" P.C.U.S., L. S. Kulicen- 
ko, președintele Comitetului exe
cutiv al Sovietului regional Vol
gograd, și de alte persoane oficiale 
sovietice.

număr de locuitori ai orașului au 
făcut delegației române o caldă 
manifestare de prietenie.

Tovarășul A. M. Skolnikov a 
rostit un cuvînt de salut. Tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a mul
țumit pentru ospitalitatea cu care 
locuitorii orașului-erou Volgograd 
au înconjurat delegația română.

pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Sovie
tice. Pe o pancartă era înscrisă 
urarea : „Bine ați venit dragi 
prieteni români".
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In întîmpinareă delegației, pe 
aeroport au venit tovarășii V. S. 
Tolstikov, membru al Biroului C.C. 
al P.C.U.S. pentru R.S.F.S. Rusă, 
prim-secretar al comitetului regio
nal Leningrad al P.C.U.S., V. I. 
lsaev, președintele Sovietului oră
șenesc, G. I. Kozlov, președintele 
sovietului regional, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

Membrii delegației sint primiți 
cu aplauze puternice.

O companie de onoare prezintă 
onorul.

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România și al 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul V. S. Tolstikov, 
trece in revistă garda de onoare.

Cuvîntul de salut adresat oaspe
ților români a fost rostit de tova
rășul V. S. Tolstikov.

Răspunzînd, tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu a arătat că delegația 
română vizitează cu mare plăcere 
orașul care poartă numele Iui Le
nin, leagăn al Revoluției din oc
tombrie, important centru econo
mic și cultural al Uniunii Sovie
tice.

Pe traseul străbătut de coloana 
de mașini, locuitorii orașului de 
pe Neva au făcut solilor poporu
lui român o caldă primire.1 Pe 
pancarte erau înscrise saluturi .șl 
urări de bun venit adresate oaspe
ților români.

Seara, membrii delegației au ă- 
sistat la un spectacol prezentat pe 
scena Teatrului de Operă și Balet
din Leningrad.

Consfătuirea cadrelor 
didactice
Ieri dimineață, în aula Institutului de 

mine din Petroșani au început lucrările 
consfătuirii cadrelor didactice din învătă- 
mîntul de cultură generală, profesional șl 
tehnic din Valea Jiului.

Participanta la consfătuire au urmărit 
cu viu interes expunerea „Sarcinile care 
revin școlii în lumina documentelor celui 
de-ai IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român", făcută de către tovarășul 
Piinișoară Titus, secretat al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani.

Pe marginea acestei expuneri s-au pur
tat în continuare discuții.

Lucrările consfătuirii continuă și astăzi.

A 16-a excursie în fără
Tot ieri a plecat într-o excursie prin 

tară, organizată prin O.N.T. Carpați, al 16- 
lea grup de muncitori minieri și tehnicieni 
de la E. M. Aninoasa.

Anul acesta, colectivul minei Aninoasa, 
mină fruntașă pe ramură, a organizat 16 
excursii din fondurile alocate de Consiliul 
Central al Sindicatelor ca urmare a înal
tei distincții primite. Aproape un sfert din 
colectivul exploatării a avut prilejul, în 
cadrul acestor excursii, să cunoască pe 
viu geografia nouă a patriei.

t

Constituirea comitetelor 
de clădiri

In cartierele de blocuri din Va
lea Jiului au loc adunări cetățenești pen
tru constituirea comitetelor de clădiri, or
gane obștești care au un important rol în 
gospodărirea și păstrarea în bune condt- 
țiuni a spațiului locativ, în educarea loca
tarilor în spiritul normelor socialiste de 
conviețuire.

La aceste adunări cetățenești deputății 
sfaturilor populare se întrețin cu alegăto
rii, dezbat împreună cu ei probleme gospo
dărești ale cartierelor.

Pîrtă ieri au avut loc peste 100 de adu
nări cetățenești de constituire a comitete
lor de clădiri.

Pregătiri pentru noul an 
de invafamint

I
O Toți comuniștii in cercuri și cursuri de partid • La 
conducerea cercurilor — propagandiști cu o înaltă pre
gătire O Se extinde învățămîntul de partid cu 
caracter economic

In curînd vom trece pragul nou
lui an al învățămîntului de partid 
și în vederea acestui eveniment, 
birourile organizațiilor de bază, 
comuniștii de la mina Aninoasa 
au desfășurat, sub conducerea co
mitetului de partid, pregătiri in
tense. Studiul aprofundat al învă
țăturii marxist-leniniste, al istori
celor documente ale celui de-al 

IX-lea Congres al 
partidului îi înar
mează pe mem

brii partidului nos
tru, pe oamenii 
muncii, cu cu
noașterea! sarcinilor desăyirșirii 
construcției socialiste, îi ajută 
să-și îndeplinească rolul de condu
cători politici activi, de exemple 
înaintate în îndeplinirea acestor 
sarcini. In lumina acestor cerințe, 
organizațiile de bază au desfășu
rat o activitate susținută pentru 
cuprinderea tuturor comuniștilor în 
cercuri și cursuri ale învățămîntu
lui de partid.

Noul an va găsi 861 comuniști, 
40 tovarăși din activul de bază 
U.T.C. și peste 30 tovarăși din ac
tivul fără de partid înscriși în 
cercuri și cursuri. Comisiile for
mate din membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază, din propa
gandiști, au stat de vorbă cu toți 
membrii.de partid și, finind sea
ma de nivelul lor de pregătire, de 
preferințe, i-au îndrumat spre a- 
cele forme de învățămînt care să-i 
ajute să-și îndeplinească cu suc
ces sarcinile ce le revin. însăși 
repartizarea cursanților pe cercuri 
de învățămînt reflectă faptul că

VIATA DE PARTID

Interviu despre supratonaj
Oprea Ioan II este mecanic pe 

locomotiva nr. 150 1048 de la de
poul Petroșani. In ziua de 18 au
gust 1965, înainte de a pleca în 
cursă, el a venit la biroul plani
ficării.

— Astăzi remorchez un tren 
marșrut Lupeni — Peștiș. Am ve
nit să vă rog să aranjați în așa 
fel, încît acest tren să fie cu su
pratonaj — minim 2100 tone. Re- 
morcarea o fac cu combustibil din 
economii.

Hotărîrea îndrăzneață a meca
nicului de locomotivă ne-a făcut 
curioși: cum remorchează el tre
nuri cu supratonaj, cum economi
sește combustibilul ? l-am adresat 
deci cîteva întrebări în legătură 
cu aceasta.

— Tipul de locomotivă 150)000 
cite tone remorchează în mod nor
mal ?

— Pe traseul Petroșani — Sime- 
ria, traseu greu, cu locomotiva 

seria 150 remorcăm 1 650 tone.
— Deci de la 1 650 pînă la 2 100, 

adică 450 tone constituie suprato- 
najul la care v-ați angajat ?

— Da.
— Spune-ne și nouă, tovarășe 

Oprea, cum procedezi atunci cînd 
vrei să remorchez! un tren cu su
pratonaj ? , ,

— Înainte de plecare, verificăm 
bine starea tehnică și termotehni- 
că a mașinii. In afară de aceasta, 
mecanicul locomotivei trebuie să 
cunoască foarte bine secția de re- 
morcare pentru a putea folosi for
ța vie a trenului. Și încă un lucru 
îi mai trebuie, dar care nu depin
de de el: cale liberă.

— Si cum faceți economia de 
combustibil ?

— Aici, starea mașinii contează 
foarte mult. Trebuie să avem grijă 
ca piatra de pe tubulatura caza- 

în organizarea muncii de propa
gandă, comitetul de partid al mi
nei Aninoasa se orientează spre 
forme de învățămînt care să con
tribuie la ridicarea nivelului mun
cii de partid, la îmbunătățirea ac
tivității economice.

Astfel, un număr de 200 mem
bri de partid noi au fost încadrați 
în cercuri de studiere a Statutului 

Partidului Comu
nist Român. Stu
diind în aceste 
cercuri, noii mem
bri de partid sînt 
ajutați să-și în

sușească înaltele trăsături morale 
caracteristice comunistului, să des
fășoare o activitate care să cores
pundă cerințelor prevăzute de 
StaiUtul partidului.

Peste 400 de tovarăși vor urma 
în noul an de învățămînt cursurile 
de studiere a bazelor politicii parti
dului precum și cercurile de Isto
rie a Partidului Comunist Român.

Deosebit de important este făp
tui că pentru noul an școlar a 
crescut numărul comuniștilor în
cadrați în forme ale învățămîntu
lui de partid cu caracter economic. 
Astfel, vor studia în cercuri de 
economie politică un număr de 
120 de tovarăși, iar în cercuri de 
economie concretă — 90 tovarăși. 
Experiența a dovedit că dezvolta
rea cercurilor învățămîntului de 
partid cu caracter economic con
stituie un mijloc eficient de spri
jinire a întregului colectiv al mi-

I. BARBU
(Continuare în pag. 3-a)

nului să fie curățită întotdeauna 
bine, iar căldura din arderea com
bustibilului să fie folosită din plin 
în scopul destinat.

— Cită economie de combusti
bil ați realizat anul acesta ?

— Pe 7 luni, am 156 tone con
venționale.

Mulțumind tovarășului Oprea 
loan II pentru lămuririle date în 
legătură cu remorcarea trenului cu 
supratonaj în continuare am rugat 
pe tovarășul Despa Andrei, plani
ficator la biroul planificare și or
ganizarea muncii al depoului, să 
ne spună cîteva realizări ale co
lectivului depoului.

— Mecanicii depoului C.P.R. Pe
troșani, în 7 luni au remorcat 2 079 
trenuri cu supratonaj. Prin aceasta 
au reușit să transporte o cantitate 
de 307 035 tone mărfuri peste plan. 
Astfel, angajamentul luat în cin
stea marii sărbători de Ia 23 Au
gust a fost depășit cu 1 la sută. 
Rezultate frumoase s-au obținut și 
la capitolul economii de combus
tibil care în 7 luni se ridică lă 
4623 tone convenționale cu care 

se pot remorca 1 377 trenuri pe dis
tanța Petroșani — Simeria. Aici 
angajamentul a fost la fel depășit.

— In afară de tovarășul Oprea 
Ion II, care sînt mecanicii cei 
mai buni ?

— Toți, fără excepție sînt me, 
canid buni. Dintre aceștia pot fi 
amintiți chiar coechipierii tovară
șului Oprea din celelalte ture: 
Goslea Emil și Braia Barbu. Printre 
cel mai buni mecanici se află și 
echipa de pe locomotiva 150 1004: 
Marcu Aurel, Pizek Rudolf și Stan- 
ciu Vasile sau de pe locomotiva 
1501095 tovarășii Martin losit, 

Mihuț Constantin și Socaci Teodor.

M. B.
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TEHNICII MINIERE
Mașina de Mreptat materiale ргоШаіе, inevație a lăcătușilor 

DascălH Ștefan ți Chalhu Iaaq, tie l« Breparația Lupeni, aduce anus) 
econonU in v«№m <« 4S 0Ѳ0 lei.

In primele opt luni din a?ăst an, inovatorii preparatei au pre
zentat cabinetului tehnic 100 inovații; au fost aplicate 43 de propu
neri care au adus uzinei economii ppstcalculate în valoare de 
aoeoao iei.

IN FOTOGBAFIE; cei doi inovatori luorîad la mașina de în
dreptat materiale profilate.

H. Criterii noi do proiectare 
ți realizare a aerajutal partial

(Urmate din nr. 4 &35)

in pnmg parte a artieelului s-au 
pnalizgt procedeele de determinare 
9 diametrului optim al conductei 
de geraj parțial.

Dimensionarea unei jqsțgteții de 
aeraj parțial constă iqsă și in 
alegerea ventilqlprglițî, ©pergtie 
țttre la rindul ei necesită cunoaș
terea parametrilor funcționali ne
cesari, adică a presiunii și debitu
lui de regim. Determinarea pre- 
șiunii pe care trebuie să o creeze 
și a debitului pe care să-l dezvol
te un ventilator montat pe o co- 
lpană necesită cunoașterea pierde
rilor 4>n conductă. Deoarece toate 
conductele de aeraj parțial sînt, 
practic, neetanșe, datorită diferen
ței de presiune dintre coloană și 
lucrarea minieră respectivă au Joc 
pierderi de debit (cantitative) care 
depind de; diferența de presiune, 
lungimea și diametrul conductei, 
tipul de îmbinare, modul de con
fecționare și starea tuburilor. 
Pierderile de presiune (<?al jtațivfe) 
depind de: eoeficienlul de freca
re, lungimea și diametrul conduc
tei, debitul și greutatea specifică 
g Serului, Starea conductei.

Varietatea mare a factorilor 
menționați nu permite o exprimare 
analitică a pierderilor de debit și 
presiune, din care cauză este ne
cesar să se procedeze la măsură
tori pe coloane îp scopul determi
nării a doi parametri de bază: 
coeficientul de pierderi de debit 
prin neetanșeităti (K) și rezisten
ța aerodinamică a tuburilor de 
aeraj (R). Experimentările constau 
din măsurători în două stații ce 
delimitează un tronson al unei co
loane de o anumită lungime. In

Noutăți din mineritul sovietic
Descoperirea unui zăcămînt 
de cărbune

Jn regiunea Harkov din Ueraina 
a fost descoperit un mare zăcă- 
mint de cărbune brun de cea mai 
bună calitate.

Forîndu-se o sondă ș-au desco
perit 5 straturi de cărbune cu gro
simi de 6—10—30 metri, la adîn- 
<.4ml de 100—150—330 metri.

ІП partea inferioară a straturilor 
carbonifere ș-a descoperit și o 
pătură de șisturi bituminoase de 
calitate excepțională cu o grosime 
de 10 metri.

Mașină de săpat puțuri
L« construcția minei „Petrov- 

skaia Glubokaia" din bazinul car- 
boniter Donbas a fost utilizat pen
tru primo oară uti nou sistem de 
mașini „Kș-9" pentru săparea pu
țurilor verticale cu mare diametru. 
Noua mașină are două graifere, cu 
care extrage cîte doi metri cubi 
de sterii dintr-o dată- Volumul 
chibiți de extracție este de 5,5 me
tri cubi.

Mecanizarea complexă a extrac
ției la construcția puțurilor de mi
nă și utilizarea unui ascensor de 
extracție cu mai multe cabluri face 
ea timpul de construcție « mine
lor șă se reducă simțitor.

Proiectarea unor mine 
hidraulice

Oameni de știință sovietici eu e- 
laborat proiectul unor mine hidra
ulice moderne cu o capacitate de 
*0 QOQ—2 400 000 tone cărbune pe 

fiecare dlfl fgte două ștgții se mă’ 
soară elementele de bază necgșare 
îți CălcuJe și anume debitul de 
aer și presiunea statică.

Măsurarea debitului de aer In- 
țr-o cploapă de aeraj parțial poa
te fi efectuată cel mai corespun
zător prip metoda indirectă, adică 
prin determinarea vițezei medii de 
curgpre îp funcție de presiunea di
namică-

Intr-q secțiune tranșversală a 
coloanei de aeraj, presiunea dina
mică e variabilă, fiind în funcție 
de viteza curentului de aer, care 
crește da la periferie spre centru. 
Din această cauză, pentru obține
rea unei presiuni dinamice medii 
cu o precizie corespunzătoare se 
execută în peretele conductei două 
prificii, situate pe două diametre 
perpendiculare. Orificiile se prac
tică într-o porțiune a conductei In 
așa fel îneîț să se păstreze o dis
tanță de 5—8 ori diametrul tubu
lui față de coturi, ramificații sau 
alte elemente, care ar putea pro
voca turbionări ce conduc la erpri 
de măsurare. Prin cele două ori- 
ficii șe introduce tubul Pitot-Prandtl 
jn zpee poziții determinate prin 
calcul, care corespund la cinci su
prafețe inelare egale. Presiunea 
dinamică medie se determină prin 
însumarea citirilor la micromano- 
metrul cu braț înclinat și împărți
rea la numărul lor. Pentru verifi
carea rezultatelor se măsoară în 
punctele stabilite presiunea totală 
și presiunea statică și apoi șe de
termină presiunea dinamică.

Ing. GHEORGHE MICHES 
Candidat în științe tehnice
Ing. GRIGORE COCI.TESCU 

Cercetători la S.C.S.M. Petroșani

an. Slnt executate de mașini toate 
operațiunile complexe ca: detașa
rea cărbunelui, scoaterea lui la su
prafață și transportarea la desti
nație. Toate agregatele sînt diri
jate de la distanță.

Procesul de extracție a cărbu
nelui va decurge în felul următor: 
mecanicul va pune în funcțiune 
hidromonitorul. Un jet subțire de 
apă va perfora сц rapiditate stra
turile dure de cărbune. Presiunea 
apei poate fi de 250—:500 și 3 000 
—10 000 atmosfere.

Cercetări științifice în ajutorul producției
La Institutul de Mine din Petro

șani, cadrele didactice, împreună cu 
Studenții rezolvă o serie de proble- 
mp tehnice care Se ridică în fată 
exploatărilor miniere din Valea Jiu
lui și din tară. Numai în perioada 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, Combinatul carbonifer Va
lea Jiului și alte unități din țară au 
încheiat 11 contracte cu Institutul 
de mine din Petroșani pentru a exe
cuta diferite cercetări științifice.

Unul dintre aceste contracte, care 
s-a încheiat cu Uzinele „Indepen
denta'1 Sibiu și Sectorul de cercetări 
miniere din Baia Mare este „Studiul 
caracteristicilor perforatoarelor prin 
metode electrice". A test prima în
cercare din tara noastră de acest 
gen, care « dat rezultatele aștepta
te, Lectorul ing. Alexandru Dara- 
bont, împreună cu studentul ab
solvent Duițe Zalman, au experi
mentat timp îndelungat perforatoare
le C.P.-23, C.P.-24 și W.U.P.Z&. în 
vederea comparării caracteristicilor 
lor. S-a dovedit c# dintre aceste ti
puri de perforatoare, C.P.-24 are 
caracteristici superioare (tip recent

Mărirea siguranței în exploatare 
a instalațiilor de extracție

Instalațiile de extracție tip „Ba- 
mert" montate nu de mult la noile 
puțuri oarbe nr. 6 și 7 de la mina 
Aninoasa funcționează cu o schemă 
electrică de comandă, control șl si
guranță căreia i s-au adus o serie 
de îmbunătățiri importante. Autorii 
acestor îmbunătățiri, inginerul Cerni
ta Alexandru și maistrul energetic 
Kuron Ștefan, au căutat să Obțină, 
prin modificările aduse, ațîț o sigu
ranță mărită în exploatare, cît și re
ducerea timpului și a cheltuielilor 
de întreținere.

Cu ingeniozitate a fost rezolvată 
problema reducerii uzurii contactoa- 
relor controlerelor reosțatelor de por
nire, care trebuiau înlocuite din 3 în 3 
zile. Prin modificarea suportului ba
relor contaetoarelor, cursa acestora a 
fost mărită, obținîndu-se o forță de 
conectare mai mare și, implicit, un 
contact electric bun, cp p rezistentă 
minimă. Deși densitatea de curent 
pe suprafețele de contact este mare, 
iar numărul manevrelor ridicat, du
rata de funcționare a acestor con- 
tactoare s-a mărit, ele fiind înlocui
te acum la 18’21 zile, Creșterea du
ratei de funcționare a coutactoare- 
lor permite, totodată, realizarea de 
economii de piese de schimb și 
cheltuieli de întreținere. Două modi
ficări aduse circuitului de siguranță 
și control vin să asigure prevenirea 
avariilor în timpul funcționării insta
lației de extracție. Inițial, Imitatoa

fabricat de Uzinele „Independenta" 
Sibiu).

La toate tipurile de perforatoare 
s-a studiat variația presiunii în ci
lindru, frecvența loviturilor, lucrul 
mecanic de percuție și variația vite
zei pistonului. Pentru toate aceste 
caracteristici s-au întocmit electro- 
diagrame. Așa s-a putut constata Că 
tipul de perforatoare C.P.-24 a efec
tuat un lucru mecanic de 4,3—5 Ki
lograme față de 2—2,5 kilogramme- 
tri efectuat de C.P.-23, ambele Ja 
presiunea de 5 atmosfere. De aseme
nea, C.P.-24 a avut 2 500 de lovituri 
pe minut, față de 1800 cit a avut 
C.P.-23. Determinarea și studierea 
acestor caracteristici este utilă pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
performanțelor acestor perforatoare.

O altă problemă interesantă care 
s-a studiat, tot pentru prima oară, 
este zgomotul produs de aceste per
foratoare. Este știut faptul că în 
ultimul timp s-a pus un mare ac
cent pe reducerea la maximum a 
zgomotelor la locurile de muncă. In 
urma cercetărilor s-a constatat Că 
perforatoarele C.P.-24 efectuează un 

rele de cursă din turnul mașinii de 
extracție acționau frîna de siguranță 
numai atunci cînd instalația de 
forță șe afla șub tensiune. In cașul 
întreruperii alimentării сц aer com
primat, cînți coliviile erau oprite 
la orizont, slăbirea frînei de mane
vră putea permite pornirea singură 
a vaselor de extracție fără ca Imi
tatorul de cursă din turn să acțio- 
neze. Schema electrică a instalației

Raționalizări

de extracție a fosț astfel modificată 
îneît Imitatorul de cursă din turn să 
declanșeze frîna de siguranță la 
supraînălțarea coliviei îp turn cu 
1,5 m Și atunci cînd motoarele de 
acționare nu sînt alimentate eu e- 
nergie. Prin aceasta s-a îmbunătățit 
protecția Instalației de extracție îm
potriva avariilor.

Ungerea corectă și în măsură su
ficientă constituie o condiție ele
mentară dar foarțe importantă pen
tru buna funcționare a instalației 
de extracție. Printr-o modificare 
adusă circuitului de control, mașina 
de extracție nu poate fi pusă în 
funcțiune fără ca în prealabil să 
pornească pompa de ulei. De aseme
nea, oprirea pompei de ulei în tim- 
pul funcționării instalației acționea

lucru mecanic mai mate ca C.P.-23 
dar produc și zgomot mai mare. Dacă 
normele de tehnica securității per
mit zgomot pînă la 110 deciberi (uni
tate de apreciere a amploarei 
zgomotelor), C.P.-24 depășește aceas
tă limită producînd un zgomot de 
120 deciberi, Situația nu este alar- 
mantă pentru că specialiștii din cadrul 
Sectorului de cercetări miniere din 
Baia Mare au elaborat -și construit 
un amortizor de zgomot care se 
montează pe perforator și care re
duce zgomotul sub limita admisă 
de N.T.S. Concluzia la care s-a ajuns 
este că pentru a reduce și mai mult 
zgomotul mașinii de perforat tre
buie aduse modificări constructive 
perforatorului, fără însă ca prin a- 
ceasta să șe reducă performantele 
șșle tehnice, Aceasta de fapt rămîne 
în continuare un obiect pentru stu
diile viitoare.

Am rugat pe tovarășul Iile Con- 
stantinescu, prorectorul Institutului 
de mine din Petroșani, să ne spună 
ceva și deșpre celelalte lucrări ști
ințifice din cadrul Institutului.

Dintre cele mai interesante 1ч 

ză jrina de siguranță prin releul e- 
lecțromagnetic.

înainte de modificarea schemei, 
circuitul de siguranță și control era 
copecțat la întrerupătorul unuia din 
cele două motoare de acționare a 
mașinii de extracție. Dar, în cazul 
cînd se decupla motorul alimentat 
de la celălalt întrerupător, instala
ția de extracție intra în regim de 
avarie fără ca protecția să acțione
ze. Pentru remedierea acestui nea
juns, fazele transformatorului care 
alimentează circuitul de comandă și 
control sînt eliminate acum de la 
întrerupătoarele ambelor motoare de 
acționare. Prin aceasta, în cazul 
decuplării oricăruia din motoare. In
stalația de siguranță și control acțio
nează frîna de siguranță.

Modificările aduse instalației elec
trice și-au dovedit eficacitatea. Si
guranța mărită împotriva avariilor,^ 
ungerea corectă, buna întreținere. , 
asigură celor două mașini de ex
tracție o funcționare bună, ceea ce 
constituie o importantă condiție pen
tru desfășurarea normală a procesu
lui de producție la această exploa
tare.

Valoarea practică a modificărilor 
adpse la instalația electrică a celor 
două mașini de extracție este sub
liniată și de faptul că aceste rațio
nalizări au fost studiate de cadre 
tehnice de specialitate în vederea 
aplicării lor și la alte mașini de ex
tracție din Valea Jiului.

ing. I. BRANEA

crări șe remarcă „Stabilirea coefi
cienților de siguranță necesară ca
blurilor de extracție la instalațiile 
de extracție cu colivii, schipuri, in
clusiv instalații cu cabluri multiple 
și la cele provizorii Ia puțurile în să
pare în funcție de adincimea de ex
tracție", Lucrarea este executată de 
un grup condus de conferențiarul 
universitar ing. Nicolae Brădeanu.

O altă lucrare interesantă este 
cea executată de catedra „organe de 
mașini", condusă de profesorul Paul 
Eugen, intitulată „Elaborarea prin
cipiilor de calcul pentru tachețil li
mita tori de cursă din turnurile de 
extracție". La fel de interesantă este 
șj lucrarea : „Avantajele folosirii 
tensiunii de 680 volți în subteran în 
locul tensiunii de 380 volți*', Aceas
tă lucrare a fost încredințată unui 
colectiv de la catedra de electroteh
nică, în frunte cu tovarășul confe
rențiar Sabatin Igor.

Am redat doar cîteva exemple 
din munea specialiștilor Institutului 
de mine din Petroșani, exemple 
care dovedesc prin fapte, preocupa
rea care există aici pentru rezolva
rea problemelor tehnica ridicate de 
produsjtie.

Ing. M. BARA



RQSU

Vine anotimpul roca •— 
ІШиіКЕА ESTE ISIflUHâTi ?

Filele calendarului, cerul Înnourat, scăderea temperaturii, prime
le ploi reci avertizează Că vara 4 trecțjt și în Сцгіпй tpșmna 
va anunța sosirea în Valea noastră.

Gospodarii întel*9 semnele vremii și iau măsuri în egnseelntă; 
aprovizionarea cu combustibil, revizuirea mijloacelor de încălzire, 
verificarea rețelelor etc., pentru ca anotimpul rece să nu-i gă
sească nepregătiți și o dată cu sosirea frigului încălzirea locuin
țelor să fie asigurată.

Păr oare, toți gospodarii șînt... buni gospodari ?

greierului
„Cri, eri, toamnă gri,
Nu credeam c-ai să mai vii-.'t
Aceste versuri din balada gre

ierului neprevăzător se potrivesc 
S întocmai constructorilor din Vulcan, 

țâre îp ultimele luni au procedat 
exact ca respectivul greier. Să-i 
asegltăm:

IORDACHE NICQLAE — șeful 
șantierului: „Nu vine iarna așa de 
repede, Mai ауеда timp pî»ă atunci. 
Acum forțăm îndeosebi lucrările de 
construcții. O să executăm pe rînd 
și pe cele de încălzire. Vor fi gata și 
ele...".

DOBNER MIHAI — maistru con
structor : „Noi dătp zor cu lucrările 
Jje șantiere. Mai este puțin și blo
cul E 2 avînd 58 apartamente va 
fi ridicat complet la roșu : am și în
ceput tencuielile interioare. Pește 
puțip timp, șanțjdrul nostru va pre- 

,, . da blocurile ș 3 cu 56 apartamente 
și O 13 cu 72 apartamente oare se 
află deja în finisare exterioară...".

DUȘAN ARBAZANOVICI — șef 
de brigadă calorjferiști: „Visuri... Un 
blge nu constă numai din patru pe
reți, mai trebuie asigurate și alte 

'condiții locatorilor. Toată vara cgn- 
ștructorii și-au văzut numai de

Intîi căciula
„Angajamentul colectivului: pre

darea blocului D 1 eu 08 aparta
mente se va face la 15 octombrie, 
cu p jumătate de lupă mai repede 
decit prevăd sarcinile de plan".

Revizwii vagoanelor, toată atenția!
In ineipta preparation Pețrila zil

nic spseșc sute de vagoane goale 
pentru a fi încărcate cu cărbune.

Datorită neatenției unor lăcătuși 
de Ia Revizia C.F.R. Petroșani, in
tre vagoanele trimise Ia prepara- 
ție unele vagoane sosesc cu po
dele. lipsă, cu obloane rupte și cu 
sistemele de închidere stricate, 
precum și cu alte defecte vizibile 
chiar și pentru cel străini de mun
ca in transporturile feroviare. Așa 
de pildă, în data de 31 august, va- 
gpnul nr. 420 354, sosit pentru în
cărcare, avea podele lipsă făcînd 
imposibilă utilizarea lui. La aceeași 

munca lor, uitind de instalatori. Așa 
s-a ajuns ca, acum, în pragul toam
nei, încălzirea să nu fie asigurată. 
Ea blocul P 13 încă nu s-a făcut ca
nalul de distantă ca să putem man
ta teyile de apă caldă. Vrem să 
predăm blocgj E 31 Par nu s-a 
turnat nici acoperișul la punctul ter
mic nr. 5 care va da căldură 14 a- 
peastă clădire | înăuntru este o pă
dure de schele — unde să ipoptăm 
utilajele ? De două luni stă săpat 
canalul de distantă între purțctul 
termic și blocul В 3 dar constructo
rii încă nu au turnat betonul. Cit 
despre punctele termice nr. 1 și 4, 
cg togte că au funcționat astă-iar- 
nă, nu sînt predate definitiv nici 
acum !“.

COSMA PETRU — secretarul or
ganizației de partid: „Am cam ui
tat de... toamnă și de problema în
călzirii. Așa s-a ajuns ca punctul 
termic să nu fie îneă gata și instala
torii să np poată monta utilajele. 
Trebuie șă gășirp o soluție și pentru 
inșțalarea vasului de expansiune, 
eare ește planificat să fje pus la 
blocul F a cărui construcție nici 
n,am început-o îneă! Comuniștii 
șantierului vor mobiliza constructo
rii pentru ca să executăm urgent 
lucrările neglijat© pînă acgm.

Un așpmenea cuprins are un pa
nou oșezaț la șantierul de construc
ții Lupani în fala noului bloc cu 
10 etaje pe care l-au ridicat prin 
glișare. Este un angajament meri- 

dată, vagoanele cu nr. 420 410 și 
cu nr. 422 569 prezentau sistemul 
de închidere defect și obloanele 
prinse cp... sîrmă.

Astfel de defecte nu pot scăpa 
neobservate lăcătușilor de revizie 
din statia C.F.R. Petroșani, decit 
datorită lipsei de interes și aten
ție. Conducerea Reviziei de va
goane Petroșani trebuie să ia mă
suri ca pe viitor să nu mai fie 
trimise spre încărcare vagoane ca
re șînt defecte și nu prezintă si
guranța circulației.

MIHAJ NUEI.EANU 
corespondent 

toriu egre atrage priyțrlle aâpțirgți- 
ve ale trecătorilor care au drumul 
pe lîngă șantier.

Vom lăsa pentru altă dată ana
liza stadiului lucrărilor ІВІЙІРМЬ 
de finisaj a acestui impunător bloc 
și vom urmărj doar o singură pro
blemă : noii locatari vor avea căl
dură ?

CIMENTI IQAN — maistru con
structor: „Eu ara șajciga șă încep 
cît mai curînd glisarea celui de-al 
doilea bloc, P 2, aflat alături- Iй 
prezent se exeeptă cpnștrucția li- 
jției de rulaj pentru macaraua Boc
șa, iar după aceea vom trece la gli
sare. Din păcate, blocul D 1 care ur
mează să fie predat trebuie să pri
mească căldură printr-un canal ter
mic care traversează terasgmentul 
macaralei, de la D 2 la D 1.

Dacă nu ■, s-a executat la timp, 
acum trebuie să aștepte pînă pu
pam „cgciula" la noul bloc ? Și nici 
pentru celelalte blocuri încă nu ș-a 
început rețeaua termică, toate fiind 
amenințate să rămînă fără căldură".

BRINQUȘA MIHAI — mecanicul 
șantierului: „Vom ințra cu un tunel 
pe sub macara. (Tunel prin patul 
de balast al macaralei î Prevederile 
n.t.s. sînt uitate?).

Se caută un elicopter
Construcția centralei țerpijce de 

la „B 200" este dpștul de înaintată. 
Aici au fost montate cazanele, gru
pul de pompe, boilere pentru a asi
gura buna funcționare a centralei. 
Dar atîta este oare deajuns ?

FORGO IOSIF — maistru instala
tor : „Montajele în interiorul cen
tralei termice merg bine, pu toate 
că nu am primit încă aparatele de 
cpntracurent.

Este însă o problemă grea pen
tru rezolvarea încălzitului : aprovi
zionarea cu cărbune. Intr-adevăr, 
ridicarea cărbunelui în silozuri se 
face cu цп electropalan cafe lip
sește. Se gîndește cumva benefi
ciarul (I.C.O. și I.L.L.), șă folosească 
un... elicopter pentru ridicarea căr
bunilor și alimentarea cazanelor ? 
Este limpede — fără cărbune nu-i 
foc, nu-i căldură I Si este vprba de 
încălzirea la circa <60 apartamente. 
Cînd vom primi pentru montaj elec- 
tropalanul

NOTA REDACȚIEI: Sînt îpeă 
multe probleme pe șantierele de 
construcții Vulcan și Lupeni care 
trebuie rezolvate cu maximii urgen
ță pentru a putea asigura în ano
timpul rece, căldura a||t de necesa
ră apartamentelor : atît epipr deja 
locuite cît și la cele aflate în fini
saj interior pe perioada iernii.

Conducerea grupului de șantiere 
Petroșani, împreună cu colectivele 
celor două unități, să analizeze de 
urgență aceste aspecte și să ia mă
surile necesare. Birourile organizați
ilor de bază, toți comuniștii construc
tori să aibă în centrul atenției asi
gurarea încălzirii pentru apșrtamep- 
tele deja locuite și în curs de predare.

Este o sarcină actuală, de mare 
însemnătate !

MIHAI ȘTEFAN

1N LUPTĂ CU CĂRBUNELE. Minerii Sdlăgeanu Ion și Pândele 
fon din brigada f/rgntalisițțlui Ghieancă Sabin — mina Lupeni.

Pregătiți pentru noul an de învătămînt
(Urmare din pag. l-a)

nei pentru îndeplinirea cu succes 
ș prevederilor planului.

Pe bază experienței dobîndite 
In cursul anului școlar precedent, 
jp pregătirea noului an al învăță- 
mi olului de pprtid cpmitetpl de 
pgrțid а organizat cercuri mai 
puține cg număr- dar cu un ПЦ- 
măr mai mare da curșanți, condu
se de propagandiști cu o temeini
că pregătire, capabili să asigure 
muncii de propagandă un nivel 
rogi rjdicgț, q strînsă legătură cu 
yigta, cu gcțivitatea cursantilor, o 
mai mare eficacitate. Astfel, cei 
peste 900 cursant! înscriși în noul 
un de învătămînt au fost repar
tizați în 4 cercuri de studiere a 
Statutului P.C.R., 2 cercuri de Isto
ria partidului, 8 cercuri de studie
re a Bailor politicii Partidului 
Comunist Român anul 1 și II, 3 
cercuri da ecgnpmie politică mi 
I și II, 3 cercuri de economie con
cretă ȘÎ 3 cercuri de conferințe pe 
schimburi.

La conducerea acestor cercuri îi 
vom regăsi pe multi din propagan
diștii vechi de la mină, cp multă

Crește gradul de mecanizare
Gradul de mecgnizare a lucrări

lor de exploatare în păduri este 
în continuă creștere. Anul acesta, 
întreprinderile forestiere au fost 
dotate cu aproape 600 de autoca
mioane și autobasculante npi, pește 
100 remorci și circa 400 de trac
toare. De asemenea, muncitorilor 
forestieri le-au mai fost puse la 
dispoziție un mare număr de bul
dozere, funipylare, moto-compre- 
șpare, mașini de cojit mecanic și 
alte utilaje.

Dotarea cpntipuă a întreprinde
rilor forestiere cu mașini și utila
je a făcut ca în prezent aproape 

experiență și pasiune pentru mun
ca de propagandă, între care in
ginerul Nitu Dumitru, maiștrii 
Coslinaș Petru, Ceapă Nicolae, 
precum și propagandiști noi cum 
s|nt inginerul Michel Sami, teh
nicianul Tpmuș Șimion ș. a. Țpți 
eei 23 de propagandiști selecțio
nați pentru conducerea cercurilor 
In p₽u| an de invățămînt de partid 
au fost confirmați. S-au creat, de 
așețnenea, condiții pentru ca ei să 
poată participa au regularitate la 
cursurile de pregătire organizate 
de Cabinetul de partid Petroșani.

Alături de aceste pregătiri, mă
surile luate pentru procurarea ma
terialului bibliografic neceșșr 
cursantilor și în primul rînd a 
documentelor' celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, pentru stabilirea sălilor 
nepeșare ședințelor cerpurilgr, 
creează comuniștilor minei Ani- 
noasa condițiile necesare desfășu
rării în viitorul an școlar a unei 
munci perseverente pentru studie
rea aprofundată a învățăturii pg- 
liticii partidului, pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor de răspun
dere ce le revin în noul cincinal.

70 la sută din lucrările de dogo
rit șl secționat și circa 58 la sută 
din operațiile de scos apropiat să 
se execute mecanizat.

Noi mașini și utilaje au foșt in
stalate și în fabricile de prelucra
re а lemnului. Astfel, Iprofil-Satu 
Mare, Tg. Mureș, Măgura Codlel, 
combinatele pentru industrializarea 
lemnului de la Gălăutaș, Rîmnicu- 
Vîleea, Reghin si alte unități au 
primit noi mașini de șlefuit, deru- 
loare, prese, foarfeci automate in 
valoare de pește 10 milioane leî.

(Agerpreș)

PROGRAM DE
9 septembrie

RADIO
PROGRAMUL I, 5,00 Buletin de 

știri. Buletin meteorologic,- 5,06 
Melodii populare interpretate la 
țambal; 5,25 „Te cîntăm. Republi
că Socialistă" — program de cîn- 
tece; 5,45 Program distractiv inter
pretat de fanfară,- 6,00 Radiojurnal 
Buletin meteorologic; 6,10 Muzică 
ușoară; 6,30 Recomandări din pro
gram; 6,35 Muzică populară; 7,00 
Radiojurnal; 7,15 Melodiile dimi
neții; 7,30 Sfatul medicului; 7,45 
Salut voios de pionier,- 8,00 Suma
rul presei; 3,06 Selecțiuni din o- 
peretele lui Offenbach; 0,30 Muzică 
populară; 9,00 La microfon melo
dia preferată; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Piese porale; 10,15 Lec
turi literare la cererea ascultăto
rilor; 10,30 Suită de balet de 
Scarlatti-Tommasini; 11,01 Șelec- 
tîuni din opera „Grădinărită din 

dragoste" de Mozart; 11,30 Cîntă 
Trio Armonia și Nicu Stoenescu; 
11,45 Recital de harpă: Lily Las- 
kine; 12,00 Buletin de știri; 12,03 
Muzică populară de pe plaiuri 
moldovene; 12,30 Pagini din lite
ratura contemporană bulgară; 13,22 
Piese de estradă; 13,45 Recitalul 
pianistului Theodor Paraschivescu;
14,00 Buletin de știri; 14,05 Re
comandări din program; 14,10 Far
mecul unei melodii; 15,00 Orches
tra de muzică populară a Radiote- 
leviziunii interpretează folclor din 
regiunile patriei; 15,33 Săptămîpa 
muzicii bulgarei 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,15 Arij 
din opere românești; 18,30 Prie
tena noastră carfeai 17,00 Muzică 
ușoară; 17,15 Cu microfonul prin 
regiunea Cluj; 17,35 Cînteee de 
viată nouă Și jocuri populare; 

18,00 Seară pentru tineret; 19,00 
Cintă, dansează, tinerețe; 20,00 
Radiogazeta de seară; 20,30 Va
rietăți muzicale; 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 Varietăți muzicale; 
21,15 Părinți și copii; 21,30 Con
cert folcloric; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Ințerpreți de muzică ușoară; 23,10 
Pagini alese din creația simfonică 
a compozitorilor noștri; 23,52 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Trei interpret!: Rene 
Kolo, Rika Zarai, Riki Nelson șl 
melodia „Helo Meryleu" de Gene 
Pitney,- 7,45 Recomandări din pro
gram; 7,50 Muzică populară; 8,15 
Muzică ușoară; 8,44 Piese instru
mentale; 9,00 Buletin d© știri; 9,03 
Coruri și dansuri din operei 9,30 
Vreau să știu,- 10,00 „Brăduțul 
singuratic" — povestire muzicală 
pentru copii de Laurențiu Prefețe;
10,30 Soliști și formații artistice 
de amatori; 11,00 Buletin de știrii 

11,47 Piese corale de Ion Danie» 
lescu; 12,00 Concertul nr. 5 în Fa 
major, pentru pian și orchestră de 
Saint-Saens — solistă Jeanne Ma- 
rie-Darre; 12,29 Melodii de: Ion 
Vasilescu, H. Mălineanu, George 
Grigeriu, Elly Roman, Temistocle 
Popa; 13,00 Buletin de știri; 13,03 
Din muzica popoarelor; 13,30 Me
ridiane; 13,40 Concert de prînz;
14.30 Recomandări din program;' 
14,35 Ințerpreți de operă : Teodora 
Lucaoiu, Ion Stoian, Constantin 
Gabor,- 15,00 Buletin de știrii 15,10 
Itinerar liric — muzică ușoară;
15.30 Antologie poetică; 16,00 
Cîntă Eleonora Bisorca, Ion Lipan 
și Grigore Prfean; 16,20 Dialog <?u 
ascultătorii; 16,30 Capriciu pentru 
orțhestră d© Dumitru Capolanu. 
Trei mișcări simfonie© de Pascal 
Bentgîu; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologiei 17,15 Mujici ușoarăf
17.30 Sfatul medicului; 17,35 A» 
nunțuri, reclame, mu2ică; 18,00 
Recital Corn©} Șțavru «— arii din 

opere,- 18,15 Carnet plastic; 18,30 
Paganini și interpretii săi; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Cîntă Harry 
Belafontei 19,15 Ani de ucenicie 
— poșta emisiunii. Prezintă Ale
xandru Andritoiu,- 19,30 Seară de 
operă; 21,00 Radiojurnal; 21,30 
Soliști și orchestre de muzică u- 
șoară; 22,00 Pentru iubitorii muzi
cii de cameră; 22,30 Caleidoscop 
muzical; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Pagini lirice din opere; 23,50 
La braț eu muzica ușoară; 0,23 
„Melodii în noapte" — muzieă u- 
șoară; 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
g septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Romulus și Remus; REPUBLICA: 
Intîinire la IschU; AMN'QASA: 
Rusalka; LUPENI — MUNCIT©, 
RESC î Arena circului; URICANI: 
Uh om care nu există.
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A 21-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII BUL6ARIEI Problema Dominicană

Pentru satisfacerea nevoilor me
reu crescînde ale industriei con
structoare de mașini, care se dez
voltă în ritm rapid, la Ihtiman se 
va construi cea mai mare turnă
torie de fontă din R. P. Bulgaria. 
Prima etapă va fi realizată între 
anii 1967—1968. Ea va permite e- 
laborarea anuală a unei cantități 
de 50 000 tone de fontă. Cînd va 
funcționa cu capacitate deplină, 
noua turnătorie va livra anual în
treprinderilor constructoare de ma
șini 90 000 tone de fontă.

☆

In R. P. Bulgaria a fost construit 
un original radiotelefon de buzu
nar cu tranzistori „ATRT-02". Cu 
acest aparat se poate duce o con
vorbire cu orice abonat din re
țeaua telefonică orășenească. Co
nectarea aparatului la rețea se 
face prin intermediul unui dispo
zitiv radiotelefonic „RTAT-6". Di
mensiunile radiotelefonului sînt cit 
ale unui aparat fotografic.

☆

Preparatul bulgar Biomin acce
lerează dezvoltarea unui mare 
număr de culturi agricole, mărind 
totodată și producția lor. Astfel, 
culturile de roșii tratate cu acest 
preparat au dat o recoltă cu 20 
la sută mai mare, obținută cu 7-8 
zile mai devreme decît de obicei. 
La culturile de sfeclă, producția la 
hectar a sporit cu 200—250 la 
sută. Biominul a dat rezultate bune 
și la culturile de floarea-soarelui, 
cartofi și mai ales la cele de ar
dei.

Biominul este un preparat ino
fensiv, care se obține din reziduuri.

Acțiuni ale forțelor patriotice din Angola

realizări
Anul acesta a început producția 
lui pe scară industrială.

☆

In anul școlar 1964—1965, în 
R. P. Bulgaria au funcționat 14 300 
instituții de învătămînt cu peste 
1 643 000 de elevi și studenti. 42 
la sută din studenti primesc burse 
de stat.

O deosebită grijă se acordă pre
gătirii cadrelor didactice. In acest 
scop există 23 de școli pedagogi
ce, 10 institute pedagogice de doi 
ani și Institutul central pentru 
perfecționarea cadrelor didactice.

In R. P. Bulgaria funcționează 
10 institute de învătămînt tehnic 
superior, 301 școli tehnice și pro
fesionale.

In anul școlar 1964—1965, șco
lile medii tehnice din țară au fost 
frecventate de 75 000 de elevi și 
eleve.

☆

Prima piesă de teatru bulgară 
— „Mihail Mîșeed" a fost prezen
tată în anul 1856 pe scena cămi
nului cultural din Orașul Sumen 
(actualmente Kolarovgrad). De a- 
tunci, teatrul bulgar s-a dezvoltat 
rapid. Astăzi, într-o singură sta
giune, se pun în scenă circa 200 
de piese și se prezintă aproxima
tiv 10 000 de spectacole, vizionate 
de aproximativ 7 milioane de spec
tatori.

☆

In 1939, în întreaga Bulgarie 
nu existau decît 13 teatre. In 1963 
era 41. Numărul spectatorilor a 
crescut respectiv de la 1 521 000 la 
6 777 000.

Mi mill io guvernul 
ffnlitrli

SANTO DOMINGO 7 (Agerpres).
Primul ministru al guvernului 

provizoriu dominican, Hector Gar- 
cia Godoy, l-a numit luni pe Ma
nuel Joaguin Castillo în funcția 
de ministru de interne, iar pe Hec
tor de Castro, fost ambasador al 
Republicii Dominicane în Panama, 
director al radioului și televiziunii.

Potrivit aprecierilor agențiilor de 
presă, premierul guvernului provi
zoriu intenționează să-și asume 
în afara președinției Consiliului 
de Miniștri și portofoliile ministe
relor de externe și al forțelor ar
mate.

Corespondentul din Santo Do- , 
mingo al agenției France Presse

I 
relatează că Godoy a avut la 6 
septembrie o întrevedere cu Fran
cisco Rivera Caminero, unul din 
foștii șefi militari în junta demi
sionată condusă de Barreras. Cu 
acest prilej Caminero I-a asigurat 
pe primul ministru de sprijinul ar
matei.

І

>

Turneul Iii Jnan Iuti
SAN JUAN 7 (Agerpres).
Fostul președinte al Republicii 

Dominicane, Juan Bosch, care se 
află în exil la San Juan (Porto 
Rico), a declarat că înainte de a 
se înapoia în țara sa intenționea
ză să efectueze o călătorie în mai 
multe țări latino-americane „pentru 
a explica fondul problemei domi
nicane". Răspunzînd la întrebările 
unui corespondent al ziarului „La 
Republica", el a spus că este pre
matur să se discute asupra even
tualității unei candidaturi a sa la 
alegerile pentru postul de preșe
dinte âl RejTublicii Dominicane.

Situația din Gașmir în dezbaterea
Consiliului de Securitate

NEW YORK 7 (Agerpres).
In cadrul ședințelor de luni ale 

Consiliului de Securitate al O.N.U.; 
întrunit de urgență pentru a dez
bate situația din Cașmir, după ra
portul prezentat de U Thant, au 
luat cuvîntul reprezentanții Indiei 
și Pakistanului. La propunerea ce
lor șase membri nepermanenti ai 
Consiliului de Securitate, a fost a- 
doptată o rezoluție care cheamă 
părțile să înceteze imediat ostili
tățile în întreaga regiune a con
flictului și să-și retragă neîntîrziat 
întregul personal militar pe pozi
țiile pe care le-au ocupat pînă la 
5 august 1965: cere secretarului 
general al O.N.U. să ia toate mă
surile pentru îndeplinirea acestei 
rezoluții, precum și a rezoluției 
din 4 septembrie a. c., și să infor
meze operativ și în permanentă 
Consiliul asupra evoluției situației 
din această regiune, să se conti

înarmări vest-germane
BONN 7 (Agerpres).
Cercurile conducătoare de la 

Bonn intenționează ca imediat 
după alegerile în Bundestag să 
schimbe parțial tehnica militară cu 
care este înzestrat Bundeswehrul. 
După cum anunță ziarul „Frank
furter Allgemeine", marile firme 
vest-germane primesc noi comenzi 
pentru armament. Compania „Man 
Turbo", producătoare de motoare 
pentru avioane a primit nu de mult 
o comandă pentru motoare pentru 
avioanele de vînătoare cu reacție 
de tipul „F-104", cu care sînt în
zestrate Forțele militare aeriene 
vest-germane. Se prevede, de a- 
semenea, înlocuirea avioanelor de 
tip „F-104" cu aparate noi, după 
toate probabilitățile de tipul „F-lll" 
supersonice. In prezent, este dez
bătut un plan pentru crearea avi

nue examinarea problemei astfel 
încît Consiliul să poată stabili ac
țiunile care ar fi necesare pentru 
a asigura pacea și securitatea în 
această parte a lumii.

A luat apoi cuvîntul U Thant, 
care și-a exprimat regretul în le
gătură cu extinderea operațiunilor 
militare între cele două țări și a 
dat asigurări Consiliului de Secu
ritate că va îndeplini misiunea care 
i-a fost încredințată prin rezolu
ția adoptată. „Voi depune toate 
eforturile — inclusiv deplasarea 
mea în această regiune, în vede
rea consultărilor cu ambele părți 
— pentru a atinge scopurile spre 
care năzuim", a spus U Thant.

La încheierea lucrărilor, preșe
dintele Consiliului de Securitate, 
Arthur Goldberg, a anunțat că 
problema Cașmirului va continua 
să rămînă în atenția acestui or
ganism al O.N.U.

oanelor grele de transport. Minis
terul Apărării al R.F.G. interipo- 
nează să achiziționeze avioane de 
tipul „Starfighter" produse de com
pania americană „Lockheed". Pen
tru trupele terestre se prevede în
locuirea aproape totală a parcului- 
de automobile a Bundeswehrului, 
cu mașini de tipuri noi.

Inundații în Mexic
CIUDAD DE MEXICO. Ca urma

re a revărsării fluviului Lerma, 
cea mai mare parte a statului me
xican Nayarit a fost inundată. Po
trivit unui prim bilanț, pînă în pre
zent 15 sate sînt acoperite de apă. 
Pagubele materiale se ridică la 
mai multe milioane de pesos.

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres).
Reprezentanții la Brazzaville ai 

Mișcării populare pentru elibera
rea Angolei au dat publicității un 
comunicat în legătură cu acțiunile 
întreprinse de forțele patriotice la 
începutul lunii septembrie împotri
va trupelor coloniale portugheze. 
La 3 septembrie, se spune în comu
nicat, un detașament motorizat 
portughez a căzut într-o ambusca
dă organizată de partizani la Ca
binda. Au fost uciși zece militari,

Situația din Vietnam
SAIGON 7 (Agerpres).
Agenția de presă „Eliberarea" 

anunță că la sfîrșitul lunii iulie 
și începutul lunii august în cartie
rele muncitorești din Saigon au 
fost arborate aproximativ 1 800 de 
steaguri ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
precum și numeroase lozinci anti- 
americane. In aceeași perioadă au 
fost difuzate 30 000 de manifeste 
care chemau populația să se ridice 
la luptă pentru a răsturna regimul 
militarist și a izgoni pe agresorii 
americani.

In primele 20 de zile ale lunii 
august, arată agenția, zeci de mii 
de țărani s-au adunat în capita
lele și principalele orașe din pro
vinciile My Tho, Go Cong, Gholon, 
Can Tho, Bac Lieu și Bien Hoa și 
au cerut autorităților încetarea a- 
gresiunii S.U.A., retragerea trupe
lor americane din Vietnamul de 
sud și eliberarea persoanelor a- 
restate în urma acțiunilor de pro
test. Intr-o singură săplămînă, și 
numai în provincia Bien Hoa, au 
avut loc 12 demonstrații. Popu
lația a înmînat autorităților peti
ții continînd revendicările lor.

Agențiile de presă relevă că 
marți dimineața infanteriștii marini 
americani și trupele guvernamen
tale au lansat o nouă operațiune 
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două mașini au fost distruse în ur
ma exploziei unor mine și au fost 
capturate un număr de mitraliere 
de mină, echipament militar și 
alte materiale de război. In aceeași 
zi, un delașament de partizani a 
aruncat în aer un pod peste rîul 
Lonbe. Comunicatul subliniază, de 
asemenea, că în ultima vreme de
tașamentele de partizani au întă
rit pozițiile ocupate și au desfășu
rat operațiuni de recunoaștere.

amfibie și aeropurtată la 30 km 
sud de Chu Lai, unde se presupu
ne că sînt concentrate unități ale 
forțelor patriotice. La această ac
țiune participă mai multe batali
oane. La debarcare, forțele aero
purtate au fost supuse de către 
forțele patriotice unui tir de arme 
ușoare. Totodată, trupe speciale 
guvernamentale au întreprins ope
rațiuni în delta Fluviului Mekong 
fără să ia însă contact cu forțele 
patriotice.

☆

DJAKARTA 7 (Agerpres).
La Djakarta a avut loc luni o 

nouă demonstrație de protest îm
potriva agresiunii americane în 
Vietnam. Demonstranții au con

damnat bombardamentele americane 
împotriva R. D. Vietnam, cerînd 
să se pună capăt agresiunii S.U.A. 
în Asia de sud-est.

☆

HELSINKI 7 (Agerpres).
In capitala Finlandei a avut loc 

o demonstrație a tineretului împo
triva agresiunii americane în Viet
nam. Demonstrația a fost organi
zată de „Consiliul finlandez pentru 
pace" și „Comitetul celor 100" din 
Helsinki.

PE SCURT • PE SCURT
NEW YORK. In ultimele trei 

zile ale săptămînii trecute în Sta 
tele Unite s-au produs un număr 
deosebit de mare de accidente de 
circulație, care au provocat moar
tea a 500 de persoane.

PRAGA. După cum anunță agen
ția C.T.K., în Cehoslovacia a so
sit in vizită o delegație de indus
triași, tehnicieni și economiști en
glezi din industria mobilei. Oas
peții vor vizita o serie de fabrici 
de mobilă și vor purta convorbiri 
cu specialiștii cehoslovaci din a- 
cest domeniu.

„Indianul Floro"
BUENOS AIRES. Cel mai bătrîn 

locuitor al Argentinei, cunoscut 
sub numele de „Indianul Floro", a 
încetat din viață în satul Villaguay, 
în provincia Entre Rios, în vîrstă 
de 145 de ani. Floro a fost unul 
dintre putinii supraviețuitori ai tri
bului de indieni Charrua, care a 
ocupat pămînturile din provincia 
argentiniană Misiones și regiunea 
frontierei cu Paraguayul, pînă ce 
a fost decimat de așa-zisul „pro
ces de civilizare" desfășurat la 
mijlocul secolului trecut. Constitu
ția lui fizică a fost atît de robustă 
încît anul trecut a rezistat unei 
călătorii de 500 kilometri, pînă la 
Buenos Aires, unde a fost prezen
tat în cadrul unei emisiuni televi
zate. „Indianul Floro" a manifes
tat puțin interes fată de cuceririle 
tehnicii pe care a avut prilejul să 
le observe în capitala Argentinei. 
El a denumit televiziunea „oglin
da urîtă", și automobilele de pe 
străzi „porci negri".

NEW YORK. La Fairbanks, în 
Alaska, s-a deschis luni prima 
conferință internațională pentru 

protejarea ursului polar, care este 
amenințat de dispariție. Potrivit 
statisticilor oficiale în anul trecut 
au fost vînati în Alaska 251 de 
urși, reprezentînd de două ori mai 
mult decît media anuală obișnuită 
In Norvegia, de asemenea, au fost 
vînați numeroși urși polari. In 
Uniunea Sovietică, în schimb, este 
interzis vinatul acestui animal săl
batic cu excepția unor exempla
re supuse cercetărilor științifice.

BUENOS AIRES. Delegația de 
oameni de afaceri japonezi condu
să de dr. Kazue Kitagawa, care se 
află la Buenos Aires, a fost pri
mită luni de ministrul economiei 
al Argentinei, Juan Carlos Pugliese. 
Au fost discutate problemele le
gate de extinderea comerțului din
tre cele două țări, precum și de 
sporirea investițiilor japoneze din 
economia Argentinei.

Stele „stinse"
PASADENA. Astrofizicienii de la 

observatorul de la Mont Wilson 
din California au descoperit două 
stele „stinse", cu ajutorul uftui te-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Descoperirea unui complot 
antiguvernamental în R.A.U.

CAIRO 7 (Agerpres).
După cum a relatat marți ziarul 

„Al-Ahram", în Republica Arabă U- 
nită a fost descoperit un complot 
antiguvernamental pus la cale de e- 
lemente dușmănoase făcînd parte 
din organizația politico-religioasă 
extremistă, „Frăția musulmană". Zia
rul menționează că organizatorii corn-

Tiparul i I.P.H. 

lescop cu un diametru de 1,55 ш 
și sensibil Ia raze infraroșii. Tem
peratura acestor stele este Îr1*® 
425 grade și 650 de grade. Une' a 
fost descoperită în constelația Le
bedei, iar cealaltă în constelația 
Vărsătorului. Savanții nu au sta
bilit „vîrsta" lor. Dr. Gerry Neu- i 
gebauer a declarat că alte 10 ase
menea stele au fost descoperite zi
lele acestea și că este foarte pro
babil ca încă 100 să fie descope
rite datorită telescopului sensibil 
la raze infraroșii.

CARACAS. Centrala unitară 
a muncitorilor din Venezuela 
(C.U.T.V.) a chemat la unitate or
ganizațiile sindicale și celelalte 
organizații muncitorești din Vene
zuela în vederea realizării unui 
front comun în lupta revendicati
vă. Obiectivele acestei lupte, a 
declarat Horacio Scott Power, pre
ședintele C.U.T.V., sînt: elabora
rea unei politici sindicale unice, 
dreptul la muncă fără discrimina
re, libertăți sindicale, precum și 
îmbunătățirea condițiilor de viată 
a maselor. Presa din Caracas in
formează că și Confederația oame
nilor muncii din Venezuela — 
altă mare organizație sindicală —■ 
se pronunță în favoarea realizării 
unității mișcării sindicale.

plotului plănuiau o lovitură de stat 
și distrugerea unor mari obiective 
economice ale țării, intenționau să 
organizeze acte de terorism, incen
dii și asasinate. Organizația „Frăția 
musulmană" își crease o bază de in
struire militară a membrilor săi, dis
punea de arme, muniții și explozive. 
Complotiștii au fost arestați.
_ ... —. ---- . -------- t
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