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Ședința
Consiliului de Stat
al Republicii
Socialiste România
In ziua de 28 septembrie a.c„ a avut loc la Palatul Republicii ședința 

Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Cbivu Stoica, președintele Con
siliului de Stat.

Ap luat parte tovarășii: Constanta Crăciun, Mihai Gere și Ilie Mur- 
gulescu — vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu — se
cretarul Consiliului de Stat, Petre Borilă, Anton Breitenhofer, Ion Cos- 
ma, Vasile Daju, Constantin Drăgan, Suzana Gidea, Athanase Joja, Ion 
Popescu-Puțuri, Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs și Vasile Vîlcu, membri 
ai Consiliului de Stat.

Au fost adoptate mai multe decrete privind organizarea activității 
unor instituții centrale de stat

Consiliul a rezolvat apoi lucrările curente.

Sectorul III Lupeni
Colectivul celui mai mare 

sector carbonifer al Văii Jiu
lui — sectorul III Lupeni, a ra
portat cu 4 zile mai devreme 
îndeplinirea planului de pro
ducție pe primele 9 luni ale a- 
nului. Minerii din frontalele a- 
cestui sector, printre care cei 
conduși de Petre Constantin, 
Aslău loan, Ghioancă Sabin și 
Ghioancă loan au înscris pe 
graficele întrecerii socialiste 
importante cantități de cărbu
ne extrase peste plan. Randa
mentele obținute de ei întrec 
pe cele planificate cu 1 și 2 
tone de cărbune pe post.

Ca urmare a creșterii produc
tivității muncii în abataje, mi
nerii sectorului
de la începutul anului, peste 
prevederile de plan aproape 
10 000 de tone de cărbune Coc- 
sificabil.
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Pe firul

primele 17 vagonete doar la
11, iar restul de 20 la ora 13.

• Intr-o oră cît nu s-a reușit în 7

IÎI au extras,

Metamorfoza lemnului 
$ Succes ai întregului colectiv ф 599 m c peste plan în 
tr-un singur trimestru ф Cuvîntul de ordine: îmbunată 
firea calității

R.C.M. Petroșani
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• Liniște care supără
• Mina-i mină și totuși...

o mai bună orgaImperativul 
nizare!

Mașinile încărcate cu bușteni 
veneau de la Jieț una după alta 
și se opreau la punctul de descăr- 
санцДіп curtea încăpătoare a ga
terului nr. 2 din Lonea. Descărcați 
cu îifdemînare, buștenii de grosi
mea unui om intrau apoi pe mina 
echipei de sortare a lui Mirohescu 
loan. Minuind cu pricepere ța- 
pinele, aceștia examinau cu aten
ție fiecare lemn sortîndu-1 după 
lungime, grosime 
Cei 5 oameni 
din echipă se 
mișcau repede în 
ciuda dimensiu
nii uriașe a lem
nului pe care 
trebuiau să-l sorteze.
lucrului nu se yorbea. Din cînd în 
cînd liniștea era întreruptă doar 
de cite un „hei rup" strident, 
semn că sortatorii se luptau cu 
un buștean mai voluminos. Apoi 
liniștea se restabilea din nou.

...Lemnul repartizat după co
menzi a fost incărcat, de mîini vi
guroase, în cărucioare și a pornit 
spre gater. In cîteva minute pîn- 
zele gaterului au străbătut lungi
mea bușteanului prefăcîndu-1 în 
cherestea.

și calitate

Mobilizați de organizația de 
partid, lucratorii acestei unități 
industriale aparținînd de 1. F. Pe
troșani muncesc cu spor. Cîteva ci
fre sini ilustrative pentru a coniirma 
această afirmație. La data de 15 
septembrie la cheresteaua de ru
șinoase mai aveau de realizat 150 
m c pentru a-și îndeplini preve
derile lunare

trei 
devre- 
tuturor 
de va- 

incărcat
108 650 

încărca-

CARNET

In timpul

ale planului. Și la 
celuloză proveni
tă din deșeuri de 
rășinoase s-a 
muncit bine. La 
data respectivă, 
pînă la îndepli- 

! planificate la acest

Colectivul de muncitori din 
cadrul R.C.M. Petroșani a înde
plinit planul pe primele 
trimestre cu 6 zile mai 
me. Prin asigurarea 
stațiilor cu necesarul 
goane goale, tonajul 
în plus se ridică la 
tone mărfuri, iar prin
rea majoritâfu vagoanelor la. 
capacitatea maximă, sarcina 
statică a fost îmbunătățită cu 
2,83 la sută și s-au economisit 
1 794 vagoane a 20 tone fiecare 
O contribuție de seamă au adus-o 
colectivele stațiilor Vulcan, Lu
peni, Petroșani și Bănită.

Printre colective
le miniere care la 
cea de-a doua de
cade a aceste luni 
au rămas datoa
re față de planul 

de producție se numără și cel a! ex
ploatării Vulcan. Mina a rămas 
urmă cu realizarea planului din pri
mele zile ale lunii, ajungînd la sfîr
șitul decadei a doua la un minus de 
766 tone cărbune. Vechea boală a... 
neritmicității se repetă și la această 
exploatare de luni de zile.

De ce nu a lucrat ritmic mina 
Vulcan în luna septembrie ? Iată o 
întrebare la care răspunsul cel mai 
edificator se poate afla printre oa
menii din abataje, din mină. Din 
acest considerent am poposit în cî
teva din abatajele sectorului III, 
unul din sectoarele cele mai mari 
ale exploatării care la minusul de 
766 tone a adus o „contribuție" 
considerabilă — 434 tone.

Iată-ne așadar în abatajele din 
stratul 3, blocul III. Brigăzile de aici 
au cam excelat în acest an „în bă
tuta pe 
lui.

Urcăm 
sversală 
direcțională și ne aflăm la frontul de 
lucru al abatajului nr. 6 Aici lucrea
ză brigada minerului Marghitan Ti- 
beriu. De altfel, brigadă bună, omo
genă, care a făcut față cu succes si
tuațiilor speciale în care s-a aflat 
zăcămîntul în ultimul timp, e ră
masă totuși sub plan. Șeful de bri
gadă ne declară cu amărăciune.

— Avem minus 30 de tone ta 
sfîrșitul decadei a doua. Păcat I Ar 
trebui să avem „plus" 300-, și pu
team avea 1 declară contrariat mi
nerul.

— De 
stînjertit ?

— Ne-a stînjenit lipsa 
De o vreme pierdem în 
cite o jumătate de schimb din cau
za goalelor. In ziua de 21 am pri

în

un suitor din prima tran
ce se deschide din galeria

ce n-aveți ? Cine v-a

de goale, 
fiecare zi

cd 
in 

în-
ce

in privința 
fi remediate 
mare atenție 
transport, pe 

din culcușul

Deși риЦп 
gaterului nr. 
in cel de-al
anului in curs, cu randament spo-

numeros, colectivul 
2 Lonea a muncit, 
treilea trimestru al

nirea cantității 
sortiment pe septembrie mai lip
seau 7 m c.

Paralel cu succesele înregistra
te în ceea ce privește volumul 
lemnului prelucrat s-a pus un 
accent sporit și pe calitatea lui. 
Rod al activității pline de răspun
dere dovedită Ia locurile lor de 
muncă de către comuniștii Dumi
trescu Ioan, maistru de fabrica
ție, Coman loan și Balog Nicolae, 
qateriști. Lobdă Constantin, Radu
lescu Ecaterina, Madarasz Maria 
șr alții, la rășinoase, indicele de 
calitate a fost îmbunătățit cu 5,5 
procente. Datorită muncii neobo
site, acest colectiv mic și har
nic trimite întreprinderilor benefi
ciare cherestea de calitate supe
rioară.

ACTUALITATEA
• Teatrul de păpuși „Licurici" 

din orașul Sibiu întreprinde un 
turneu prin Valea Jiului cu spec
tacolele „Aventuri din junglă" (E- 
lefănțelul curios) și „Rapsodii de 
toamnă"
Kippling 
George 
au fost 
iar azi,
17,30 vor fi prezentate în sala Tea
trului de stat din Petroșani.

(Domnișoara Vulpe) de compozito
rul francez Fiorimond Негѵё.

mit
ora
Deci puține și foarte tîrziu 1 In ge
neral, primim goalele pe la sfîrși- 
tul schimbului. Asta înseamnă 
stăm pe cărbunele pușcat ore 
șir, iar Ia sfîrșitul schimbului, 
tr-o oră trebuie să facem ceea
n-am reușit in 7. Așa ne zbatem 
să scoatem preliminarul. Și cînd te 
gîndești că transportul pe galeria 
direcțională este deservit de 5 oa
meni : doi mecanici, doi însoțitor) 
și un supraveghetor (tov. Cibian) 
zău că nu știi ce să mai crezi...

A intervenit în discuție și mine
rul AZAMFIRI ADAM:

— Multe necazuri 
transportului puteau 
dacă s-ar da o mai 
întreținerii căilor de 
galeria principală
stratului 3, blocul III, pe care sîn- 
tem aprovizionați, se produc dese 
caramboale din cauza liniei prost 
întreținute.

Ne aflăm într-un alt abataj din ace
lași strat, la locul de muncă al bri
găzii lui Domokoș Andrei. E un a- 
bataj frumos, cu un profil de 4/4 m, 
un adevărat izvor de cărbune. To
tuși, situația locului de muncă ne
mulțumește. E ora 11,30, iar din aba
taj, cu două fronturi, au ieșit abia... 
5 vagonete de cărbune. Cam puțin 
față de 50, cît e preliminarul pe 
schimb, mai ales că nu s-a pușcat 
încă nici o aripă. Și totuși, în aba
taj e a liniște desăvîrșită. Oamenii, 
5 plasați în abataj, așteaptă; n-du ce 
face. E o liniște care supără. Dar să 
dăm cuvîntul minerului RUSU ISAIA, 
șeful de schimb să ne spună cu ce 
și-au „omorît timpul" oamenii din 
brigadă de la începutul schimbu
lui :

— Am găsit abatajul heasigurat. 
Deci am armat, am tras juguri, am 
bandajat, iar acum pregătim pentru 
pușcare ambele aripi.

— De ce nu v-ați organizat mai 
bine munca ? De ce nu v-ați con
centrat întîi asupra unei singure 
aripi, unde să fi pușcat, iar în 
pul evacuării cărbunelui ați fi 
gătit cealaltă aripă ? Ați fi dat 
bune, preliminarul ar ii fost 
gurat.

Șeful de schimb caută justificări: 
că n-au fost, lugnele trase pină Ia 
ort, că au așteptat după artificier 
etc., etc. Asemenea justificări au 
fost găsite și pentru explicarea ră- 
mînerii sub plan la decadă a brigă
zii cu 200 tone : că oamenii-s necores
punzători, că cei mai multi sînt „vi- 
nituri" de la alte brigăzi, că ortacii 
care au fost ițiai buni și-au
transferul în alte abataje. Adevărul 
e că unii dovedesc lipsă de interes, 
indisciplină. Un exemplu, șeful de 
schimb Cojocaru lipsește în fiecare 
sîmbătă din abataj pentru că dumi
nică se cere la inspecție. Nu-1 obli-

I. DUBEK

tim- 
pre- 
căr- 
asi-

nt. Ca urmare a activității desfă
șurate, pînă la jumătatea lunii sep
tembrie sarcinile de plan pe tri
mestrul III la cherestea de răși
noase au fost depășite cu 599 m c.

Arhitectura industrială a pre- 
parației Coroești are acum un 
„vecin" pe măsura ei. Arhitec
tura impunătoare a blocurilor 
înalte ridicate de constructori 
in orașul Vulcan.

de Nina Cassian după R. 
și de I. Htndoreanu după 
Topîrceanu. Spectacolele 
prezentate ieri la Lupeni, 
la orele 9, 11, 14,30, 16.

• Formația de operetă a clubu
lui sindicatelor din Petrila prezintă 
vineri, la ora 20, în sala palatului 
cultural din Lupeni un spectacol 
cu opereta „Mam'zelle Nitouche"

• După ce a prezentat o serie 
de spectacole Ia Petroșani și Lu
peni, Circul de stat din București 
a sosit ieri la Vulcan. Aici urmea
ză să prezinte, începînd de azi, 
zilnic de la ora 20,30, pînă dumi
nică 3 octombrie spectacolul „Cir
cus ’65". La spectacol își dau con 
cursul și artiști bulgari ai circului 
și ai radioteleviziunii

cerut

din Sofia.
• Mi ine, la ora 19, 

bului sindicatelor din 
programată o seară 
tema
in Balcani".

în sala clu- 
Vulcan este 
literară cu 

„România — steag al păcii

(Continuare în pag. 3-a)M. CHIOREANU
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Industria electrotehnică din 
Anglia a pus la dispoziția in
dustriei carbonifere un aparat 
nou pțniru detectarea metanu
lui numit „Detector automat de 
metan ți de alarmare". Apara
tul este portativ, controlează 
în permanentă conținutul de 
metan al atmosferei înconjură
toare și alarmează atunci cînd 
acest conținut depășește o li
mită fixată în prealabil.

Detectorul este în întregime 
automatizat. ’ Prezenta me
tanului se indică pe o scală

Dispozitiv 
de semnalizare 
automată 
a metanului

gradată de la zero la 3 la sută.
Alarmarea se produce prin a- 

prinderea a două becuri cate 
luminează un cilindru translu
cid de culoare roșie. Aceasta 
se produce imediat dacd con- 
centrația metanului atinge li
mita fixata in prealabil.

Verificarea funcționării apa- 
râtului la locul de muncă se 
iace prin simpla răsturnare a 
acestuia, in acest caz, un în
trerupător de gravitate, înglo
bat in aparat, pune în func
țiune iluminatul de alarmă ți 
deplasează acul indicatorului 
de metan, in lungul scalei, in 
cazul că aparatul este delect un 
bec iluminează imediat supra
taxa translucidă a cilindrului 
albastru pe care se aJlâ scris 
cuvîntul „Detect11.

Prin faptul că elementele sen
sibile, detectoarele de metan, 
sint situate la partea supetioă- 
tă a dispozitivului este înlesni
tă verificarea conținutului de 
metan în apropierea tavanului 
lucrărilor. Circuitul electric pre
zintă o totală securitate. El cu
prinde un amplificator cu tran
zistor! care asigură o durată de 
funcționare de 9 ore, la o Sin
gură încălcate a bateriei.

Datele constructive ale apa
ratului sînt urtnătoatele : greu
tatea 1,8 kg, înălțimea 3U,S cin, 
lățimea 8,3 cm.

Similar 
construit 
PENTRU 
BON care 
principiul 
tic.

Ing.'LUDOVIC SEMEȚI 
S.C.S.M. Petroșani

cu acest aparat s-a 
și DETECTORUL 

OXIDUL DE CAR- 
are construcția st 

de funcționare iden-

Interesant A propunere de inovație

RAMBLEEREA
Șl EXPLOATAREA SUPRAPUSE

Din cauza deranjamentelor tec
tonice ale zăcfimîntului, prin apa
riții de apofize in culcuș și cope- 
riș, lucrărilor vechi și decalajelor 
între numere, la mina Vulcan la 
toate cele cinci abataje cameră 
din’ stratul 3, blocul II, este nece
sară rambleerea spațiilor exploata
te Deoarece grosimea stratului este 
foarte mică, frecvența rambleerii 
hidraulice este foarte mare; se ram 
bleează tronsoane de cîte 8 m des
chidere pe direcție. Or, in momen
tul rambleerii uneia din aripi, nu 
se poate lucra la extragerea căr
bunelui in cealaltă aripă, întrucit 
apa se scurge pe suitorul prin care 
se evacuează cărbunele 
Încurcă transportul în 
bază.

S-a dovedit că la un 
necesare in medie 3 rambleeri. 
rata fiecărei rambleeri (Unind 
că se rambleează cca. 80 mc/sehimb) 
este de 3 schimburi. In plus mal 
sint necesare 1—2 schimburi pen
tru montarea și demontarea colos- 
neî de rambleu șl un schimb pen
tru curățirea mitului de pe galeria 
de bază și din abataj. In total, cu 
o rambleere de 180 mc se consu 
mă 6 schimburi. Pentru catul a 
mintit. avînd 3 rambleeri, se vor 
consuma 18 schimburi. Aceste 
schimburi, luind In calcul o pro- 
dactie de 20 t/sebimb, duc la o

«1 totodată 
galeria de

sînt 
Du- 

cont

abataj

NOUTĂȚI
ÎN TEHNICA
0 Inioitaoti 
una ii crtitere 
I niiiKliiititil 
iutii

In Sectorul II al minei Aninoasa. 
preocuparea pentru creșterea pro
ductivității muncii are un caracter 
larg, cuprinzător. Paralel Cu introdu
cerea susținerii metalice tu stîlpi pitici 
GHH și grinzi metalice în consolă 
în abatajul frontal de pe stratul 18, 
cu o aprovizionare tot mai bună a 
locurilor de muncă, astfel ca mine
rii sfi poată folosi din plin timpul 
programului de lucru, o contribuție 
însemnată în creșterea productivită
ții muncii o aduce mecanizarea 
transportului de materiale pe sui
toare, din galeria de cap — sau de 
bază — în abataje, 
urmărit reducerea 
turilor prestate la 
materiale, evitarea

trans- 
putea 
cope-

secto

Prin aceasta s-a 
numărului pos- 
transportul de 

situației cînd 
brigăzile erau nevoite să Întrerupă 
munca în abataja și să facă 
port de materiale pentru a 
executa lucrările de dirijare a 
rlșultti.

Pe acest tărîm, conducerea 
rului II, colectivul părții electrome
canice au dobîndit o experiență valo
roasă care merită a fi extinsă. în acest 
sector Sînt cinci abataje, din care 
două frontale lungi pe stratele sub
țiri Și trei abataje cu front scurt 
pe stratul 13. Fiecare din aceste a- 
bataje este dotat cu cîte un troliu 
cu chibîă care mecanizează trans
portul de materiale pe suitoare.

Să luăm, spre exemplu, cazul bri
găzii lui Hegheduș Dănilă. înainte, 
cînd nu era instalat troliul, trans
portul de material lemnos constituia 
întf-ădevăr o operațiune grea, de 
durată, cate răpea fiecărui schimb 
Cîte o otă, Chiar două în cazul cînd 
era necesară o cantitate mai mare 
de lemn pentru stive. înșirați de-a 
lungul frohtului de lucru, minerii 
treceau lemnul din mînă în mină și 
acest lucru nu-i ușor mai ales în 
condițiile abatajelor de pe strateie 
subțiri, pe înclinare.

Pentru mecanizarea operației de 
transport de materiale, partea meca
nică, cu sprijinul conducerii sectoru
lui, a montat un troliu de 5,5 kW 
în galeria de cap, care este prevă
zut cu o chiblă pe două role Cilih- 

care nu se

acestor pler- 
cadtul secto-

în cate 
spațiului 
spațiului 
se face 
in vatra 
In aee#t

pierdere de producție de 360 tone 
(numai din aripa în 
rambleează).

Pentru remedierea 
rieri de producție, în 
rului I s-a aplicat următorul pro 
cedeu:

Faza inifialâ
In camera direcțională 

se execută rambleerea 
excavat, la 2 in în făta 
pregătit pentru rambleu, 
un șliț clO 0,5X0,3 ta atlt 
cit și in pereții laterali, 
șliț se montează un dig dublu de 
scîndură cu înălțimea de 1,5 m. 
Intre pereții digului se face un pat 
de pale amestecate cu lut. Prin dig 
este trecută o țeavă cu diametrul 
do 150 mm, cu sorb, Spre spațiul 
pregătit pentru rambleu și flanșă 
spre partea exterioară, La această 
țeavă и cuplează alte țevi cere 
fac legătura între dig șl orizontul 
de bază. In acest fel, apa prove
nită de la rambleu este captată și 
dirijată spre galena de bată. In 
aripa cealaltă a abatajului, lucrai 
se desfășoară normal.

AVANTAJELE ACESTEI METO 
DE: desfășurarea lucrului normal 
și fără întrerupere In abataj; mări
rea vitezei de avansare a abataju
lui, prin neexistenta zilelor de lu
cru pierdute pentru rambleu; cîștl

MINIERA
Mecanizarea transportului pe suitori

drice In care se Încarcă materialul. 
Pentru ca chibla să circule în con- 
dițiuni bune, suitorul este podit cu 
scîndură. Precum se Vede, n-au fost 
căutate soluții savante; s-a recurs la 
posibilitățile existente (chiblele sînt 
confecționate la atelierul mecanic 
al minei) dar ceea ce s-a făcut este 
de Un real folos : transportul mate
rialului lemnos durează tot două 
ore, dar la această operație nu par
ticipă întreaga brigadă, ci doar doi 
oameni: unul care manipulează tro
liu! și unul la chlblă. Așa s-a proce
dat nu numai în cazul brigăzii lui 
Ifegheduș Dănilă, ci la toate locuri
le de muncă din sector, inclusiv lu
crările de pregătiri. La abatajul bri
găzii Iui Asmarandei Augustin tto- 
Iiul instalat efectuează mecanizat 
transportul de material din galeria 
de bază pînă in galeria de subdi
viziune. Trolii de 5,3 kW prevăzute 
cu chible coboară materialul din 
galeria de cap pînă în baionetă Ia a- 
batajele brigăzilor conduse de Stan 
Silviu, Czego Ludovic.

Meritoriu este faptul că pentru 
fiecare loc de muncă s-au căutat so
luțiile cele mai corespunzătoare. Pen
tru brigada condusă de minerul Vă- 
nușcă Alexandru, cate efectuează 
lucrări de pregătiri pe stratul 18 
vest, n-a fost suficient un troliu cu 
o singură Chibla, deoarece se face 
și transport de steril. Ținînd seama 
de acest lucru s-a montat un troliu 
mai puternic, de 12 kW prevăzut cu 
două chible tip vagonet: cînd o Chi- 
blă face transportul, cea de-a doua 
e încărcată cu steril. In cazul chi- 
bielor vagonet așa cum se poate 
vedea și în suitorul deschis de bri
gada minerului Tîștea Alexandru — 
pe vatră se montează șine pe care 
circulă chibla — vagonet și care 
preiau greutatea sporită a vasului 
de transport încărcat cu steril.

Evident, mecanizarea transportului 
de material pe înclinare necesită o 
serie de lucrări care nu pot fi ne
glijate. Troliile, cablurile de remor
cară, chihlele trebuie revizuite pe
riodic cu mare atenție. Maistrul me
canic Fiorea Dumitru acordă o aten- EWLOfiTH

Селій к
лаі>!е»

Rambleerea și exploatarea supta 
puse în abatajele cameră din stra- ' 
tul 3.

baz6
-.6; cu unui schimb necesar înainte 
pentru curățirea galeriei de 
de milul depozitat in urma 
bleeril; nu tnai este necesara 
strucția unui dig de captare 

ce se execută în galeria 
întreținerea suitorului și 
de bază se face în con- 
bune, iar timpul de ex-

pelor (cel 
de bâză); 
a galeriei 
dițli mai 
ploatare a unei felii se scurtează 
simțitor.

DEZAVANTAJELE ACESTEI ME
TODE : montarea unei coloane de 
rambleu In plus, pentru o singură 
dată, care va rămlne definitivă,

RECOMANDĂRI: Diametrul tu
bului pentru captarea apei să fie 
mal mare declt diametrul tubului 
pe care se face rambleerea. Cu cit 
raportul dintre cele două dlametra 
aste mal mare, cu attt rambleerea 
decurge fără întreruperi

Faza Il-a
In principiu, sistemul d* lucru 

rămlne aceiași; In schimb ăpăre 
un dig metalic, in locul digului du 
blu din lemn.

Se cunoaște faptul că la ram
bleerea hidraulică a abatajelor 
rolul digului este de a reține apele 
provenite din rambleu, pentru re
ținerea particulelor de rocă antre
nate de apă, In mod obișnuit, a- 
castă diguri se construiesc din 
scîndură, fapt cere cere manoperă

Din mineritul altor țări
Aruneător de grenade 
minier

Specialiștii sovietici au construit 
un aruncător de grenade minier 
„DRS-130*'. Acesta este destinat 
pentru surparea marginilor de la 
cariere și sfărîmarea rocilor minie
re în locurile greu accesibile. A- 
runcătorul de grenade este prevă
zut cu încărcătură de cca. 1,5 kg. A-

ție deosebită acestei probleme șl 
astfel asigură o bună funcționare a 
acestor utilaje. Este necesar, de 
asemenea, concursul maiștrilor mi
nieri în ce privește menținerea în 
stare bună a poditurii suitorilor pe 
care se face transport cu chible cu 
role, sau pentru întreținerea liniei 
ferate în cazul chlblelor tip vago
net.

O problemă de răspundere o con
stituie asigurarea semnalizării, pen
tru efectuarea Unui transport în con
diții de deplină securitate. La toate 
troliile s-au montat de către elec
tricienii conduși de maistrul Crîsnic 
Dionisie instalații electrice de sem
nalizare acustică și vizuală. S-au ela
borat și afișat codul de semnali
zare, instrucțiuni de folosire a 
troliilor în conformitate cu normele 
de tehnica securității. Oamenii de
semnați de brigăzi pentru manevra
rea troliilor sînt instruiți spre a cu
noaște temeinic modul de lucru cu 
aceste utilaje.

Munca depusă pentru mecanizarea 
transportului pa înclinare • răsplăti
tă cu prisosință de 'rezultatele ob
ținute. Minerii din abataje sînt bine 
aprovizionați cu materiale, transpor
tul se face cu un personal redus și 
într-un timp scurt, evitîndu-se în 
aceiași timp accidentele mărunte, dar 
supărătoare, care pot surveni la 
transportul manual al materialului pe 
suitoare.

Și ceea ce este deosebit da im
portant, mecanizarea transportului 
pe suitoare s-a dovedit a fi o im
portantă măsură de creștere a pro
ductivității muncii condiție de seamă 
pentru sporirea continuă a produc
ției de cărbune.

Ing. I. BRANEA

sttTim twtsmu
tWlWNJ

Sectiuhu А-Л

10X30. Numărul pa- 
varia după dlmen 

In câte este montat 
din panourile dlgu 
orificiu cu diametru'

fiind și consum de materiale (scîn
dură, cuie, pămlnt) care nu se mai 
pot folosi. Acest dig de scîndură 
al cărui cost (materiale 4 mano 
peri) se ridică la 613 lei, SE PRO
PUNE A SE ÎNLOCUI CU UN DIG 
METALIC, confecționat din tablă de 
6—8 mm, în panouri de 1 OOOX1 100 
mm.

Îmbinarea intro panouri se face 
cu șuruburi de 
nourilor poate 
slunăa lucrării 
digul. In unul 
lui se lasă un 
dă 1ВѲ mm la care se sudează un sorb 
și o țeavă cu flanșe de 100—150 
mm. Pentru montarea digului din 
tablă se sapă un șliț adine de 100— 
150 mm in vatră și adine da 350- 
300 mm In pereții laterali.

Digul montat este sprijinit de 
două piese de lemn egale cu des- 

paratul este transportabil și cîntă- 
raște, înțărcat, cea. li kg. Manipu
larea lui este simplă și nu prezintă 
pericol.

Potrivit datelor antecalculate, prin 
folosirea aruncătoarelor de grenade 
„DRS-130" numai la două mine se 
vor obține economii anuale evaluațe 
la 250 000—300 000 ruble și se 
îmbunătăți condițiile de 
minerilor care lucrează 
de minereu.

vor 
muncă ale 
ia extracția

Combină minieră de 
randament

înalt

In Polonia a fost realizată com
bina minieră de înalt randament 
„KWB-4“ echipată cu două instalații 
de havare și un motor de mare 
putere.

Noul agregat este utilizat pentru 
exploatarea straturilor carbonifere 
groase și permite obținerea de căr
bune în bulgări mari.

Convelera magistrale
La uzina constructoare de frasini 

din Markov (R.S.S. Ucraineană) 
s-au construit primele prototipuri 
de conveiere magistrale destinate 
transportului de cărbune In gale
riile subterane de mare lungime.

Această instalație, lungă de 1 
km, va înlocui, după părerea spe
cialiștilor, transportul de cărbune 
în vagonete tractate do locomotive 
electrice.

Capacitatea conveierului este de 
250 tone de cărbune pe oră. Anul 
Viitor, uzina va fabrica în serie a- 
ceste instalații. Conveierul de a- 
cest tip va putea avea lungimea 
maximă de 1 800 m. El va putea 
funcționa, de asemenea, In galerii 
curbe.

Manuale pentru școlile 
tehnice de maiștri

(La librăria din orașul Petroșani) 
Conf. ing. Aron Popa 
candidat în științe tehnice

Exploatări miniere
518 pag.

■fr
Delia Munteanu șl 
ing. Ion Siman

Fizica

L?,1U tei
—'A

562 pag. 13,70 lei

dig, in 
scîndură.

scîndura. 
de mon-

Montarea digului metalic.
chiderea abatajului pentru a re
zista la împingerea apelor. Pentru 
a mări etanșarea acestui dig și a 
se realiza o cît mai bună reținere 
a particulelor fine provenite de la 
rambleu, este indicat a se căptuși 
cu pînză de cinepă (pînză de sac). 
Avantajele noului tip de 
comparație cu cel din i 
sînt:

• înlocuiește complet 1
• Reduce mult timpul - 

tare.
• Se consumă manoperă putină 

la montare.
■ Exclude folosirea argilei (care 

este greu de transportat în abataj).
• Realizează o mai bună 

șare.
•

ori

etan-

Se poate refolosi de mâi taulte

Irig. DAN SURULESCU
17 M. Vulcan
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PE FIRUL
(Urmare din pag. l-a)

gă nimeni, dar lui ii convină >a 
meargă de inspecție duminica spre 
a avea un liber în cursul săptă- 
mînll.

Brigadierul DOMOKOȘ ANDREI 
motivează și el cele 200 tone minus 
prin oamenii brigăzii: „Am oameni 
slabi,., cei buni pleacă la alte bri
găzi...".

Dar să ne permită o întrebare aici 
brigadierul: De cine depinde, In pri
mul rînd, ca oamenii să nu place 
dintr-o brigadă, nu de brigadier, de 
felul cum reușește să-și organizeze 
oamenii, munca în abataj ?

Dar iată și părerea maistrului de 
revir POPESCU GHEORGHE:

— Nereaiizarea planului in pri
mele două decade de către brigă
zile conduse de Domokoș Andrei 
și Marghitan Tiberiu are mai mul
te cauze: brigăzile primesc tirzlu 
vagonetele goale, apoi, prin puful 
7 vest primim majoritatea vagone- 
telor umplute pe jumătate cu p/a- 
trdA Nici materialul lemnos prevă
zut' pentru armare nu satisiace ce- 
rinjeletyrtigăztlot. Personalul elec
tromecanic este, de asemenea, in
suficient. Acestea-s greutățile...

— Mai sînt și altele ? Ce-i cu bri
gada lui Domokoș ?

— Nu se înfeleg oamenii intre 
ei; brigadierul a fost în concediu, 
iar ceilalți n-au reușit să-și orga
nizeze munca.

La întrebarea cum a ajutat el 
brigada, ca maistru minier și tot
odată ca membru în biroul organi
zației de partid din sector, tov. Po
pescu a răspuns evaziv: a mai 
schimbat din oameni, l-a mai îndru
mat. Și atît (?!).

-. In orice caz slabă preocupare față 
de brigăzile rămase în urmă, tova
rășe maistru minier. Chiar și în 
Ziua raidului, tovarășul Popescu a 
vizitat abatajul brigăzii lui Domo
koș. Dar rezultatul? La ora 11,30 nu 
se pușcase încă în nici o aripă. Și 
mai reproșăm maistrului un neajuns : 
preocupare insuficientă față de în
drumarea artificierilor. Cei doi arti
ficieri .{din revir — Rusu Constantin 
și Hornea Constantin — sînt certați 
din anumite motive. In definitiv e 
treaba lor, dar de ce să Sufere din 
acest motiv brigăzile? In ziua rai
dului nu au vrut să puște la brigada 
lui Domokoș. Unul așteaptă după ce
lălalt. In această situație maistrul 
minier ar fi trebuit să intervină mai 
activ, cu mai multă hotărîre în pro
blemele producției, mal ales cînd 
sectorul e sub plan.

Referitor la cauzele minusului de 
434 tone la sfîrșitul decadei a doua 
l-am interpelat și pe tov. inginer 

I AVRAMESCU TRAIAN, șeful secto- 
" nilul •

— Sectorul nostru iși va tace 
planul pe luna septembrie. Dar mi
na e mind. Sint greutăți. La înce
putul lunii n-am avut linie de front 
suficientă. Din 9 abataje cite avem, 
3, respectiv numerele 4, 6, 8, s-au 
terminat simultan și au intrat în 
rambleu.

— Nu s-a putut evita această 
situație ?

—- Da, dar e greu. Nu toate bri
găzile sînt la tel... O brigadă se 
organizează mai bine, avansează 
mai repede. Alta invers. Așa s-a 
întimplat cu brigăzile Dotnokoș și 
Marghitan, au rămas in urmă, pe 
cînd brigada lui Ganț Ștefan a ter
minat mai repede abatajul. Adevă
rul e că au fost și greutăți mai ales

NERITMICITÂȚII
din partea sectorului Vi în privin
ța aprovizionării cu goale și mate
riale. Din partea noastră, trebui» 
să recunoaștem, asistența tehnică 
nu se ridică încă la nivelul cerin
țelor. Maiștrii Popescu Gheorghe și 
Baltac Teodor nu și-au iăcut pe 
deplin datoria lafă de brigăzile ră
mase in urmă. Deci e cazul să per
severăm, să întărim continuu asis
tența tehnică și sd activizăm șefii 
de brigadă spte a ti ia înălțimea 
sarcinilor ce le revin. Pentru luna 
viitoare luăm toate măsurile spre 
a realiza planul ritmic, din prima zi

Tov. KOVACS EMERIC, inginer 
șef adjunct:

prjma precizare: sectorul își va 
face planul. Neritmicitatea, rămîne- 
rea sub plan pe primele două de
cade își găsește explicația în unele 
greutăți de zăcămînt, dar care, prin- 
tr-o mai bună organizare, puteau 
fi învinse. Și aici fin să amintesc, 
în primul rînd, neeșalonarea judi
cioasă a atacării noilor abataje, vi- 
teze scăzute de avansare la lucră
rile de pregătiri, slaba organizate 
a muncii in cadrul brigăzilor. Este 
necesar deci să se concentreze aten 
fia conducerii tehnice spre reme
dierea acestor neajunsuri, spre în 
tărirea asistentei tehnice. In gene
ra] consider eă la sectorul III este 
nevoie de mai multă inițiativă în

Preparatorii îmbunătățesc 
calitatea cărbunelui

De la începutul lunii septembrie 
pînâ în prezent preparatorii din 
Petri)a au îmbunătățit calitatea căr 
bunelui cu 6 la sută față de sar
cina din plan, deși colectivele ex
ploatărilor miniere Petrlla, Lone- 
șl AninpaSa au trimis preparației 
cu 1 000 tone cărbune măi mui' 
decit prevederile planului de pro
ducție. Cele mai frumoase rezultate 
au fost înregistrate de schimburile 
conduse de Rusan Iacob, Suciu Va 

Se lucrează de zor la drumul de acces in incinta minei Paroșeni.

muncă. Aceasta ar ajuta sectorul 
in obținerea unor rezultate mai 
bune.

Din ancheta noastră realizată în 
sectorul III al minei Vulcan s-a des
prins faptul că printr-o mai bună 
organizare a muncii brigăzilor, prin
tr-o mai buhă aprovizionare și mai 
ales eșalonarea atacării și termină
rii abatajelor planul pe septembrie 
s-ar fi putut realiza ritmic chiar din 
prima decadă.

SE IMPUNE DECI:

• O mai mare atenție din partea 
conducerii față de eșalonarea aba
tajelor, îmbunătățirea organizării 
muncii și a disciplinei în brigăzi, 
față de întărirea asistenței tehnice 
și întreținerea căilor de transport.

■ O deosebită preocupare se 
cere avută față de lichidarea deni
velării abatajului б A (apoi 6 și 5) 
din blocul III.

* Sectorul VI transport să spri
jine mai mult sectorul III, precum și 
celelalte sectoare rămase In urină, 
printr-o aprovizionare corespunză
toare cu goale și materiale.

• Conducerea exploatării să acor
de mai mult ajutor sectorului în 
realizarea ritmică a pianului de 
producție șl de pregătiri spre a ob
ține rezultate tot mai bune in lu
nile din ultimul trimestru al anu
lui.

sile și Petru Găină, din cadrul sec
ției separație Preparalorii din a 
ceste schimburi au redus cu 3 la 
sută conținutul de cenușă la căr
bunele bloc. Succesul obținut de 
preparatorii petrileni se datorește 
folosirii instalațiilor cu randament 
sporit și reducerii numărului de 
opriri accidentale a agregatelor.

BÂDUȚĂ CONSTANTIN 
corespondent

►
Tovarășa Boze- 

șan Ana este una 
din lucrătoarele 
fruntașe ale sec 
tiei a Ill-а a 
F.F.A, „Viscoza" 
Lupeni. Ea reu
șește să-și înde
plinească lună 
de lună sarcinile 
de plan, dînd 
fire de bună ca
litate.

SPORT•SPORT
Handbaiiftii din Vulcan 
învingi acasă

In primul meci din returul cam
pionatului regional de handbal, s-au 
întîlnit la Vulcan echipele Viitorul 
din localitate și Bucura Hațeg. Mai 
tehnici și mai iuți în acțiuni, jucă
torii din Hațeg au cîștigat întîlni- 
rea la un scor categoric 24-10. In- 
frîngerea echipei din Vulcan se da- 
torește faptului că antrenamentele 
au fost făcute sporadic. Golurile au 
fost marcate de Hebel (6), Stanclu 
(5), Biscăreanu (4), Cristian (3), Ivaș- 
cu (3), Drăgoi (2), Botoroacă (1) 
pentru oaspeți, iar pentru gazde au 
marcat Negrilă (6), Karoly (3), Stoi
ca (1).

Notă; Ca Ia piață
Călători cu autobuzele I.C.O., în 

toate direcțiile, se găsesc întot
deauna. Și se vor găsi. De aceea 
sînt puse autobuzele în circulație 
pentru ca oamenii muncii să se 
folosească de ele. E bine că e așa. 
Rău este că pasagerii își pun u- 
neori nervii la încercare din cau
za unor nereguli, cam de factura 
aceasta :

Meciuri restantă
Meciurile de fotbal din 

campionatul regional, amînate 
duminică din cauza disputei 
pentru „Cupa României" vor fi ju
cate azi, după cum urmează; Mine
rul Vulcan — Parîngul Lonea pe te
renul din Vulcan la ora 16, Știința 
Petroșani — Minerul Ghelar pe sta
dionul din Petrlla, la ora 16.

Tot azi vor fi disputate la ora 16,30 
meciurile de handbal —- campionat 
regional — Straja Lupani — Mine
rul Aninoasa, pe terenul „6 August" 
din Lupeni și S.S.E. Petroșani —ț 

Viitorul Vulcan pe terenul „Jiul“ 
din Petroșani.

— Vă rog un bilet pînă la eta- 
tia... Și călătorul primește contra 
cost biletul solicitat. Atunci începe 
tîrgulala.

— Dar numai ieri am luat bilet 
pe aceeași distanță cu cincizeci de 
bani mai puțin ? I

Și răspunsul:
— A greșit taxatoarea care V-a 

eliberat bilet.
— Ba n-a greșit, greșiți dvs.
— Ba ea a greșit. Eu nu gre

șesc. Călătorul se lasă păgubaș de 
discuție.

Dar se mai întîmplă șl așa *.
'■— Dați-mi un bilet de un leu. 

(Sîntem undeva pe traseu), intîm- 
plător, taxatoarea l-a remarcat pe 
călătorul „cu bilet de un leu" și 
peste trei stații îl apostrofează:

— Dumneavoastră coborîți aici I
— Ba nu cobor căci am bilet 

pentru încă două stații.
— Ba n-aveți!
— Ba am 1 Șoferul oprește au

tobuzul să coboare pasagerul în 
cauză. Acesta nu vrea să coboare 
și autobuzul stă. In sinea lui, că
lătorul crede că are dreptate. Ta
xatoarea e convinsă că are ea 
dreptate. Dar nu poate să 1-0 do
vedească cetățeanului.

Și cînd te gîndești că dacă pe 
fiecare autobuz ar exista tarifare 
de taxare, s-ar evita aceste dis
cuții contradictorii și așteptările 
legate d<> ele I Așa, pentru că nu 
sînt, taxatoarea se tîrguiește cu 
călătorii ca la piață.

TEM IONESCU

PROGRAM DE RADIO
30 septembrie

PROGRAMUL 1. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,00 
Cîntece vesele in zori; 5,25 Val
suri instrumentale,- 6,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 6.10 Mu
zică ușoară; 6,30 Recomandări din 
program,- 6,35 Jocuri populare exe
cutate la diferite Instrumente,. 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Muzică ușoară; 7,30 
Sfatul medicului: îngrijirea dinți
lor la copii; 7,45 Cîntă Franck A- 
lamo; 8,00 Sumarul presei; 8,30 
Soliști șl formații artistice de a- 
rnatori; 9,00 La microfon, melodia 
preferată; 10,00 Buletin de știri; 
10,03 Cîntă corul Școlii generale 
din comuna Poenari, regiunea Bu
curești; 10,15 Lecturi literare la ce

rerea ascultătorilor : Fragmente din 
„Amintiri din copilărie" de Ion 
Creangă, în lectura actorului Ar- 
cadie Donos; 11,00 Concert din o- 
pere; 11,30 Muzică ușoară; 12,00 
Buletin de știri; 12,30 Emisiune li
terară; 12,45 Mari interpreți: Pablo 
CaSălS; 13,20 Valsuri din opere; 
14,00 Buletin de știri; 14,10 Soliști 
de muzică ușoară; 15,00 Muzică 
populară; 16,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic,- 16,15 Fragment 
orchesfra) din opera „Parsifal" de 
Wagner; 17,00 Muzică ușoară de 
Ștefan Kardoș; 17,15 Cu microfo
nul prin regiunea Mureș-Auțonomă 
Maghiară; 17,35 Cîntece din fol
clorul nou și jocuri populare; 18,00 
Seară pentru tinerel; 19,00 „Cîntă, 

dansează, tinerețe"; 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Varietăți mu
zicale,- 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Varietăți muzicale (continua
re); 21,15 Părinți și copii; 21,30 In
terpret ai cîntecului nostru popu
lar; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bule- 
tin meteorologic; 22,20 Cîntă for
mația de muzică ușoară Cornel 
Popescu,- 22,40 Muzică ușoară aus
traliană; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri,- 7,35 Muzică ușoară; 7,50 Mu
zică populară; 8,15 Melodiile dimi
neții; 8,45 Jocuri populare româ
nești; 9,00 Buletin de știri; 9,30 
Vreau să știu,- 10,00 „Simfonietta 
tinereții" de Dumitru Bughici; 10,30 
Din muzica popoarelor,- 11,00 Bule
tin de știri,- 11,03 Muzică de ca
meră 11,45 Cîntece de Hilda Jerea; 
12,00 Concert-serenadă pentru har

pă șl orchestră; 12,30 Pagini alese 
din muzica ușoară; 13,00 Buletin de 
știri; 13,03 Cîntece și jocuri din 
regiunile patriei; 13,30 Meridiane,- 
13,40 Concert de prlnz,- 14,30 Re
comandări din program; 14,35 In
terpret! de operă; Marieta Grebe- 
nișan și Traian Popescu; 15,00 Bu
letin de știri,- 15,10 Muzică ușoară 
interpretată la instrumente electro
nice; 15,30 Antologie poetică Giosu€ 
Carducci; 16,00 Melodii populare,- 
16,20 Dialog cu ascultătorii,- 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic,-
17.15 Muzică ușoară,- 17,30 Sfatul 
medicului: îngrijirea dinților la 
copii; 18,00 Recitai Nicolae Herlea,-
18.15 Carnet plastic; 18,30 Recita
lul pianistului Li-Міп-Сеап; 18,49 
Muzică ușoară; 19,00 Buletin de 
știri; 19,15 Revoluția culturală so
cialistă și Îmbogățirea conceptului 
de cultură. Prezintă Al. Tănase — 

candidat în științe filozofice; 19,30 
Melodii populare; 19,50 Transmi- 
siune din sala Ateneului a concer
tului orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George Enescu" 
dirijor Mircea Basarab; In pauză: 
Radiojurnal; 22,30 Pagini din Ope
rete; 23,00 Buletin de știri; 23.05 
Noapte bună, dragi melodii; 0,62 
Buletin de știri.

Cinematografe
30 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Oliver Ttvîst; REPUBLICA: Jungla 
tragică; LONEA: Merii «ălbetict 
ANINOASA: Nu se poate Ari 
dragostei LUPENI — MUNCITO
RESC : Armata codobaturilor; 1.ЛП- 
CANI ; Banda de leal.
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Vizita în Iugoslavia 
a delegației de activiști 
ai P.C.R.

BELGRAD 28 (Agerpres).
Delegația de activiști ai P.C.R., 

condusă de tovarășul Virgil Caza
ce, membru al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului regional 
Iași al P.C.R., a vizitat instituții so 
dal-culturale și unități de produc
ție din Belgrad, Zemun și Novi 
Sad, precum și marele combinat 
metalurgic din Zenița. Delegația a 
avut întrevederi la C.C. al U.C.I 
ca Krsto Bulaici și Marin Țetinici. 
membri ai C.C. al U.C.I., Latinka 
Perovici, președintele Comisiei 
ideologice a C.C. al U.C.I., și alți 
activiști cu munci de răspundere

De asemenea, delegația a avut 
întîlniri la Comitetul executiv al 
Uniunii socialiste a poporului mun
citor din Iugoslavia și la Consiliul 
central al sindicatelor din Iugosla
via.

In continuare, delegația de acti
viști ai P.C.R. a vizitat Republica 
Socialistă Bosnia și Herțegovina și 
Republica Socialistă Macedonia.

SANTO DOMINGO

Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 28 — Trimisul spe 
cial Agerpres, Nic. Ionescu, tran
smite :

Lucrările celei de-a 20-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. — de 
la deschiderea căreia s-a împlinit o 
săptămînă — continuă. Paralel cu 
dezbaterile generale, marți diminea
ța a avut loc o ședință închisă a 
Consiliului de Securitate în cursul 
căreia, după cum s-a aflat aici, a 
fost discutat raportul de activitate 
pe care Consiliul urmează să-1 pre
zinte Adunării Generale. La aceeași 
oră, 10,30 (ora New York-ului) s-a 
întrunit Comitetul juridic, inaugu- 
rîndu-se astfel lucrările celor șapte 
comitete principale ale O.N.U. A- 
ceasta a fost o ședință de lucru avînd 
ca scop alegerea vicepreședinte
lui Comitetului, (președinții comite
telor principale au fost aleși zilele 
trecute cu ocazia constituirii Comite
tului general al adunării), alegerea 
raportorului și organizarea lucrărilor 
Comitetului în sensul stabilirii or
dinii de precădere a discutării punc

telor de pe ordinea de zi. Vicepre
ședinte al Comitetului a fost ales re
prezentantul țării noastre Constantin 
Flitan. In funcția de raportor a fost 
ales reprezentantul Ecuadorului.

In cadrul dezbaterilor generale în 
ședința de dimineață au luat cuvîn- 
tul S. M. Kapwepwe, ministrul do 
externe al Zambiei, Ahti Karjalai- 
nen, ministrul de externe al Fin
landei, Etsusaburo Shiina, ministrul 
de externe al Japoniei, și Z. A. 
Bhutto, ministrul de externe al Pa
kistanului. In intervențiile lor re
prezentanții Finlandei și Japoniei 
s-au concentrat îndeosebi asupra 
problemelor privind funcționarea și 
îmbunătățirea activității O.N.U., în 
timp ce reprezentantul Zambiei și-a 
consacrat aproape în întregime cu- 
vîntafea problemei eliberării depline 
a Africii din jugul colonial.

Noi lupte 
în Arabia de sud

Dilema din Piața comună

Demonstrații ale populației care cere 
evacuarea trupelor interamericane

SANTO DOMINGO 28 (Ager
pres).

Agenția U.P.I. relatează că 
Santo Domingo continuă să aibă 
demonstrații ale populației, care 
re imediata evacuare a trupelor
teramericane din tară. Potrivit agen
țiilor, revenirea la Santo Domingo a 
ambasadorului 
Ellsworth 
mulțumiri 
Republica 
considera
guvernului provizoriu condus 
Hector Garcia Godoy, misiunea 
Bunker de mediator al O.S.A. în con-

la 
loc 
ce
ia-

S.U.A. la O.S.A., 
Bunker, a provocat ne- 
în cercurile politice din 

Dominicană, întrucît se 
că, o dată cu instalarea 

de 
lui

flictul dominican a fost încheiată.
Pe de altă parte, în cadrul discu

țiilor cu privire la evacuarea tru
pelor interamericane, președintele 
guvernului provizoriu, Godoy, a dis
cutat această problemă cu colonelul 
Caamano. A fost abordată problema 
reintegrării militarilor constituționa- 
liști în unitățile lor. Potrivit decla
rațiilor lui Godoy, această acțiune 
va începe la 28 septembrie.

Luptele 
din Vietnamul 
de sud

i
SAIGON 28 (Agerpres).
Un detașament al patrioților sud- 

vietnamezi a atacat luni noaptea 
sub tirul mortierelor și obuzelor 
o importantă localitate din provin
cia Phong Dinh, situată la 150 ki
lometri sud-vest de Saigon. Pa- 
trioții au pătruns în localitate cap- 
turind arme și echipament militar, 
precum și trei stații de radio. Po 
trivit comunicatelor militare, gar
nizoana trupelor guvernamentale a 
suferit pierderi grele. Cele două 
batalioane saigoneze trimise în 
sprijinul trupelor atacate, remarcă 
agenția France Presse, au sosit la 
fața locului după ce forțele pa
triotice s-au repliat.

Făcînd bilanțul luptelor care s-au 
desfășurat în perioada 27 mai — 
19 august în provinciile
Nâm și Quang Ngai, agenția 
presă „Eliberarea" subliniază 
forțele patriotice au scos din lup
tă 1 829 de infanteriști marini ame 
ricani. Pentru a face față pierde
rilor suferite, arată agenția, la 24 
septembrie la baza de la Da Nang 
au fost debarcați alți 1 300 de in
fanteriști americani.

Quang 
de 
că

Frontul Național 
Arabia de Sud a 
un comunicat în 
în cursul luptelor

CAIRO. — 
de eliberare din 
difuzat la Cairo 
care se arată că
dintre forțele patriotice și trupele 
engleze în regiunea Halliman, ina
micul a suferit importante pierderi 
în oameni și materiale. Au fost 
scoși din luptă 54 de soldați și ofi
țeri. Comunicatul menționează că în 
regiunea respectivă trupele engleze 
au bombardat și supus unui foc de 
artilerie localitățile arabe, distru- 
gînd o serie de case, incendiind cul
turi și omorînd copii și femei.

Strauss și manevrele sale
NEW YORK 28 (Agerpres).
Ziarul „New York Herald Tribu

ne" consacră un articol intensifică
rii campaniei dezlănțuite zilele a 
ceslea de liderul partidului creștin- 
social din Germania occidentală 
Strauss pentru a imprima o orien
tare „mai dură" viitorului guvern 
de la Bonn.

„Fostul ministru de război Strauss, 
scrie ziarul, și-a înăsprit campania 
menită să imprime o politică mai 
rigidă cancelarului Erhard. Printre 
altele, susține el, creștin-democrații 
trebuie să anunțe în mod neechivoc 
că resping propunerile partenerilor 
lor de coaliție liber-democrați în 
favoarea unor atitudini mai liberale 
în politica externă, mai ales față de 
Germania răsăriteană și țările răsă
ritene. Insistențele lui Strauss ca 
noul guvern să adepte o politică mai 
inflexibilă sînt îndreptate și spre a 
obține ca Erhard să renunțe la 
cluderea lui Schroder în guvern 
ministru de externe.

Pe de altă parte însă, partidul
ber democrat, care susține, de ase
menea, o politică mai flexibilă, a 
anunțat că va continua să sprijine 
„o atitudine mai activă" a Germa
niei occidentale, așa cum cere lide
rul său Mende, el însuși una din 
țintele atacurilor lui Strauss.

Strauss, care desfășoară eforturi 
importante în actualele manevre 
dinainte de constituirea noului gu
vern de la Bonn, pare însă să fi 
cîștigat un punct: liderul parlamen-

in-
ca

li-

Calamitățile naturale din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager

pres).
Numeroase elicoptere au fost tri

mise în ajutorul populației din ora
șul Mazatlan, situat în regiunea me
xicană' de coastă a Pacificului, asu
pra căreia luni s-a abătut uraganul 
Hazel cu o viteză de peste 230 km 
pe oră. Zece mii de persoane au ră
mas fără adăpost din cauza inunda
țiilor provocate de ploile torențiale 
și a furtunii. Orașul a fost în în
tregime izolat, iar apa potabilă a 
fost contaminată de revărsările rîu-

rilor din împrejurimi. Pagubele ma
teriale sînt apreciate deocamdată la 
circa 10 milioane dolari. Cele mai 
mari stricăciuni au fost provocate 
flotei de pescuit (aproape 60 de 
vase s-au scufundat). Serviciile me
teorologice atrag atenția locuitorilor 
regiunii că aceasta este amenințată 
de un nou uragan — Debbie. Gu
vernul a ordonat trimiterea de trupe 
pentru a-i ajuta pe sinistrați. Preșe
dintele Gustavo Diaz Ordaz împreu
nă cu ministrul muncii au între
prins o vizită în regiunea sinistrată.

сагеtar creștin-democrat, Barzel, 
sperase să poată întocmi într-o săp
tămînă lista noului guvern, a anun
țat acum, că, după părerea sa, tra
tativele vor trebui, să continue, pro
babil pînă la 20 octombrie, data 
cînd parlamentul va alege în mod 
oficial pe Erhard ca nou cancelar.

Aliatul 
campanie 
Schroder 
nauer".

lui Strauss în această 
împotriva lui Mende și 

este fostul cancelar Ade-

PE SCURT
• LONDRA. — Un detașament de 

scafandri englezi care participau la 
un exercițiu submarin la trei mile 
distanță de Falmouth au fost sur
prinși de un banc de meduze apar- 
ținînd unei specii deosebit de ve
ninoase. Timp de două ore scafan
drii britanici au trebuit să ducă o 
adevărată luptă pentru a putea scă
pa nevătămați de atacul meduzelor 
și pentru a putea reveni la supra
față, unde au fost culeși de vede
te rapide aparținînd lui „Royal 
Navy".

• PRAGA. —- La invitația lui 
A. Novotny, președintele R. S. Ce
hoslovace, între 4 și 7 octombrie 
va face o vizită oficială în Cehos
lovacia dr. Sarvapalli Radhakrish- 
nan, președintele Indiei.

• LIMA. — După citeva atacuri 
repetate împotriva platoului cunos
cut sub denumirea „Mesa Paleda", 
ocupat de detașamente de partizani, 
care acționează în regiunea Munți
lor Anzi, trupele guvernamentale 
au fost masate în diferite puncte 
pentru noi atacuri. Datorită condi
țiilor meteorologice nefavorabile a- 
viația nu poate fi folosită, iar tru
pele de infanterie acționează fără 
eficiență în junglă.

• ATENA. — Peste 6 000 de sa- 
lariați ai serviciilor poștale din 
Grecia au declarat luni o grevă de 
trei zile în sprijinul revendicărilor
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PARIS 28 (Agerpres).
„Jocul s-a oprit deodată. Dealtfel, 

în ultima vreme, condițiile în care 
se desfășura erau din ce în ce mai 
dificile. Unul dintre participanți, și 
dintre cei mai importanți, s-a supă
rat pentru că partenerii rezistau ce
rerilor lui. Și astfel s-a oprit totul. 
Partea proastă este însă că e vorba 
de ceva mai important decît de un 
simplu joc". Astfel comentează zia
rul „Le Figaro" noul impas la care 
s-a ajuns în Piața comună în urma 
atitudinii intransigente adoptată de 
guvernul francez.

„Ce e de făcut ? Partenerii Fran
ței au să se decidă să continue to
tuși singuri, lăsînd Parisul să-și ru
mege supărarea sau vor încerca să-l 
seducă, chiar cu riscul să fie res
pinși cu brutalitate ? Aceasta este 
dilema care se pune astăzi partene
rilor Franței în Piața comună. A- 
ceastă situație de criză a și deter
minat o nouă propunere din partea 
ministrului belgian de externe 
Spaak : convocarea unei conferințe 
a celor șase state în luna noiembrie 
la Bruxelles, fără participarea co
misiei europene.

Există însă și puncte de vedere 
contrarii. De pildă, unul din ban
cherii și economiștii belgieni dintre 
cei mai influenți, nu numai în țara 
sa ci și în întreaga Europă occiden
tală, baronul Snoy, susține adopta
rea unei atitudini ferme și a semnat 
în „Revue generale de Belgique" un 
articol în care examinează cum ar 
putea arăta Piața comună fără Fran
ța. Acest organism, spune el, ar fi 
desfigurat, și s-ar creea riscul pre
ponderentei zdrobitoare a Germaniei 
federale. Insă acest risc ar fi mai 
mic decît consecințele pe care le-ar 
avea prăbușirea Pieței comune ca ur
mare a atitudinii Franței. Dacă Fran
ța s-ar hotărî să se retragă din,Pia
ța comună, partenerii ei „voțFțțe- 
bui să se străduiască să mh'ttma și 
să consolideze ce a mai rămas".

Ministrul de externe belgian Spaak 
propune în schimb să se mai dis
cute.

Pînă unde s-ar putea ajunge în
să ? Parlamentul olandez este foarte 
nervos și nu dorește „să facă jocul 
lui de Gaulle".

Шій» lntrăriîof celei de-a 71-a sesioe 
a [onsiliului ешііѵ al Ш.Ш.

PARIS 28. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

Incepînd de marți 28 septembrie 
și pînă la 10 noiembrie anul curent 
va avea loc la Paris, la sediul 
U.N.E.S.C.O., cea de-a 71-a sesiune a 
Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O. 
La lucrările sesiunii vor participa 
reprezentanții celor 30 de state mem
bre ale Consiliului. Republica So
cialistă România este reprezentată 
de acad. Athanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului executiv și de 
Valentin Lipatti, delegat permanent 
al țării noastre pe lîngă U.N.E.S.C.O.

Ordinea de zi a sesiunii cuprinde 
35 de puncte. Printre problemele 
cele mai importante care vor fi dez
bătute figurează examinarea ante
proiectului de program și de bu
get al U.N.E.S.C.O. pentru anii 1967- 
1968, raportul oral al directorului 
general al UN.E.S.C.O. privind ac
tivitatea organizației în perioada a- 
prilie-septembrie a.c., organizarea

unor conferințe regionale printre »• j 
care cea a miniștrilor învățămîntu- 
lui din țările europene, ce va avea 
loc la Viena în iunie anul viitor, 
apoi raportul directorului general al 
U.N.E.S.C.O. cu privire la aplicarea 
hotărîrii luate de Consiliul Execu
tiv la sesiunea din primăvară în 
problema Portugaliei, ajutorul acor
dat de U.N.E.S.C.O. Republiqii Con
go (Leopoldville) în domenii»! învă- 
țămînțului, admiterea cu strțut con
sultativ pe lîngă U.N.E.wC.O. a 
unor organizații internaționale negu
vernamentale, studierea metodelor 
de lucru și de elaborare a bugetu
lui U.N.E.S.C.O., probleme cu carac
ter administrativ si financiar etc.

La 28 septembrie își începe lucră
rile Comisia administrativă și finan
ciară a Consiliului Executiv, ur- 
mînd ca ședințele plenare ale Consi
liului să înceapă la 5 octombrie cu
rent.

lor economice. Aceasta este cea de-a 
treia grevă de la serviciile poștale 
în decurs de o lună.

• SANTIAGO DE CHILE. — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe chilian a decla
rat că, vizita pe care o va face 
cancelarul vest-german, Ludwig Er
hard în Chile va fi o etapă în ca
drul călătoriei pe care acesta o 
plănuiește în mai multe țări din 
America Latină.

• CAIRO. — După cum relatea
ză agenția M.E.N., la Aden s-a pro
dus o explozie în imediata apro
piere a clădirii postului de radio 
din oraș. Explozia a distrus un în
treg perete al clădirii. Autoritățile 
au înconjurat imediat imobilul cu 
un cordon de polițiști și au interzis 
apropierea cetățenilor.

® BELGRAD. - In satul Plane 
de lingă Tuzla muncitorii de la 
mina „Kreka" au inaugurat primul 
puț de suprafață pentru exploata
rea lignitului. Acest puț va da zil
nic între 500 și 1 000 tone cărbu
ne. Metode asemănătoare de ex
ploatare vor fi introduse și în alte 
regiuni miniere. Se așteaptă ca efi
ciența exploatărilor în puțurile de 
suprafață să fie de trei ori mai mari 
decît cea din mine obișnuite, iar 
producția de cărbune să fie de 
două ori mai ieftină.

• ZANZIBAR. — Luni s-au dat 
publicității rezultatele definitive 
ale alegerilor prezidențiale din par

tea insulară a Tanzaniei — Zanzi
bar și Pemba. La vot au participat 
184 390 alegători, adică 99,99 din 
totalul celor înscriși pe listele e- 
lectorale. In favoarea președintelui 
Julius Nyerere s-au pronunțat 
182 188, adică peste 90 la sută din 
alegători.

• TEL AVIV. — Noi tulburări au 
avut Ioc luni, la frontiera dintre 
fzrael și Iordania, pe malul Mării 
Moarte. Schimbul de focuri s-a sol
dat cu răiiiți de ambele părți. Gu
vernul Izraelului a cerut convoca
rea comisiei de armistițiu a O.N.U.

• MANILLA — In noaptea de 
duminică spre luni, vulcanul Taal 
de pe Insula Lake (Filipine) a în
ceput să erupă. Valuri de lavă și 
cenușă au acoperit insula locuită 
de 28 000 de oameni. Două locaf-- 
tați Alasas și Kakabogkabog, s<> 
luate în apropierea vulcanului, au 
lost acoperite de torente de lavă 
revărsate. Și-au pierdut viata 2 000 
de oameni.

Vulcanul continuă să erupă. Ex
ploziile se succed Ia intervale scur
te și flăcări enorme se zăresc de 
departe.

Au fost luate măsuri pentru eva
cuarea insulei. La locul catastrofei 
a sosit președintele republicii Ma
capagal pentru a supraveghea ope
rai iile de salvare.

PE SCURT
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