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HOTARIREA
Ct Jetului Central al Partidului Comunist Român 

și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 

privind sprijinirea de către stat a cetățenilor 
de la orașe in construirea de locuințe 

proprietate personals
In anii construcției socialis

te, partidul și guvernul, acor- 
dînd o atenție susținută dez
voltării mereu ascendente a 
economiei naționale, avîntului 
neîntrerupt al forțelor de pro
ducție, au luat totodată măsuri 
pentru ridicarea continuă a 
bunăstării oamenilor muncii. 
Ingrijindu-se necontenit de a- 
sigurarea unor condiții de lo
cuit cît mai bune pentru cei 
ce’muncesc, statul nostru a a- 
locat an de an fonduri tot mai 
Importante pentru, construcțiile 
de locuințe. Numai în perioa
da 1960—1965 au fost construi
te din fondurile statului 270 000 
de 
ori 
da 
de
muncii s-au mutat în acești 
ani în, locuințe noi.

Congresul al IX-lea al parti
dului a adoptat un vast si lu
minos program de înflorit* 
multilaterală a României so
cialiste'. O dată cu dezvoltarea 
Impetuoasă a industriei și e- 
griculturii, cu avîntul culturii 
și științei, în anii cincinalului 
se va ridica în continuare ni
velul de trai al poporului. 
Partidul și guvernul vor acor
da mai departe o atenție deo
sebită construirii unui volum 
mereu crescînd de locuințe din

apartamente, de peste 2,6 
mai mult decît în perioa- 
precedentă de 6 ani. Sute 
mii de familii de oameni ai

fondurile statului, cu un grad 
sporit de confort, care vor 
contribui la îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. In perioada 1966—1970 
se vor construi din fondurile 
statului circa 300 000 de apar
tamente.

Ga urmare a volumului cres
cînd al veniturilor de care dis
pune populația și a posibilită
ților ei sporite de economisire 
a mijloacelor bănești — expre
sie a ridicării continue a ni
velului de trai al celor CC 
muncesc — numeroși cetățeni 
și-au exprimat dorința de a-șl 
construi locuințe proprietate 
personală. Partidul și guvernul, 
venind în întîmpinarea acestor 
cereri, consideră că există con
diții pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală 
din mijloace bănești proprii ale 
cetățenilor de Ia orașe, cu spri
jin din partea statului.

fa acest scop. Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de. Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia

cu sprijinul statului, în condi
țiile prezentei hotărîri.

Art. 2. Pot beneficia de spri
jinul statului pentru construi
rea unei locuințe proprietate 
personală cetățenii care, la 
data cînd solicită sprijinul, au 
depuse la Casa de Economii 
și Consemnațiuni sume care 
reprezintă cel puțin 30 la sută 
din valoarea locuinței.

In cazul locuințelor grupate 
în clădiri cu un număr mic de 
apartamente, cu cerințe spe
ciale asupra mărimii și distri
buției încăperilor, cu un grad 
sporit de confort, suma depu
să la C.E.C. trebuie să repre
zinte cel puțin 40 la sută din 
valoarea locuinței.

Art. 3. Locuințele care 
obiectul prezentei hotărîri
vor putea executa în clădiri 
care vor fi în întregime pro
prietate personală a cetățeni
lor, după cum urmează :

— în clădii! eu apartamente 
ce se execută. pe baza pro
iectelor curente; folosite cep* 
tru locuințele cejse finanțează 
din fondurile statului și care 
vor putea avea, la cerere, un 
grad mai ridicat de finisare șl 
echipare;

— în clădiri adaptate la con
diții speciale de amplasament, 
pe bază de proiecte unicate.
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ABNEGAȚIE
ф Călirea voinței ф Fluxul producției 
continuă ф O mică atenfte ф Fefe îm
bujorate

Unii locuitori din țările 
nordice obișnuiesc să-și că
lească organismul trecînd 
brusc de Ia o baie fierbinte 
direct în zăpadă. Oțelul se 
călește tot prin trecerea 
bruscă de la o temperatură 
ridicată la una scăzută. Căii- 
rea voinței omului are însă 
Ioc într-un complex de îm
prejurări diverse și de multe 
ori pline de neprevăzut, în 
condiții grele, unde răzbesc 
numai cei temerari cu spirit 
de abnegație, cu dragoste și 
atașament față de colectivul 
In care muncesc.

Zilele acestea, multi dintre 
muncitorii preparației din 
Coroești au avut prilejul 
să-și verifice călirea voinței 
în luptă cu niște greutăți ca
re, deși erau prevăzute, au 
întrecut așteptările. Se lăsa
se un ger de. crăpau pietrele. 
Cărbunele din vagoanele ce 
intrau în preparație spre a fi 
descărcat și trimis spre spă
lare era înghețat tun. Cele 
cîteva tîrnăcoape și lopeți 
ale descărcătorilor s-au dove 
dit neputincioase pentru căr
bunele încremenit pentru a 
doua oară ca în stratele din 
subteran. Intr-o asemenea si
tuație existau două alternati
ve. Ori stagna producția în 
preparație și o dată cu ea și

GA SA ȘTII,
TREBUIE SĂ STUDIEZI

VIAȚA DE PARTID

La mina. Dîlja a intrat în probe 
tehnologice o mașină de extracție 
tip 2 T. Este vorba de mașina de 
extracție de la puțul auxiliar nr. 1. 
Noua mașină, cu o capacitate de 
300 vagonete pe schimb și o viteză 
de lucru de 14-16 m/sec va servi 
la evacuarea sterilului provenit de 
la lucrările de pregătiri din sub
teran.

Această 
a ; II-a ■ de 
tează la
montată la puțul auxiliar nr. 3.

Tot la puțul auxiliar nr. 1 se a- 
proprie de terminare lucrările de 
montaj de la o instalație de con- 
casare a sterilului rezultat de la 
pregătiri.

de 
de 
de 

s-a 
în-

mașină de extracție, este 
atest fel care se mon- 

Dîlja, prima fiind cea

In pagina 2-a
La. Stația de cercetări 
pentru securitate minieră 
Petroșani
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Dupi șapte zile de muncă 
dTn aebst 'an, brigada mineru
lui Sorescu Constantin de la 
sectorul И al minei Uricani a 
realizat o depășire de 35 tone 
cărbune.

In' clișeu : Unul din schim
burile brigăzii, înainte 
intra in mină.

Pe măsura înaintării 
țării noastre pe drumul 
socialismului, munca i- 
deologică capătă o tot 
mai mare importanță, 
însușirea problemelor de 
bază ale teoriei marxist- 
leniniste, cunoașterea te
meinică a politicii parti
dului nostru au devenit 
necesități, de . prim ordin 
pentru fiecare membru 
de partid.

In cadrul muncii ideo
logice desfășurate 
partid, învățămîntul 
partid ocupă un Ioc 
seamă. An de an 
perfecționat sistemul
vățămîntului de partid, 
s-au extins formele cele 
mai corespunzătoare de 
studiu, învățămîntul este 
legat mai strîns de ce
rințele concrete ale con
strucției socialiste, este 
mai apropiat de preocu
pările cursanților.

Una din formele cele 
mai potrivite ale învăță- 
mîntului de partid, care 
permite un studiu apro
fundat și la nivelul sar
cinilor actuale o consti
tuie universitățile serale 
de marxism-leninism. Prin 
programul lor, prin fe
lul de desfășurare a ac
tivității, universitățile se
rale permit studierea în 
mod organizat și la ini 
nivel mai înalt a diferi
telor laturi ale teoriei 
marxist-leniniste, a pro
blemelor principale 
politicii partidului nos
tru.

In acest an de învăță
mînt în orașul Petroșani 
funcționează o ițhiversi- 
tate serală de marxism 
cu trei secții: economie, 
fflbzofie și construcție 
de partid. Numărul stu
denților înscriși la" сйе 
trei secții ale universită
ții se ridică la 322 tova
răși. Printre studenții u- 
niversității serale de 
marxism-leninism se nu
mără activiști de partid.

ale

ai organizațiilor de ma
să, din aparatul de stat, 
conducători ai unităților 
economice, ingineri, teh
nicieni, cadre didactice 
și alți intelectuali, tova
răși care 
necesare 
studia în 
sității.

Potrivit hotărîrii Comi
tetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. în acest an de 
învățămînt, în toate for
mele, se studiază Docu
mentele Congresului al 

. IX-lea al P.C.R. In ca
drul universității, serale 
studierea acestor docu
mente s-a făcut în cursul 
lunilor noiembrie și de
cembrie 1965. Metoda a 
constat în studierea în 
mod individual a mate
rialului bibliografic și 
organizarea de dezbateri 
asupra problemelor e- 
sențiale cuprinse în do
cumente.

Se poate aprecia că în 
general dezbaterile s-au 
desfășurat la un nivel 
corespunzător, majorita
tea studenților au studiat 
temeinic materialul, au 
participat la discuții. De 
asemenea, 
secțiile 
strucție 
conomie 
bună.

Mulți
sînt: Pavelescu 
ghe de la depoul C.F.R., 
Fodor Dumitru de la In
stitutul de mine, Bindea 
Tiberiu de la E.D.M.N., 
Drig Constantin de la 
U.R.U.M.P., Baiont loan 
de la S.M.S. Petrila, Bar
tha Pavel de la Școala 
generală nr. 3 din Petro
șani, Mărășescu Romeo, 
medic din Petroșani, Mă- 
gureanu Gheorghe de la 
Sfatul popular Petroșani 
și mulți alții, de la în
ceputul cursurilor nu au 
nici o absență, au privit 
cu seriozitate obligațiile 
Ce le revin în cadrul u- 
niversității serale.

au cunoștințele 
pentru a putea 
cadrul univer-

prezența la 
filozofie, con- 

de partid și e- 
anul III a fost

tovarăși cum 
Gheor-

(Continuare fn pag. 3-a)

Art 1. Cetățenii domiciliați 
în orașe pot să-și construiască 
locuință proprietate personală 
pentru ei și familiile lor, 
din mijloace bănești proprii și

(Continuare în pag. 3-a)

ACTUALITATEA

sufere din 
Sub îndru- 
Gheorg’ie, 

descărcare

extracția de cărbune de la 
mina Vulcan, ori se mobili
zau Ia descărcat vagoanele 
forte din alte secții. Cum era 
și de așteptat, s-a ales cea 
ce-a doua variantă. La che
mare au răspuns toți ca un 
singur om. Munca trebuia 
astfel organizată ca nici cele
lalte secții să nu 
lipsă ..de personal, 
marea Iui Vințan 
șef de schimb la
munca a început, Descărcă- 
torii Fodor loan, Bîrlan loan, 
Timofte Antqhie și ceilalți 
munceau cu șîrg. Inginerul 
Rai Mircea, șeful Secției pre
parare, Rus Petru, secretarul 
organizației de bază de partid. 
Boloajă Ilie, maistru de trans
port, Pavlovski Emil, maistru 
la spălare și alții erau pre- 
zenți peste tot,unde era mai 
greu. Izbit cu sete, cărbunele 
a început să cedeze. Uh va
gon, două, zece, douăzeci, 
toate cîte au sosit în acel 
schimb de la mina Vulcan 
au fost descărcate,
bul următor, de asemenea. 
Prin hărnicie și 
colectivă, fluxul 
s-a desfășurat normal.

In acest răstimp gospodarul 
preparației umbla ca o șfîr- 
lează. Pregătea o mică „sur
priză" pentru cei ce înfruntau

în schîm-

abnegatie 
producției

gerul, ba scurta vreme, 
ce munceau la punctul de 
descărcare a cărbunelui au 
fost tratați cu un ceai fier
binte. Munca a început din 
nou cu și mai mult spor. Fe
țele tuturor erau îmbujorate. 
Să fi fost oare gerul de vi
nă? O fi avînd și el contri
buția lui, dar îmbujorarea se 
datora muncii, entuziasmului 
colectiv ce s-a dezlănțuit 
chiar și la minus douăzeci 
grade.

Fețe îmbujorate de ger 
entuziasm aveau și cei de 
funicularul de șist. Și aici 
muncea în condițiuni deose
bite. Deși funicularul se află 
încă în rodaj, el lucrează deja 
la capacitatea proiectată. Ge
rul își făcea și aici mendrele 
înghețînd șistul în vagonete. 
Ce e drept atest neajuns ar 
fi putut să fie înlăturat dacă se 
primea Ia timp documentația 
completă pentru instalația de 
curățire- a cupelor. Insă pro
ducția nu poate să stagneze 
din cauza funicularului, și de 
aceasta au grijă maiștrii Pav
lovski Ștefan, Iuhasz Fran- 
cisc, muncitorul Matacne 
Gheorghe și ceilalți. Prepara- 
tia se aseamănă doar cu un 
uriaș angrenaj la care dacă 
se oprește o. singură rotită 
este periclitat întregul proces 
de producție. Colectivul de. 
aici veghează însă ca totul să 
meargă bine, ' indiferent de 
condițiile atmosferice.

D. G.

+ Un colectiv de ac
tori ai Teatrului 
din Petroșani, a 
tat ieri seară in 
spectacole din 
comedia în __
„Stîntu' Mitică Blajinu 
de Aurel Baranga. A- 
ceeași comedie va fi pre
zentată publicului anino- 
Sean astă-seară, cu înce
pere de ia ora 20.

de stat 
prezen- 
sala de 
Vulcan 

trei acte

In cadrul acțiunilor 
de popularizare a cărții 
tehnice, biblioteca duba- 
lui' muncitoresc din Vul
can a programat pentru 
astăzi prezentarea cărții 
„Prepararea cărbunelui*'

de t. Dobrescu. Această 
acțiune va avea loc Ia 
preparația Coroești la 
ora 14. Prezentarea căr
ții o va face maistrul 
preparator Pavlovschi 
Mihai.

ф Tot astăzi, la ora 
8, Stația de • amplificare 
de la UJt.U.M. Petroșani 
va transmite simpozio
nul „Metode înaintate de 
muncă în mecanică". 
Simpozionul a fost pre
gătit de către tovarășul 
Medrea Adrian, membra 
în colectivul bibliotecii 
duhului sindicatelor din 
localitate.

ф Clubul muncitoresc 
din Pptrila a programat 
pentru mîine seară, de 
la ora 18, o informare 
politică asupra eveni
mentelor internaționale 
la ordinea zilei. Informa
rea politică se va ține în 
sala mare a 
către prof. 
Vasiie.

clubului de
Niculescu

Joia tinere-♦ Pentru 
tului de mîine, la clubul 
muncitoresc din orașul 
Vulcan, s-а pregătit o 
seară literară din opera 
scriitorului Tudor Ar- 
ghezi. Seara literară va 
fi urmată de jocuri dis
tractive.

■1



La Stația 
de eercetari 

pentru 
securitate 

minieră 
Petroșani

CĂUTĂRI Instalași pentru itabMrea

REZOLV A RI
metan

cu 
de

PERSPECTIVE
BILANȚ ÎMBUCURĂTOR

ag, GH. CALOIANU
Director al S.C.S.M,

Petroșani

SARCINI SPORITE

Apliearea normelor de tehnica 
securității muncii reprezintă o con
diție ' fundamentală pentru desfășu
rarea normală a procesului de pro
ducție in industria minieră.

îndatoriri de înaltă răspundere 
revin lucrătorilor de pe tărîmul ști
inței în lumina recentei legi adop
tate de M.A.N. cu privire la înfi
ințarea Consiliului Național al Cer
cetării Științifice căre va avea o 
importanță deosebită fti ridicarea și 
afirmarea continuă a științei din 
țara noastră, în legarea ei tot 1ЙЯІ 
•trltisă de cerințele concrete ăle e- 
cdnomiei șl culturii.

Lucrătorii stației de cercetări 
pentru securitate minieră din Pe
troșani își exprimă deplina ade
ziune față de orientarea dată de 
partid cu 
dezvoltării prin toate mijloacele я 
Cercetării proprii.

In îndelungata sa activitate, Co
lectivul Stației a obținut realizări 
importante în cercetarea tehnicii 
securității și protecției muncii. îm
pletind armonios cercetarea funda
mentals cu cea aplicativă, cercetă
torii au stabilii în perioada 
1065, în baza a peste 129 
măsuri concrete de lucru în 
nă siguranță în domeniile 
explozivi de siguranță și metode 
noi de puscare, combaterii silice 
Zei, focurilor și alte domenii. Cea 
mai mare parte a studiilor au S- 
vut un caracter aplicativ, mafori- 
tatea covîrșitoare a acestora fiind 
folosite în activitatea de producție.

Analizînd realizările din anul 
1969 se constată că planul tehtiie 

S.C.S.M. a cuprins un număr le 
probleme deoarlamentale care 
fost completate în cursul itiului 
alte cea, 60 de sarcini extraplan 
total, peste 100 probleme dintre

privire la necesitatea

1961— 
studii, 
depli- 
aeral,

al 
41 
au 
cu 
In .
care peste 60 la sută s-au referit 
la rezolvarea unor obiective speci
fice minelor din Valea Jiului,

Ca una din greutățile care 
caracterizat activitatea noastră 
bule să menționăm ttiunea în 
Miri pe care lucrătorii noștri 
fost nevoit! să o practice avînd în 
vedere numărul mare de probleme 
extraplan. S-au observat unele de- 
flfflănțe In domeniul aprovizionării 
cu unele aparate, mai ales din Im
port.

în lumina directivelor Cdngre- 
sulttl al ÎX-lea al P.C.R. s au pre
conizat măsuri importante de in
tensificare a muncii de cercetare 
pe linia ІеЬ^'РІІ securității șl eon- 
fortttlal muncii, Fr’*1 nlahutlle te

Statice $1 pe baza celor aproape 
40 teme de studii ale anului 1966, 
vom asigura industriei extractive 
din întreaga țară normative îmbu
nătățite îh probleme nerezolvate 
pînă In prezent, in vederea atacă
rii de noi domenii și probleme de 
tehnica securității am fost asigu
rați cu importante valori de inves
tiții în vederea dezvoltării capaci
tății de cercetare.

Ih următorii ani, activitatea sta 
ției se va desfășura în toate .amu 
rile industriei miniere și va avea 
un caracter complex: activitate în 
subteran Împletită cu încercări tn 
IHstalațHle pilot și cu cercetările de 
laborator, colaborare cu exploată
rile și uzinele, cu proiectantii’ și 
cu alte institute de chrcMSfl dih 
țară șl din străinătate,

Tn cea mai mare parte lucrările 
s«* vor efectua ih fază industrială, 
de la caz la căz necesitînd faze In
termediare cu caracter de cercetări 
fundamentale, care însă vor impu
ne continuitatea arin legătura cu 
cercetările aollcative.

S.C.S.M, Petroșani îi revin mt- 
cini importante îh domeniile aera- 
iuliii minier, explozivilor de sigu
ranță, gaze și pulberi explozive de
gajărilor și «trenărilor naze'or îm
bolnăvirilor Profesionale. Confortu
lui procesului muncii incendiilor 
si focurilor de mină, uniatelor e- 
Iectromecanfce, precum st îh dome
niul salvării raln'ere.

Cercetările «înt orientate oe li
nia îmbunătățirii metodelor actuale 
de lucru* șl în vederea elaborării 
de norme și înstruc*inni <•« tehnica 
securității si proiecție a muncit la 
nivelul imnus de dezvoltarea indus
triei miniere,

în lumina cerințelor care s» ri
dică în prezent în fața indiistffeî 
extractive, Ministerul Minelor ă 
luat măsuri de reorganizare s acti 
Vitalii de cercetare pe llfita secu
rității muncii transformlnd tasta fi
lială a ICEMIN din Petroșani tn-

COLABORARE 
FRUCTUOASA

au 
îre- 
-âl- 

su

Colectivul S.C.S.M. întreține rela
ții de strînșă colaborare cu o sea
nță de institute și unități econo
mice printre care Institutul de fizică 
atomică, institutele de igienă și 
protecția muncii din București si 
Iași, Institutul de expertise ți recu
perarea capacității de muncă (Bu
curești); cu întreprinderi ca Uzina 
dte prelucrare a maselor plastice 
Buzău, Combinatul chimic din Făgă
raș, Uzina mecanică Sadu.

De asemenea, S.CLS.M. face schimb 
de publicații tehnice cu 12 institu
te de specialitate de peste ho
tare.

tr-un institut de cercetare de sine 
stătător, unic ca profir și speciile 
Ih industrie.

Dișpunînd de condiții optime pen
tru desfășurarea unei activități de 
cercetare la un nivel ridicat, colec
tivul nostru este hotărît să rezol
ve problemele cerute de activitatea 
de producție la un grad tehnic 
înalt și eficient, convins fiind că 
în acest fel contribuie la încorpo
rarea organică și armonioasă a ști
inței în procesul de construire a 
socialismului,

cedare a 
substanță 
instalație 
a fost

bază principiul metodei

gazelor (viteza) 
efirbunoasă.
(fotografia 
proiectată

a-

a-

conținutului de
Este vorba de două instalații pro

iectate la S.C.S.M. Petroșani 
construite și puse în funcțiune 
ajutorul specialiștilor Institutului 
fizică atomică din București —
care sînt destinate rezolvării pro
blemelor impuse de prezența gazu
lui metan Ih zăcămintele carboni
fere. Ele înlesnesc stabilirea pe 
cale științifică și precisă a cantității 
de metan sorbite de cărbune (ml/g 
Sau îfte/t) pentru condițiile reale 
din 2ăc8mînt, precum și predispo
ziția de 
de către

Prima 
lăturată) 
vînd la
volumetrice de determinare a can
tității de metan sorbit de cărbune. 
Procesul tehnologic la această in
stalație se compune din: colecta
rea probelor de cărbune din fron
turi sau foraje și prepararea lor, 
analiza tehnică, degâzarea probelor 
la temperatura de 70° C și sorbțla 
metanului de către cărbune la 
temperaturile de 0 și 30° C cu men
ținerea presiunii constante de 760 
mm Hg. O probă de cărbune se

Instalația pentru determinarea conținutului de metan din cărbune.

★
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consideră complet studiată numai 
după ce elementele oferite prin 
analiza ei în instalație du fost tre
cute prin filiera calculului capeciță* 
ții de sorbție și a parametrilor izo
termelor de sofbție.

Experimentarea acestei instLiații 
fltît la 1FA cit șl în faza finală la 
S.C-S.M., în anul 1965, a demon
strat realizarea unei construcții co
respunzătoare parametrilor urmă
riți : etanșeitatea mare în timp, mo
rile de tefmostatafe miel, prebizia 
citirilor ridicată — exprimată de alt
fel de erorile specifice mici ale vo
lumelor de gaz obținute experi
mental (acestea variază între 0,0 i 
și 0,055 ml/g) etc.

A doua instalație de analiză pen
tru determinarea vitezei de cedare 
a fost construită după un tip so
vietic (Ettinger), însușit de altfel și 
de alți cercetători străini (din Bel
gia, Franța etc.). Construcția sfe ba
zează pe ideea vitezei diferite de 
cedare a gazelor din cărbune In
tr-un spațiu gol (vidat), viteză care 
se măsoară la un vacuumetru. .

Procesul tehnologic la această in
stalație este alcătuit din colectarea 
probelor de cărbune, degazarea și 
apoi saturarea cu metan și se îh- 
cheie cu evacuarea metanului sor
bit In spațiul liber al aparatului ih 
timp de 1 minut.

Instalațiile descrise corespund 
parametrilor din proiect și au foit 
puse în stare de funcționare tehno
logică folosind la analiza probelor 
de cărbune colectate de la mina Lu- 
pehi și sondele geologice din eîm- 
purile Livezeni și Bărbăteni. Pentra 
următorii ani se preconizează rezol
varea problemei pe întreg bazinul 
Văii Jiului, finalizată prin întocmi
rea hărților de metan pe strata, 
cimpuri etc. Datele obținute vor 
servi la proiectarea aerajului, ta 
probleme de degazare, mecanizare 
ele.

Rezolvarea problemelor de măi 
sus, care suscită un volum mare de 
muncă, necesită atenție și ajutor 
din partea C.C.V.J. și secțiilor de 
foraj din Valea Jiului.

Există convingerea că securitatea 
muncii in subteran, periclitată în 
cea mai mare măsură de prezența 
gazului metan, poate fi mult îmbu
nătățită prin efortul comun al fac
torilor din domeniile cercetări^ ti 
producției.

îng. DUMITRU IONESCU
șef de laborator

Determinarea curbelor caracteristice ale ventilatoarelor
Regimul de funcționare a uriul 

ventilator la o rețea aferentă este 
determinat de anumite vălorl ale 
debitului, presiunii, turației, puterii 
absorbite *1 randamentului, 
minarea pe cale enitlllleă a 
lui de funcționare nu este 
deoarece prin calcul pot h 
. -cai valori aproximative 
bituiu ,

Practic,

Deter- 
regitttu 

posibilă, 
obținute 
ale de- 

—«lunii și puterii, 
r», o de ГийеЦФпвгл a

tals, deoarece ia nivelul actual al 
cunoștințelor tehnice referitoare la 
funcționarea ventilatoarelor cu re» 
gfrti văriabîl, determinarea prin cal
cul a pierderilor nu duce la valori 
reale.

După ctlm s-a arătat, regimul de 
funcționaro este determinat nu numai 
de presiunea si debitul ventilatoru
lui ei ți db puterea absorbită, tu
rație ți randament. Rezultă că pen-

a diferitelor tipuri 
utilizate. In acest 

al

indivi-
ventilatoarelor de aeraj

constă dintr-o cameră de

7

ale
Schettia standului pentru determinarea curbelor caracteristice 

ventilatoarelor de aeră] partial.

undi ventilator la o anumită rețea 
se et mln» grafic și este cardete- 
rltdt de intersecția curbei caracte
ristice individuale de presiune a 
ventilatorului cu ăuiba caracteris
tică a rețelei.

Gurba caracteristică a rețelei afe
rente poate fi ușor trasată dacă se 
eunoaȘle rezistenta aerodinamică a 
e£ Garbe earaetertatlcă de presiune 
însă se obține pe cale exnbHmen-

tru analiza funcționării unui venti
lator la o anumită rețea trebuie Cu
noscute toate curbele caraeteHstlee 
Individuală de presimte, putere și 
randament pentru о anumită turație 
a rotorului.

Cunoașterea curbelor caracteris
tice individuale este necesară nu 
numai pentru determinarea гедШи- 
lui ’ de funcționare ci și pentru ana

liza comparativă 
de ventilatoare 
scop, la laboratorul de aeraj 
S.C.S.M. Petroșani a fost conceput 
și realizat un stand pentru ridica
rea curbelor caracteristice 
duale ale 
parțial.

Standul
egalizare a presiunilor (1), o con
ductă pentru măsurarea debitului 
(2), prevăzută cu diafragma (3), un 
obturator (4), un difuzor (S) șl con
ducta de legătură (6) a camerei de 
egalizare cu ventilatorul (7). Varia
ția rezistenței conductei aferente 
se realizează cu ajutorul obturato
rului final (4), care asigură o in
trare uniformă a aerului în con
ductă.

Debitul ventilatorului (D) pentru 
diferite rezistențe ale coloanei afe
rente se determină 
căderea de presiune 
greutatea specifică 
constanta diafragmei 
tia:

două 
turo-

stând, 
principiilor mo- 

a debitului 
de presiune 
să se ridice

in 
fii 

ta- 
ra

în funcție de 
în diafragmă, 

a aerului și 
(K) cu rela-

Ж#і/35жййё ^ѴбйіШёІГйй

Pentru determinarea corectă a 
constantei diafragmei (K) s-au efec
tuat în prealabil numeroase măsu
rători cu tubul Pitot — Prandtl.

Măsurarea puterii absorbite do 
motorul ventilatorului din rețea se 
realizează prin metoda celor 
wattmetre, iar a turației cu 
metrul sau stroboscopul.

Realizarea unui asemenea 
conceput în baza 
derne de măsurare 
funcție de căderea 
diafragmă a permis
tr-un timp foarte scUrt curbele 
racteristice individuale ale ventila
toarelor de aeraj parțial Utilizate la 
exploatările miniere din țara noas
tră și să se stabilească coeficienții 
necesari determinării lungimilor a- 
ferente pentru realizarea debitelor 
cerute în fronturile de lucru.

Existența acestui stand a permis, 
de asemenea, să se efectueze № 
momentul de fată măsurători Ih ve
derea 
toare 
game 
vește
pierderea de 
de aeraj de 
lungimi

stabilirii tipurilor de veritllâ- 
pentru acoperirea întregii 

de necesități In ceea ce Ht- 
debitul lii frontul de lucra șl 

presiune în i oliinuT 
diferite dbanetn și



Ca sâ știt 
tnbuie să studiezi

(Urmare din pag. 1-a)

Віа pteate nu putem spune a- 
cNași lucra despre toți studenții 
universității serale de marxism-le
ninism. Sînt unii tovarăși cu dife
rite munci de răspundere, studenți 
ai universității serale, care nu pri
veai ■— tot simțul de răspundere 
îndatorirea statutară de a-și ridica 
nivelul politic și ideologic. Iată ct- 
tâva exemple. Tovarășii Coroban 
Mlrcea, inginer la E. M. Lupeni, 
Mdrlș Aurel, inginer la E.D.M.N., 
Alexa Nicolae, director la I.C.R.A. 
Petroșani, Matei Ilie, președintele 
statului popular Iscroni, Popa Vic
tor, președintele Comitetului sindl- 
catului de la I.C.T. Paroșeni șl al
ții âu participat doar o singură 
dată la cursuri în acest an de în- 
vățătnînt.

Toți acești tovarăși, care dețin 
ittunci de răspundere, trebuie să con
stituie exemplu demn de urmat pen
tru ceilalți oameni ăi muncii, în 
ceea ce privește preocuparea pen
tru îmbogățirea cunoștințelor poli
tice și ideologice, în privința res
pectării disciplinei de partid.

Atitudinea înapoiată a acestora 
dgvedește faptul eă ei nu consl 
deră încălcarea obligației statutare 
de a-și ridica nivelul politic și 
ideologic drept o abatere de la dis
ciplină, iar organizațiile de partid 
din care fac parte se complae cu 
o asemenea atitudine.

O atitudine condamnabilă, de 
nepăsare față de munca ideologică 
manifests tovărășii Ecobescu Gheor- 
ghe, tehnician la preparația Petri-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
.Dar prețul de cost ?“

După apariția în ziar a articolu
lui cu titlul de mai sus, în care s-a 
făcut o analiză a cauzelor care au 
concurat la nerealizarea unui indi
cator principal al planului de pro
ducție la E. M. Lonea, conducerea 
țșhnico-administrativă a minei ne-a 
trimis un răspuns în care ni se re
latează printre altele:

„Prețul de cost a fost influențat 
în ttod negativ de neritmieitatea 
realizării planului și de unele greu 
tăți obiective, întîmpinate în primul 
semestru al antilui trecut. In cursul 
acestui an, după o analiză temei
nică, s-a abandonat metoda de ex
ploatare cu abataj frontal la blocu
rile III, VI, VIII, de la Lonea II. 
ca neadecvată condițiilor reale de 
zăcămînt și a fost înlocuită cu cea 
a abatajelor cameră. Cu privire la 
efectuarea unor cheltuieli neproduc
tive, existența stocurilor supra- 
normative, utilizarea mașinilor și 
utilajelor din cadrul minei s-au fă
cut analize Ia nivelul comitetului 
de partid al minei și au fost sta
bilite măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea activității de viitor

Au fost luate și măsuri pentru 
îmbunătățirea calității producției. 
Dintre acestea menționăm : pușcă
rie selectivă a frontului, alegerea 
sterilului vizibil în abataje, plasa

la, Surulescu Dan, inginer la И. M. 
Vulcan, Apostu Victor, inginer la 
E. M. Urieani, Popoviei Liviu, 
maistru lâ preparația Lupeni cate 
în acest an de învățămînt n-au 
participat niciodată Ia cursuri.

Este necesar ca organizațiile de 
bază de partid, din care fac parte 
tovarășii de mai sus, să ia măsu
rile necesare pentru a curma ase
menea acte de indisciplină, eu uf- 
mări negative în întreaga lor ac
tivitate. E greu de închipuit cum 
de au fost tolerate pînă acum a- 
ceste abateri, cum de s-a permis 
unor membri de partid să dove
dească atîta indolență fără a fl 
trași la răspundere.

Din aceste exemple se poate 
trage concluzia că trșbuie manifes
tată o exigență sporită față de mo
dul în care comuniștii își duc la 
îndeplinire sarcinile, respectă pre
vederile statutului partidului și că 
nu trebuie tolerată nici cea mai 
mică încălcare a disciplinei de 
partid.

Participarea cu regularitate la 
cursuri constituie condiția esen
țială pentru însușirea temeinică a 
materialului cuprins în programul 
universității șl de aceea trebuie 
luate toate măsurile în vederea a- 
sigurării prezentei tuturor studen
ților.

Incepînd cu această Jună s-a tre
cut Ia programul specific fiecărei 
secții și an în cadrul universității 
serale de marxism-leninism; se cere 
deci din partea fiecărui student să 
ia parte ța cursuri, lă seminariile 
care se organizează.

rea unui post de vagonetar pe fie
care schimb la benzile înclinate de 
la cele trei guri de mină, stimula
rea materială și ' morală -a" brigăzi
lor de mineri care obțin rezultate 
bune în munca de îmbunătățire a 
calității cărbunelui.

Sugestiile autorului articolului 
ne-au fost de un real foite și venit 
ține cont de ele și în activitatea de 
viitor l".

..Sesizarea esfe juSfâ“
In nota critică „De ce nu și după- 

amiază" „Steagul roșu*1 nr. 5 024 
sesiza faptul că iaurtul și laptele 
nu se livrează ritmic, uni
tăților alimentare de către Fabrica 
de produse lactate din Livezeni și 
că, deși cererea este mare, canti
tățile primite la unitățile de desfa
cere cu amănuntul se vînd în cursul 
dimineții, creîndu-se astfel goluri 
în aprovizionarea populației. Con
ducerea O.C.L. Alimentara din Pe
troșani ne-a răspuns : „Sesizarea es
te justă. Pentru remedierea acestei 
situații au fost suplimentate comen
zile unităților alimentare la produ
sele lactate și derivatele lor în 
funcție de cerere și în același timp 
ș-a solicitat Fabricii de produse 
lactate din Livezeni să asigure li
vrarea integrală și în mod ritmic a 
cantităților cerute".

HOTARIREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Romb 

și a Consiliu'ui de Miniștri al Republicii Socialiste România 
privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de la orașe 

In construirea de locuințe proprietate personală
(Urhtcre din pag. 1-aj

1' scopul construirii de locuințe 
proprietate personală, âalățeiiil se 
pot asocia între ei pentru a coope
ra la executarea de locuințe, în 
conformitate eu tipurile alese, îh 
clădiri cu mai multe apartamente.

AH. 4. Statul sprijină construirea 
de locuințe proprietate personală 
prin atribuirea de terenuri In folo
sință, prțn proiectarea șj construi
rea locuințelor de către organizații 
stabilite în acest scop, prin acor
darea de credite pe termen Itihg 
pfectun și prin acordarea altor a- 
vatitaje prevăzute îh prezenta ho 
tărîre.

Cetățenii pot beneficia o singură 
dată de sprijinul statului pentru 
construirea de locuințe proprietate 
personală.

Ari. 5. Construirea de locuințe 
proprietate personală. se face pe 
bază de contracte încheiate între 
cetățeni și organizațiile stabilite îh 
acest scop de comitatele executive 
ale sfaturilor populare regionale șl 
ale orașelor București și Constante

Art. 6. Valoarea locuinței se vf 
stabili pe baza prețulili de deviz 
pe obiect, în care materialele vor 
fi calculate la prețurile cu ridicat? 
âle întreprinderii, iar manopera pr 
bază salariilor și a indemnizațiilor 
în vigoare. în valoarea locuinței 
se va include costul proiectului, ăl 
racordurilor ăi al branșamentelor 
precum șl un beneficiu de 3 1a sută 
peritru organizația de construcții si 
un comision de 2 la sută pentru 
organizația cere încheie contractul 
de construcții ей Beneficiarul locu
inței.

Ari. 4. Locuințele se vor execu
ta și preda contractanțildr în ter 
mânui Stabilit prin contract.

Art. 8. Terenul dâstinat construc
ției de locuințe proprietate perso
nală se atribuie beneficiarului con
tractului, fără plată, în folosință 
pe timp nelimitat, de către comite
tul executiv al sfatului popular re
gional, cel al orașului București 
sau Constanța, pâ teritoriul căruia 
se va construi locuința.

Art. 9. Locuințele Construite în

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

INOVAȚII Șl
Descoperirea noului, aplicarea a- 

cestuia în producție constituie b 
preocupare permanentă a colectivu
lui de muncă de la termocentrala 
Paroșeni. In cursul anului 1965 la 
cabinetul tehnic de aici au fost pre
zentate 39 de inovații din care s-au 
aplicat 38. Valoarea economiilor 
realizate îh urma aplicării aces
tora se ridică la 48 697 lei.

Printre inovațiile mai importante 

condițiile prezentei hotărîri slnt 
exceptate de lă aplicarea dispozi
țiilor privitoare la normarea spa
țiului locativ. Dâ asemenea, aceste 
locuințe sînt scutite de impozitul 
pe clădiri tltap de 10 ani de la 
Sărea 10Г în folosință.

Contractele pentru construirea de 
locuințe proprietate pefsbhală și 
contractele de împrumut încheiate 
cu Banca de Investiții sînt scutite 
de orice fel de taxe.

Art. 10. Sollcltanțil care depun 
avansuri rtial mari deeît limitele tai- 
niihe prevăzute la art. 2 vor bene
ficia de o Bonificație de 2,5 la șută 
pînă lă 5 la sută, calculată lă dl- 
ferența depusă în plus, potrivit nor
melor ce se vor stabili de către Mi
nisterul Finanțelor.

Cetățenii care în urma construi
rii de locuințe proprietate perso ■ 
nală eliberează apartamente pro
prietate de Ștât — deținute îh fo
losință exclusivă, dotate Cu insta
lațiile uzuale complete — benefi
ciază de o bonificație de 2,5 ,a 
șută la valoarea locuinței, chiar 
dacă depun avansurile minime,

Bonificațiile prevăzute de prfezeti 
tul articol se pot cumula

Ari. 11. Banda de Investiții va â- 
rorda, la cererea cetățenilor care 
au încheiat îfi condițiile prezentei 
hotărîri contracte pentru construe 
HI de locuințe proprietate perso
nală. împrumuturi pentru plata di
ferenței între suma depusă lă în
cheierea contractului sl valoărea 
locuinței.

Suma acordată cu titlu de împru
mut Se va vira de către Bănea de 
Investiții în contul orgahiăației ca
re a încheiat contractul de con
strucții cu beneficiarul locuinței.

împrumutul se acordă pe termen 
de сёі ffiuit 15 ănî, râthbttrșâbll îh 
fate lunare egale, cu o dobîndă â- 
ntială de 1 la sută.

La valoarea ratelor luhăre ââă- 
cbîtatâ în termen, se percepe o dg- 
bîndă anuală de 6 la sută.

Contractul de împrumut încheiat 
cu Banca de Investiții constituie 
titlu executoriu.

Art, 12. Comitetele executive ale 
sfaturilor populate regionale si ale

INOVATORI
se numără „Modificarea ventilului 
după camera resortului supapei de 
reducere din sistemul de reglaj a 
turbinei VK 50-1", „Puncte de sin
cronizare îh vederea intrării С. E. 
Vulcan în paralei cu sistemul e- 
nergetic pe liniile de 15 kV", „Sche
mă de umplere eu apă a cazane- 
lor 4-5 cu pompele de la rezervoa
rele omidă sau drenaj", „Recondi- 
tionarea rolelor uzate la grătarele 

orașelor București și Constanța Vor 
luă măsuri pentru:

a) stâbilireâ amplasamentelor pe 
terenuri libere, dotate cu lucrările 
edilitare necesare, pe care se vor 
construi locuințe, în conformitate 
cu prevederile schițelor de siste
matizare ale orașelor,-

B) întocmirea de către organiza
țiile stabilite în acest scop a docu
mentațiilor tehnice necesare execu
tării locuințelor, adaptării acestora 
la cerințele solicitanțllor, precum 
si executarea de machete ale apar
tamentelor pentru a fl puse la dis
poziția cetățenilor spre alegere;

c) stabllirau organizațiiloi locale 
de construcții care vor executa lu
crările.

Art. 13. In caz de înstrăinare a 
locuinței construite în condițiile 
prezentei hotărîri, se transmit asu
pra dobînditorului toate drepturile 
si obligațiile rezultate din contrac
tul de construcție, precum și cel de 
împrumut cu Banca de Investiții, 
dacă este cazul. O «dată cu transmi
terea dreptului de proprietate asu
pra locuinței, se transmite și drep
tul de folosință asupra terenului 
pe care este amplasată construcția

înstrăinarea locuințelor înainte 
de rambursarea creditului bancar 
se vă putea face numai cu acor
dul prealabil al Băncii de Investiții.

Art. 14. Casa de Economii și Gon- 
semnațluht va organiza acțiunea de 
economisire în vederea construirii 
de locuințe, prin introducerea unul 
„libret de economii pentru construi
rea de locuințe". Posesorii acestbr 
librete vor participa la trageri la 
sorți cu cîștiguri In bani. Fondul 
de cîștiguri se va constitui dîhtr-o 
dobîndă anuală de 3,5 la sută asu
pra sumelor depuse.

Art. 15. Ministerul Justiției, te- 
ptfeuhă cu Ministerul Finanțelor. 
Comitetul de Stat al Planificării și 
Comitetul dfe Stat pentru îndruma
rea șl Controlul Organelor Letale 
ale Administrației de Stat, va pfe- 
zâhtâ Consiliului de Miniștri pro
puneri de actâ normative prin care 
să sfe puhă de acord legislația în 
vigoare eu prevederile prezente! 
hotărîri.

cazan de 13 atmosfere Vulcan" și 
altele.

Comuniștii Merișoreanu loan, Be- 
rețkt Petru, Haiduc Vasile precum 
și inginerii Flaider Alexandru, So
ciala Nieolau Sînt doar cîțlva din
tre căi care au conceput inovațiile 
aplicate.

Pentru a răsplăti pe inovatori, a- 
cestora li s-a acordat o recompensă 

• de aproape 20 000 lei.

PROGRAM DE RADIO
13 ianuarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE $TIRI; 5,06 Din cîntecele și jo
curile satului; 5,40 Piese distractive 
interpretate de fanfară; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport Buletin meteo- 
ruțier; 6,10 Adagio și Giga de 
Lpuis Aubert; 6,30 Anunțuri și mu
zică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
Muzică ușoară; 7,30 Jocuri interpre
tate la diferite instrumente; 7,45 
„Cîhtă viorile" muzică de estra
dă; 8,00 Sumarul presei; 8.08 Pa- 
gihi vesele din operete,- 8,30 
La microfon, melodia preferată: 
9,39 Sfatul medicului: Prevenirea 
afecțiunilor O.R.L. mai frecvente 
iarna,- 9,35 Arie și scenă din opera 
„Ana Bolena" de Donizetti, 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Muzică ușoară; 11,28

Concertul în si minor pentru vioară 
și orchestră de Alexandr Ciugaev; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 12,07 Re
comandări din program; 12,10 înter- 
preți de muzică populată; 12,30 
Aici .. Tîrgu Mureș; 12,50 Concert 
de prînz,- 13,44 Cîntece și prelucrări 
de Constantin Arvlnte,- 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,00 Muzică ușoa
ră; 15,00 Arii și scene din opera 
„Puterea destinului" de Verdi; 15,80 
STANTE PENTRU UNIRE; 16,45 Din 
muzica instrumentală românească; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,20 
Melodii populare; 16,35 Fragmente 
din opera „Năpasta" de Sabin Dră- 
goi; 17,00 Formația Horia Ropcea; 
17,30 Emisiune literară; 17,45 Mu
zică populară cerută de ascultători; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 ÎN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Boccac

cio, eroul operetei lui Suppe; 18,30 
Varietăți muzicale; 19,00 SEARĂ 
PENTRU TINERET; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA; 20,30 Oaspe
ții noștri: Violeta Villas; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Muzică 
ușoară; 21,15 Cronica literară de 
Valeriu Rîpeanu; 21,25 Romanța 
dragostei; 21,45 Din muzica ușoară 
a 1U1 Gherase Dendrlno; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 22,29 Muzică 
ușoară italiană; -22,55 Vechi melodii 
interpretate de Cristian Vasile și 
Eleng Zamora,- 23,19 Pentru pitea 
oară în emisiunile noastre; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL П : 7,39 RADIOJUR- 
NAI. Sport; 7,50 „CînUm pateu so
cialistă'' — program de - etfateee, 
8,00 „Dragă ini-ё Oltenia" — emi
siune de cîntece și jocuri; 8,30 Due
te din opere,- 9,00 BULETIN DS 
ȘTIRI; 9,34 Pastel muzical; 9,55 So
liști instrumentiști de murită popu
lară; 10,10 Cîntă baritonul Mihail 

Arnăutu; 10,25 Piese de estradă de 
Hilda Jerea,- 10,40 Selecțiuni din 
opereta „Prințul student" de Rom
berg; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,07 Muzică populară; 11,30 Din 
țările socialiste; 11,56 Sviatoslav 
Richter interpret al lui Chopin, 
12,33 Prelucrări și aranjamente pen
tru fanfară; 12,45 Formații artis
tice ale caselor de cultură : corul 
din Năsănd; 13,09 BULETIN DE 
ȘTIRI; 13,98 Muzică din opera „Di- 
norah" de Meyerbeer, 13,30 Ver
suri de dragoste pe portativ; 14,39 
ihtâtpfeti de muzică populară; 15,09 
RADIOJURNAL. Sport; 16,30 O 
noapte la Veneția... eu muzică lui 
Iohaha StrăUB»; 18,00 Tineri sdllștl 
dș muzică ușteră; 18,30 Bmisiune 
de basme; 17,00 RADIOJURNAL 
Sport; 17,20 Melodii populare de 
virtuozitate,- 17,39 Suita românească 
pentru pian de Eugen CuteahU; 
17,49 Sfatul medicului: Prevenirea 
afecțiunilor O.R.L mai frecvențe 

iarna; 17,45 Interpret! de ieri și de 
azi; 18,15 Ziare, ziariști, opinii; 18,30 
Anunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,93 Cîntece 
bătrîneșli si jocuri populare; 19,30 
Orchestra Bârt Koepfert, 19,50 Tran
smisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radiotelevizlunli; In 
pauză : RADIOJURNAL; 22,30 Mo
ment poetic; 22,35 Arii din opere,- 
23,90 BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 
23,07 Cocteil de muzică ușoară: 
0,53 Buletin de știri.

Cinematografe
13 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Duminică la New York; REPUBLI
CA: Cine ești d-ta, d-le Sorge î; 
PETRILA: Micul pescar; LONEA; 
La ora 5 după-amiază; ANINOASA: 
Laleaua neagră; LUPENI —- MUN
CITORESC : Laleaua neagră.
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hcetarea din viață a primului ministru 
al Miei, Lal Bahadur Shastri

TAȘKENT II (Agerpres). — Marți 
dimineața la ora 1,32 a încetat din 
viață la Tașkent, în urma unui atac 
de cord, primul ministru al Indiei, 
hal Bahadur Shastri, în virstă de 
61 de ani.

In buletinul medical, semnat de 
dr. R. N. Chugh, medicul personal 
al primului ministru indian și de. 
o serie de medici sovietici, se a- 
rată că, în seara de 10 ianuarie 
1966, Shastri se simțea bine, dar 
aproximativ la o oră după ce s-a 
culcat, medicul primului ministru a 
fost anunțat că Lal Bahadur Shastri 
se simte rău. Au fost luate de ur
gență primele măsuri dar la 1,32 
Shastri a încetat din viață.

Țîntadu-se seama că și în trecut, 
primul ministru Lal Bahadur Shas
tri suferise de un infarct miocardic, 
în buletinul medical se arată că 
moartea a survenit în noaptea spre 
11 ianuarie 1966 în urma unei re
crudescențe acute a infarctului mio
cardic.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
primului ministru Lal Bahadur Shas
tri a fost purtatvpe un afet de tun 
spre aeroportul Tașkent, de unde 
a fost transportat pe calea aerului 
la Delhi. Printre cei care înconju
rau sicriul se 'aflau Ayub Khan,

VIETNAMUL DE SUD

Lupte în „triunghiul 
de fier11 al Saigonului

Corespondentul agenției Reuter din 
Vietnamul de sud semnala miercuri 
că în așa-numitul triunghi de fier 
al Saigonului continuă luptele între 
forțe ale partizanilor și trupe ame
ricane și australiene. In luptele 
angajate în noaptea de luni spre 
marți ambele părți au suferit pier
deri. Citind un purtător de cuvînt 
al armatei americane, coresponden
tul relata că unitățile americane și 
australiene au descoperit o rețea 
de tuneluri în regiunea Hau Nghia, 
la 30 kilometri vest de Saigon. A- 
genția de presă eliberarea a făcut 
cunoscut că elicopterele americane 
care au atacat din greșeală săptă- 
mîna trecută o ambarcațiune sud- 
vietnameză au provocat moartea a 
peste 200 de pasageri.

Direcțiile spre care se va orienta 
politica economică a Franței
PARIS 11 (Agerpres). — Intr-un 

prim comentariu pe marginea vi
itoarei politici economice pe care 
Intenționează s-o promoveze Michel 
Debre, in calitatea sa de ministru 
al finanțelor și al afacerilor eco
nomice și sociale, agenția France 
Presse scrie că principalul efort va 
fi îndreptat în direcția „accentuării 
expansiunii economice" a Franței 
In același timp, arată agenția ci
tată, Debre preconizează o concen
trare mai mare a întreprinderilor

O declarație a noului șef 
al sfatului Volta Superioară

OUAGADOUGOU 11 (Agerpres). 
Locotenent-colonelul Sangoule La- 
mizana, care în urma recentei lo
vituri militare de stat a preluat 
funcțiile de președinte și prim-mi- 
nistru al Voltei Superioare, a făcut 
a declarație radiodifuzată în care 
a arătat că militarii vor menține 
puterea pînă cînd vor fi create în 
tară condiții în vederea organizării 
de alegeri parlamentare. Grupul de 
militari care conduce Volta Supe
rioară, se va strădui să pună ordi
ne în situația financiară a tării și 

președintele Pakistanului, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și alte per
soane oficiale.

☆

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a 
plecat la Delhi, unde va participa 
la funeraliile primului ministru in
dian.

DELHI 11 (Agerpres). — In urma 
încetării din viată a primului mi
nistru indian, Lal Bahadur Shastri, 
actualul ministru al afacerilor inter
ne, Gulzarilal Nanda, a fost numit 
în funcția de prim-mînistru.

DELHI 11 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Gulzarilal Nanda, 
a rostit marți o cuvîntare radiodi
fuzată în care a declarat că „India 
va respecta acordul încheiat la Taș
kent și-l va îndeplini în mod nea
bătut".

Ml DIIDUBE0 [ liHillI 11oițelor illNKilr
Dinți soliți 0Ш DIIІІІОИВІ tiBliOte

ATENA 11 (Agerpres). — „Rezo
luția Adunării Generale a O.N.U. 
nu constituie o soluție a problemei 
cipriote, dar ea poate contribui ia 
soluționarea sa", a declarat preșe
dintele Makarios, pe aeroportul din 
Atena unde a făcut o escală în 
drum spre Lagos, Președintele Ci
prului, a dezmințit apoi informațiile, 
potrivit cărora va fi organizată la 
Roma o conferință asupra proble
mei cipriote lâ care să participe 
Grecia, Turcia și reprezentanții Ci
prului.

Din Nicosia se anunță că vice
președintele Ciprului, Kuciuk,

Cea mai mare uzină fermoeleclricâ din lume
TALLIN 11 (Agerpres). — Lîngă 

Narva a intrat în funcțiune cu în
treaga capacitate centrala termo
electrică cu o putere instalată de 
1,6 milioane kW. Aceasta este,

Iranceze pentru a evita controlul 
firmelor străine, precum și o su- 
paveghere mai atentă a investițiilor 
de capital străin.

Crearea în cadrul ministerului pe 
care ÎI conduce Debre a unui se
cretariat de stat pentru comerțul 
exterior demonstrează importanta 
pe care noul guvern o acordă pro
blemei dezvoltării exporturilor. 
„Franța, declara recent Michel De
bre. trebuie să pătrundă mai pu
ternic pe piețele Afridii și Americii 
de sud".

să asigure desfășurarea unei vieți 
normale. El a avertizat că persoa
nele care vor încălca ordinea vor 
fi aspru pedepsite. Lamizana s-a 
pronunțat, potrivit agenției Maghreb 
Arab Press, împotriva reducerii cu 
20 la sută a salariilor și ajutoare
lor acordate familiilor cu multi 
membri așa cum preconizase fostul 
guvern al președintelui Yameogo 
în cadrul unor măsuri de austeri
tate economică adoptate în decem
brie anul trecut

Adunarea festivă
TIRANA 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția A-TA-, la Ti
rana a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 20-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Albania. Au participat Enver 
Hodja, Mehmed Shehu și alți condu-

Republica Dominicană

Greva generală afectează 
numeroase sectoare 
economice

SANTO DOMINGO 11 (Ager
pres). — Greva generală care 
a început luni în Republica Do
minicană în semn de protest Îm
potriva hotărîrii președintelui gu
vernului provizoriu Garcia Go
doy de a trimite în străinăta
te pe principalii conducători 
militari constituționaliști a afectat 
numeroase sectoare ale economiei 
acestei țări. Luni, la mișcarea gre

a lansat un nou apel „pentru o 
conferință între toate forțele ‘inte
resate, pe baza tratativelor în vi
goare și care să aibă ca scop so
luționarea problemei cipriote". El 
s-a pronunțat, de asemenea, pentru 
o întrunire a întregului cabinet ci
priot lâ care să participe și miniștrii 
ciprioți turci, pentru a șe soluțio
na problemele curente". (După cam 
se știe, de la izbucnirea conflicte
lor în insulă, гангіеИчі cipră«U> terci 
au refuzat să mai participe la acti
vitatea guvernului). Kuciuk a afir
mat apoi că ar fi de acord să se 
întîlnească cu președintele Maka
rios.

relatează agenția TASS, cea 
mai mare uzină termoelectrică din 
lufne care folosește drept combus
tibil șisturile. Turbogeneratoarele 
uzinei au o putere de 200 000 kW 
fiecare, lungimea sălii mașinilor 
este de 800 m, iar cazanele centra
lei au înălțimea unei case cu nouă 
etaje.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• PRAGA. La 10 ianuarie a so

sit la Praga o delegație poloneză 
condusă de E. Szyr, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, care va duce tratative pri
vind lărgirea colaborării tehnico-ști- 
ințifice polono-cehoslovace.

• KHANG KHAY. Postul de 
radio Vocea Laosului a anun
țat că un grup de 36 avioane 
americane au întreprins un raid 
asupra regiunii Xieng Kuang. 
bombardînd zona populată din 
apropierea munților Phou 
Kbouth. Forțele patriotice lao- 
tiene au doborît 10 avioane și 
au avariat un altul.

0 TBILISI. Corespondentul Ager- 
pres, S. Podină, transmite: Au în
ceput să circule trenurile de probă 
pe prima porțiune — de 15 km — 
a metroului din Tbilisi. Peste cîte- 
va zile locuitorii capitalei GriKiei 
se vor putea folosi de acest mijloc

de la Tirana
cători de partid și de stat ai R. P. 
Albania. Hadji Leshi, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
vorbit despre succesele obținute de 
poporul albanez în cei 20 de ani de 
la proclamarea republicii.

vistă s-au alăturat muncitorii de 
la 8 rafinării de zahăr. Un purtător 
de cuvînt al Confederației sindicale 
„Foupsa'-Gesitrado" a declarat că pe 
întreg teritoriul țării la această ac
țiune participă aproximativ 100 000 
de persoane. Guvernul provizoriu a 
dat publicității luni seara un comu
nicat în care cheamă pe fruntașii 
sindicali să-și reconsidere poziția 
și să dea ordinul de încetare a gre
vei.

Președintele guvernului provizoriu, 
Garcia Godoy a avut o întrevedere 
cu șeful fostului guvern constitutio
nalist, colonelul Francisco Caamano, 
în cursul căreia au fost luate în 
discuție garanțiile acordate milita
rilor constituționaliști în cazul în 
care șefii lor vor părăsi țara. Pe 
de altă parte, s-a anunțat că un. 
militar american a ucis un civil do
minican în cursul unei demonstra- 

, ții, care a avut loc Jurii seara j®. 
Santo Domingo.

Diplomați americani 
expulzați din Burundi

BUJUMBURA 11 (Agerpres). — 
Guvernul regatului Burundi, se a- 
rată într-o declarație a Ministeru
lui Afacerilor Externe, transmisă 
de postul de radio Bujumbura, a 
cerut ambasadorului S.U.A-, Donald 
Diimont, și altor doi colaboratori 
ai ambasadei să părăsească țara în 
decurs de 24 de ore. Declarația 
subliniază că, guvernul regatului 
Burundi, în concordanță cu politi
ca de neamestec în treburile inter
ne ale altor state, dorește ca și 
alte persoane și ' îndeosebi repre
zentanții diplomatici ai unor țări 
să respecte această regulă. Pe vi- 

rapid și comod de transport fn co
mun. Vor fi date în exploatare șase 
stații.

• MAROC. Radiodifuziunea' 
marocană a transmis o emisiu
ne de o oră consacrată Repu
blicii Socialiste România, pre- 
zentînd din punct de vedere 
geografic și economic regiunea 
Dobrogea, după care a urmat 
o expunere asupra operei mu
zicale a lui George Enescu.

• RIO DE JANEIRO. Un număr 
de 15 persoane au pierit luni In 
cartierele periferice ale orașului 
Rio de Janeiro ca urmare a unor 
mari inundații provocate de ploile 
torențiale. Circulația în oraș este 
mult îngreunată, multe străzi aflîn- 
du-se sub apă. întregul trafic fero
viar și cu autobuzele spre locali
tățile din afara orașului a fost sus
pendat.

• BONN. Autoritățile vest-4jer- 
mane an hotărit iMsarea unui îm
prumut de stat In sumă de 250 mi

Inritirii din tranimrtinie 
Ri-joihii in шо 
tNiină irwa

NEW YORK 11 (Agerpres).
Apelul lansat de primarul John 
Lindsay lucrătorilor din transportu
rile în comun din New York de a 
înceta greva a rămas fără efect 
Tratativele dintre reprezentanții 
sindicatului greviștilor și ai admi
nistrației transporturilor în comun, 
întrerupte de luni dimineața nu au 
fost reluate încă.

Reafirmîndu-și hotărîrea de a 
continua lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor lor de majorare a 
salariilor, mii de greviști au de
monstrat ieri în fața clădirii pri
măriei din New York. Agenția 
Reuter apreciază că la această de
monstrație au participat 10000 de 
persoane.

Conflictul 
dintre Guyana Britanici 
și Venezuela

GEORGETOWN 11 (Agerpres). — 
Primul ministru al Guyanei Brita
nice, Forbes Burnham, a declarat 
presei că țara sa nu va ceda pre
tențiilor teritoriale ale VenezueleL 

După cum se știe, între Vene
zuela și Guyana Britanică dăinuie 
de mai multă vreme un conflict a- 
supra unui teritoriu situat Ia, fron
tiera celor două țări In suprafață 
de aproximativ 26 000 kmp. Dife
rendul dintre cele două țări, tre
buind soluționat pînă Ia apropiata 
declarare a independenței Guyanei 
Britanice (Ia 25 mai 1966 — N.N.) 
s-a hotărît ca Ia Începutul lunii vi
itoare să aibă loc o întîlnire între 
delegațiile speciale ale celor două 
țări, precum și a Marii Britanii.

itor, afirmă declarația, diplomații 
americani vor fi primiți în Burundi 
numai dacă vor respecta cu stric
tețe aceste cerințe. Agențiile de 
presă remarcă că, deși declarația 
Ministerului Afacerilor Externe nu 
dezvăluie cauzele expulzării celor 
trei diplomați, din textul ei reiese 
că motivul acestei hotărîri îl con
stituie amestecul lor în treburile 
interne ale regatului Burundi. Se 
precizează, pe de altă parte că, a- 
doptarea acestei hotărîri nu în
seamnă ruperea relațiilor diploma
tice dintre regatul Burundi și S.U.A.

lioane mărci. împrumutul va fi ram
bursat în decurs de 10 ani. Data 
emiterii lui nu a fost încă fixată, 
dar ea ar putea fi la sfîrșitul lunii 
ianuarie.

• STOCKHOLM. La Muzeul 
central din Malmo (Suedia) a a- 
vut loc vernisajul unei expoziții 
de artă populară românească, 
care va Tămîne deschisă pînă 
la 7 februarie 1966.

La festivitatea deschiderii ex
poziției au participat Oscar 
Stenberg, primarul orașului 
Malmo, personalități din dome
niul artei și culturii și repre
zentanți ai Ambasadei Republi
cii Socialiste România la Stock
holm.

• ANKARA. Două vase de răz
boi americane, fregata „Yarnell", 
cu o capacitate de 5 600 de tone, 
si distrugătorul „Forrest Roal", cu 
un deplasament de 2 425 de tone, 
au pătruns Tn apele Mării Negre, 
navigînd dinspre Marea Meditera* 
nă. Potrivit agenției turce Anatolia, 
aceste nave urmează să efectueze 
exerciții militare în apele Marii 
Negre.
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