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Conferința de presă a lui 
Pompidou

De-a lungul a cinci luni, cînd 
se vorbea de acest colectiv, re
venea cu insistentă o apre
ciere : „nesatisfăcător". Tovară
șii de la comitetul de partid, 
conducerea exploatării se fră- 
mîntau pentru a găsi soluții 
care să scoată sectorul din 
impas. Și asta mai ales pen
tru că era vorba de colectivul 
care hotărăște viitorul apro
piat și îndepărtat al exploa- 

: tării. Este vorba de sectorul de 
investiții al minei Uricani.

La începutul lunii aprilie, la 
conducerea sectorului a fost 
trimis un inginer tînăr, modest 
și capabil, animat de dorința de 
a schimba starea de lucruri de 
aici, pe nume Chicinaș Vasile.

...Sfîrșit de lună la sectorul de 
investiții al minei Uricani. Loc
țiitorul șefului de sector, ingi
nerul Kelemen, topograful An- 
ghel și maistrul minier Zahares- 
cu au ieșit de cîteva minute 
din mină și calculează acum 
cu înfrigurare. Abia își stăpî- 
nesc curiozitatea, pe de-o par
te, și satisfacția, pe de altă 
parte. Sînt perfect convinși că 
realizările pe iunie sînt bu
ne — doar au făcut împreună 
preluarea lucrului dar vor să 
știe exact cît este în fond de
pășirea !

— 135 la-sută’ anunță topo
graful cifra mult așteptată.

înseamnă că indicatorul prin
cipal — metri liniari săpare -I- 
betonare — a fost depășit cu 
150 de metri; înseamnă că s-a 
realizat dublul avansării din 
mai...

— Rezultatul, oarecum neaș
teptat, se datorește celor două 
brigăzi de avansare rapidă — 
prima condusă de Wechter 
Ioan (a realizat 137 ml, în 
două lucrări) și a doua con
dusă de Gheorghiu Constantin 
care a făcut „numai" 127 me
tri, te lămurește inginerul Chi
cinaș. Adevărul este că rezul
tatul din iunie este urmarea 
sprijinului material și tehnic 
primit din partea conducerii 
exploatării, întăririi disciplinei 
în sector, îmbunătățirii apro
vizionării; faptului că maiștri 
ca Buta Ioan, Zaharescu Tu
dor, Patalita Victor, Hotter

Francisc VETRO
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bine întocmit, tractorul adu
cea din oră în oră bușieni 
spre rampa de încărcare a 
exploatării forestiere Gîrbo- 
vina. O dată sosit aici, lem
nul era luat în primire de 
comunistul Matei Gheorghe. 
sortatoru-1 exploatării. Sortîn- 
du-1, el scria cu o cretă al
bastră pe fiecare buștean gro 
simea și lungimea, indicînd 
încărcătorilor în ce grupă 
să-l așeze. Apoi Mălureanu 
Petre, Albeanu Iiie, Iordache 
Nicolae, Balosan Damian și 
Cîmpeanu Simion, mânuind 
cu îndemînare țapinele, i-au 
încărcat în drucurile ce se 
aflau din timp pregătite la 
rampă.

— In parchetul 103 lucrea
ză brigada lui Pahonțu Con
stantin — ne-a explicat so>- 
tatorul Matei Gheorghe. Oa
meni harnici, muncitori pri- 
cepuți —- i-a caracterizat el.

Se îmbină scheletul metalic al unei noi construcții industriale de la 
mina Dîlja.

Folosind cu pricepere experiența 
acumulată în remorcarea trenurilor 
cu supratonaj, mecanicii depoului 
C.F.R. Petroșani obțin și în anul 
acesta realizări însemnate. Pînă în 
prezent ei au remorcat 420 trenuri 
cu supratonaj, totalizînd o încărcă
tură în plus de peste 160 000 tone, 
din care s-ar putea forma 100 tre
nuri cu încărcătură normală. Cele 
mai frumoase realizări au fost 
obținute de mecanicii Marcu Con
stantin, Urecheatu Iosif, Oprea 
Ioan II, Dascălu loan, Gyulai Fran
cisc, Martin Iosif, Costea Emil și
alții care au remorcat fiecare cîte 
30—40 trenuri cu supratonaj.

Economiile de combustibil con
vențional realizate se ridică la peste 
3 000 tonte, cu care se pot remorca 
766 trenuri pe distanța Petroșani- 
Simeria și retur.

In ziua de 5 iulie 1966 Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de Ia Varșovia și-a continuat lucră
rile. Ședința s-a desfășurat sub președinția tovarășului Janos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 

(Agerpres)

Astăzi
pe stadionul 
„Jlul“

Pe stadionul Jiul din orașul nos
tru. astăzi după-amiază la ora 17 se 
va disputa meciul amical interna
țional de fotbal între echipele Bo
tev Vrața și Jiul Petroșani. Echipa 
bulgară cu care va juca echipa lo
cală, proaspăt promovată in cate
goria A a țării noastre, se află în 
divizia A a R. P. Bulgaria. In^des- 
chidere vor juca echipele de juniori 
Jiul Petroșani — Minerul Lu- 
peni.

In ziua de 5 iulie la Palatul Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, secretarii gene
rali și primii secretari ai partide
lor comuniste și muncitorești, pre
ședinții consiliilor de miniștri din 
Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste au semnat Decla
rația cu privire la întărirea păcii 
și securității în Europa. Declara
ția a fost semnată de tovarășii To
dor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria; Antonin No
votny, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii, Josef Lenart, membru al 
prezidiului C.C. al P.C. din Cehos
lovacia, președintele guvernului; 
Walter Ulbricht, prim-secretar ăl 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unii din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, Willi

Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane; Wladislaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Centrai al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri. al Republicii Populare 
Polone,- Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C., al P.CiR., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia; Janos Kadar, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Gyula 
Kallai, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc ungar; L. I. Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Unul dintre cei 
mai buni tracto
riști din sectorul 
forestier Roșia, 
utecistul Popa 
Gheorghe.

...Brigada numără 11 oa
meni și ei sînt astfel repar
tizați de cuprind toate fazele 
de lucru. Unii lucrează la do- 
borîtul lemnului, alții îl cu
răță de crăci și-l secționea
ză la dimensiunile stabilite, 
iar alții îl rostogolesc pîna

CARNET
la drumul de unde-I ia trac
torul și-1 transportă la punc
tul de încărcare.

Pahonțu Constantin, briga
dierul, este un om mic de 
statură, cu o privire ageră, 
iute din fire și îndemînatic. 
Are doar 22 de ani...

Titi, cum îi spun prietenii, 
a început încă pe cînd era 
copil să-și însoțească tatăl în 
diferitele exploatări forestie
re pe care le-a cutreierat a- 
cesta. A îndrăgit meseria a- 
ceasta și a învățat-o. La ex
ploatarea forestieră Gîrbovi-

na, datorită calităților sale 
de bun organizator dovedite 
în diferite împrejurări, i s-a 
încredințat conducerea brigă
zii care lucrează în parche
tul 103.

Brigada lui Pahonțu Con
stantin este socotită printre 
cele mai bune din cadrul I.F. 
Petroșani. Această apreciere 
a fost cîștigată în urma suc
ceselor obținute de membrii 
ei în activitatea de zi cu zl. 
Ea își depășește în medie cu 
10—15 la sută sarcinile de 
plan. In luna iunie, de pildă, 
cu toate greutățile provocate 
de timpul nefavorabil, ea ș;-a 
îndeplinit încă pe data de 
23, planul lunar la lobde in
dustriale și lemn de construc
ții rurale. Este un rezultat 
promițător care arată că cei 
11 membri ai brigăzii nu-și 
precupețesc eforturile pentru 
a-și păstra prestigiul cîștigat

M. CHIOREANU

Eveniment
Intr-un crîng din apro

piere de Beclean (regiu
nea Cluj) a fost capturat 
în cuib un șoim-vinderel 
inela.t. însemnele gravate 
pe inel aparțin Muzeu
lui național de istorie 
naturală a Franței — 
„O.I.S. Museum Paris 
Fs — 6213". Este știut 
că din păsările inelate 
în fiecare an în scopuri . 
de cercetare se recupe-

știintific
rează doar 1—5 la sută, 
ceea ce face ca recu
noașterea marcajelor, la 
asemenea distanțe, să 
constituie adevărate e- 
venimente științifice. Ine
lele oferă specialiștilor 
date privind drumul par- 
curs în migrație, viteza 
de zbor, originea și vîrs- 
ta păsării, date privind 
mecanismul orientării în 
zbor etc.

A început montajul secției 
automatizate la fabrica de becuri 
din Fieni

La fabrica de becuri 
„Steaua electrică" din 
Fieni a început construc
ția și montajul noii linii 
tehnologice pentru sufla
tul automat al becurilor 
de toate tipurile. Com
plet automatizată, linia 
va mări producția ac

tuală a fabricii cu circa 
60 000 baloane pe zi. 
Tot aici se va trece la 
fabricarea pentru prima 
oară în țară a unor noi 
tipuri de becuri infraro- 
șii pentru aparatura me
dicală și pentru autotu
risme.

Grupa de proiectare 
condusă de ing. Virginia 
Juncu, de la întreprin
derea „Metalul Roșu"; a 
predat zilele acestea pro
iectul unei noi mașini 
denumită de specialiști

„M.T.D.-l". Este vorba 
de o mașină semiauto
mată de tricotat degete 
de mănuși care, în țara 
noastră, va fi produsă 
în serie pentru prima 
dată.

(Agerpres)
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DUPĂ GENERALIZAREA
PERFODAJEEEI EMED

■ n exploatările miniere ale
* Văii Jiului, la toatg 

înaintările 8fi|oplile in Storth 
perforajul umed s-a generali- 
Mt.

A«*|t f»Ph de 0 impprtMrtl 
deosebită, reflectă grija pe care 
statul P9Stru o pparti sănătă
ții minărilor ei îmbunătățirii 
condițiilor lor de muncă. In- 
treducerea periprajului umed ia 
lucrările de înaintare in steril 
desființează acele abundente 
surse de praf șilicogen, gene
rator de pițpumQfgjrto?e. con
tribuind la îmbunătățirea mi- 
croelimatuiui la tocurile res
pective de muncă, la purifica 
rea atmosferei subterane, creind 
brigăzilor de la înaintările jn 
sterii cărora to revine im-- 
portanta sarcină de a deschide 
drum spre noi rezerve de căr
bune — condiții uptime pentru 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate.

Introducerea per fora juiui
umed a necesitat eforturi ma. 
teriale însemnate pentru insta
larea unei întinse rețele de 
conducte neeesare aducerii a- 
pei ]a fiecare Joc de muncă 
pentru dotarea minelor cu cio
cane perforatoare corespunzi 
toare injecției CU apă etc.

Este de datoria conducerilor 
tehnice ale exploatărilor mi
niere ți sectoarelor de a lua 
toate măsurile pentru lolosirea 
din plin a condițiilor create 
prin introducerea perforajului 
umed, prin deservirea cores
punzătoare a brigăzilor de mi
neri de to înaintări, Aceasta 
OU atît mpi mult cu cit în ur
ma generalizării perforajului 
umed a apărut o diversitate de 
probtome, unele dintre ele a- 
parent mărunte, dar de a căror 
rezolvare depinde îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de 
muneă și creșterea realizărilor 
brigăzilor de la înaintări.

Faptul că minerii de la înain
tările în steril — după unele 
rezerve și ezitări de îneeput — 
au devenit adopți hotărîți ai 
perfprajului umed, trebuie să 
constituie un Îndemn pentru 
rezolvarea problemelor care se 
ridică acum, după generaliza
rea perforajului umed.

Teren pentru folosirea 
coloanelor telescopice

Perforarea găurilor de puș- 
care necesită un efort serios 
din partea minerului. Iar atunci 
cînd se aplică procedeul umed, 
minerul are de efeetuat operații 
în plus, cum este de exemplu 
reglarea presiunii apei. In a- 
ceste condiții, folosirea coloa
nelor telescopice pentru susți
nerea perforatoarelor nu poate 
fi decît binevenită.

Dar la tocurile de muncă un- 
de ss aplică perforajul umed 
coloane telescopice nu pot fi 
întî-lnite decît extrem de rar. Si 
aceasta din cauză că aceste dis
pozitive prețioase nu se gă
sesc în număr suficient în do
tarea exploatărilor miniere.

Bineînțeles, este de preferat 
coloana telescopică acționată cu 
aer comprimat, care constituie 
un suport elastic reglabil pen
tru perforator. Aceste coloane 
au avantajul că contribuie și 
la realizarea efectului de apă
sare axială asupra perforato
rului necesar baterii găurii.

Aceeași

Față de celelalte 
ploatări miniere din Va
lea Jiului, mipa Petrii a 
disțiae ua aawnit avaȘs 
to ce privește deservi- 
rea brigăzilor de mineri 
ție la locurile de muncă 
unde aplică oertora- 
jul wad, Acest avan^ 
eenstă în faptul eă cele 
peste 10 brigăzi din ca
drul exploatării care per
forează umed au asigu
rate mașini de perforat 
bine întreținute si 
ggea ce este toarte im
portant — minerii au fost 
ajutați să-și însușească 
în amănunțime tehnica 
folosirii acestui procedeu.

Sarcina de a Mula 
minerii din brigăsite de 
înaintări în steril în cu
noașterea temeipică a 
modului de realizare a 
perforajului umed a Jpst 
încredințată și tovarășu
lui Matei Ion, lăcătuș 
șef de echipă la atelie
rul de reparat unelte 
pneumatice. De atunci, 
4—5 zile din săptămînă

Probleme a eâror rezolvare
necesita

Se poate spune cu cer
titudine că perioada ca
re a trecuț de la extin
derea perforajului umed 
la toate lucrările în ste
ril pe orizontală, permi
te a .privire da ansamblu 
asupra problemelor ce 
mai trebuie rezolvate îu 
vederea aplicării acestui 
procedeu în cele mai 
bune condlținui șj cu e- 
ficîență maximă.

Ca mașină, s-a impus 
prin aalități evidente 
perforatorul C.P..-17 pre
văzut cu injecție axială- 
Se folosesc sfredel® hexa
gonale cu tăișul în dal
ta simplă armat cu plă
cută de aljaj dur. Ex
periența de pină acum a- 
rată că, deși în ansam
blu problema perforaju
lui umed a fost rezolva
tă, mai stol încă uneia 
amănunte — unele nu 
de mică importantă — 
cărora trebuie să li se 
acorde o atenție sporită-

O problemă oare n-a 
fosț încă rezolvată la 
toate exploatările minie
re este cea a sfredele- 
lor. La minele I.upepi. 
Aninoasa și la a-lte ex
ploatări sjnt frecvente 
ruperile de pfredele în

Aceste coloane telescopice tre
buie puse la îndemîn® mineri
lor de la înaintări, Pîng la pro
curare® în număr suficient § 
eploanelor telescopice acționate 
pneumatic, sînt binevenite s> 
coloanele telescopice, format® 
din două tuburi care se înteF- 
pătrund, a căror înălțime se 
poate regla cu un bolț, Sim 
ple, cu un preț de cost redus, 
confectionablie chior eu torte 
proprii, aceste coloane teles
copice pot fi puse ‘ în scurt 
timp la îndemîn® minerilor. O 
dovadă că lipsa aceștor dispo
zitive se face mult simțită 0 
constituie și faptul cS unele bri
găzi și-au alcătuit diverse dis
pozitive de susținere din lemn,

Să venim în ajutorul brigă
zilor de la înaintări, punfndu-le 
la dispoziție coloanele telesco
pice care să ajute la ușurarea 
lucrului și scurtarea timpului 
de efectuare a operației de ba
tere a găuritor de pușearn,

ca și la
Matei I°n șl l0 petreeea 
în șubterap la lacurile 
de rnupcă ale brigăzilor 
de înaintări ig steril, 
străduiijdu-.șe pa perfora- 
jul umgd să alunge norii 
de praf și șă aducă pros
pețime, sănățațe pentru 
mineri.

N-a fost de 106 ușof: 
A trebuit biruite neîn
crederea, uneori inerția 
și aceasta cy prețul li
nei mupci todîrjlte. Iată 
un gșpect de ța locul de 
mancă al brigăzii lai 
Dogaru Sebastian, huna- 
oară, care deschidea p 
galerie dufolg de trans
port la qrizentm XIV.

~r— Așa merge mai 
slab, perforajul durează 
mult spunea Dogaru

Matej a luat mașina 
te umăr și a bătut găuri 
alături de ceilalți care 
perforau uscat, domeP- 
strînd pe viu că și cu 
perforajul umed merge 
tot așa d# repede în§ă 
fără praf. Apoi i=a În
vățat să regleze preșju-

începui 
ne® anei, dubitul ei du
pă natura racii, cum se 
așează garnitura de eau- 
due în burghiu, eum se 
fțge ungerea mașinii 
înainte de baterea fto= 
cărat găuri- l-a îndem
nat să păstrase periera- 
teareto pe rastel, la Ine 
curat ea s® nu pătrundă 
în cilindri matertate a- 
braslv® șl să la distrugă

La fol s-a ocupat de 
ftoogre brigadă, Curind- 
minaril au găsit resurse 
importante de sporire a 
productivității muncii în 
condițiile aplicării pertu 
rajului umed- Astfel, da
torită faptului eă prin 
perloraju] umed la tocul 
de muncă se păstrează 
n atmosferă curată, can 
comitent cu baterea gău
rilor se încarcă sterilul 
de la pușearaa anterioa
ră. obișnuiește acum 
ca găurile din partea su
perioară a ortului să fie 
bătute de pe grămâdâ 
de steril, mult mai ușer 
t?a înainte, Conducerea

preocupare
regiunea cozii. Este cu
noscut că orificiul sfre- 
(ielului în regiunea cozii 
esțe lărgit pe o anumită 
lungime la un diametru 
de 8,5 mm pentru a per
mite pătrunderea tubului 
de injecție. La extremi
tatea cozii se practică 
un lăcaș pentru introdu
cerea garniturii de etan- 
șare dintre sfredel și tu
bul de injecție. La unele 
exploatări, cipn este de 
exemplu la Aninoasa, lă
cașul garniturii de etan- 
șaja are o formă tronep- 
uică, In planul bazei 
mari a trunchiului de 
ppn, al cărei diametru 
este de 14—15 mm, sec
țiunea plină se reduce 
mult, favprizînd rupere® 
burghiului, Se impune ca 
acestui orificiu — ca de 
altfel și garniturii sa 
j șe dea altă formă care 
ș® înlăture acest nea
juns. Ca formă și dimen- 
§iujje corespunzătoare 
trebuie adoptat modelul 
de lăcaș de la Petrila 
de fgrmă cilindrică, cu 
diametrul maxim de 12 
mm, care S-a dovedit co
respunzător. Această mo
dificare trebuie comple
tată cu un tratament

termic corespunzător.
Provoacă greutăți cali

tatea materialului și for
ma necorespunzătoare 
(găuri exceptrice, defor
mări) a garniturilor de 
cauciuc pentru sfredele. 
La unele exploatări a- 
ceste garnituri taht con
fecționate în cadrul scu- 
lăriitor în condiții care 
nu permit obținerea ca
lităților cerute. Este in
dicată producerea aces
tor garnituri intr-g uni
tate de spocialițate, care 
să le asigure rezistența 
1® pzură, formă șl di
mensiunile cerute. N-a 
fast încă rezolvată pinâ 
acum problema stradele
lor pantru găuri de pro
bă. Pentru aceste găuri- 
de lungimi mai mari, 
trebuie confecționate sfre
dele cu lungimile ceru
te, astfel ca și aceste 
găuri să poată fj perfo
rate umed, fără praf si- 
licogen.

Asigurarea funcționării 
perforatoarelor folosite 
la acesțe găuri necesită 
o bună aprovizionare cu 
piese de sehimb. Intr-a
devăr piese de schimb 
sosesc la exploatările 
miniere, însă nu de pu

O propunere mai veche 
dar și acum actuali

Problemele pe care le ridică 
asigurare® aplicării în cele mai 
bune epuditiuni a procedeului 
umed de perforare a găurilor 
de pțjșeare la lucrările de îna
intare ÎU Steril sînț complexe, 
dar rezolvabile în întregim--. 
Forma cozii stradelelor, a gar
niturilor, modul de etanșate a 
îmbinărilor pentru alimentare® 
eu apă, alegerea cejpr mai po
trivite tipuri de ventile ețp, 
prezintă fiecare importantă pen
tru asigurarea efectuării în 
e@le mai bune condițiuni și in 
timp scurt a acestei operații. 
Ținînd seama de fapțui că ia 
exploatările noastre miniere 
aceste aspecte sînt rezpivate 
în mod diferit, uneori cu suc- 
ces. alterai nu, se impune 0 
coafrumtara de păreri, din ca
re să S0 tragă învățăminte șj 
să se însușească rezolvările 
cele mal bune,

Suscită interes părerile ml- 
narilor, ale muncitorilor de to 
ătoiiwele de reparare a unel

sectorului de investiții « 
format p echipă de dOi 
moatatorl căra Breton 
gese conductele de sPa 
la toate înaintările m 
sterii, astfel ea minerit 
să poată perfora umed 
In permanentă

Astfel muncind, bngă 
zi.te conduse de Dogaru 
Sebastian, Bînă ton, P°p 
ciheorghp si celelalte 
și-au sporit depășirile 
de plan la 16-gS to 
sută- Și, ceea ce este im
perial, eMar șl atunci 
mnd sfredelul pătrunde 
abătjndU'Se în roca du
ră, minerii respiră aer 
curat, sănătos.

La obținerea acestor 
realizări contribuie și 
faptul că minerii de to 
înaintările în piatră de 
la mina Petrii® primesc 
un sprijin permanent m 
întreținerea uneltelor 
pneumatice, în folosirea 
tor corectă spre a pu
tea obține randamente 
ridicate-

ține ori aceste piese nu 
corespund. Sînt frecven
te cazurile cînd sosesc 
cilindri fie cu diametrul 
pjea mare fie mai mic 
sl nu pet fi utilizări- 
Frecvent, acești cilindri 
prezintă conicităti șl, de 
asemenea, nu' pot fi fo
losiți. Aceasta arați că 
recepția est® neeoreșpun- 
zătoare, lăsînd să pă
trundă în magaziile ex
ploatărilor miniera piese 
do schimb pentru perfo
ratoarele C.p,-17 care na 
corespund. De menționai 
eg uneori sosesc perfo
ratoare țle acest tio ca
re nu funcționează din 
cauze uhor defecte de fa
bricație. Din această si
tuație, Direcția comer
cială din cadrul C-C.V.J- 
trebuie sg tragă conclu
ziile pecesare și să Întă
rească exigența la re
cepția acestor piese,

Prin rezolvarea acestor 
probleme vom asigura 
brigăzilor de la înalntă 
rile în steril — brigăzi 
care deschid noi dru
muri spre imensele bo
gății ale adîncurilor — 
noi posibilități pentru 
obținerea unor realizări 
da seam§- 

telor pneumatice privind com
portarea în timpul lucrului a 
perforatoarelor folosite la pro
cedeul umed, a sfredelelor, în
deosebi a formei cozii si a fe , 
lului cum sînt aplicate plăcu
tele de aliaj dur,

Pentru rezolvarea cu compe
tentă a acestor probleme și a 
altora care se ridică, pentru 
cunoașterea și generalizare® 
experienței pozitive gara ș-a 
acumulat pipă acum, ar fi cit 
sg poate de utilă organizarea 
unei consfătuiri pe bazin in 
problema perforajului umed 
Pin lucrările acestei consfă
tuiri s-ar putea trage învăță
minte și în ce privește cali
tatea unor piese ale perfora 
toarelor CP-17. fiind dori ne
cesară și prezența unui dele 
gat al uzinei constructoare- Q 
asemenea consfătuire a ma; 
fost propusă de către cadre1® 
tehnice de la exptoatări și a- 
eum necesitatea organizării m 
a devenit mai acută.

Cu

sau 

fără
ț

șortul

de 

cauciuc?
Pe galeria direcțională de pe 

stratul 13 vest, orizontul X al 
minei Aninoasa, schimbul doi 
al hriglzii toi Plivită Gheor- 
ghe terminase de perfprat gău
rile de pușcare. Minerul care 
bătuse găuri avea hainei® ud®, 
de sus pînă jos. Lucru destul 
de neplăguț,

Cum așa ?
— N-®r fi trebpîț ș| mă ud- 

Ni ș-®u dat sorturi de cauciuc, 
dar unul ® dispărut, iar celălalt 
1-0 luat eu el im ortac care ® 
fosț repartizat la altă brigadă 
și ave® șorțu] în primire

Sortul de cauciuc, păstrat așa 
cpm trehuie ]® locuj de muncă 
astfel îneîț să poată fi oricînd 
te îndemîng minerului, poate fi 
si el un mijloc de protecție îm
potriva apei, Dar nu șorțul de 
cauciuc este cea mai bună re
zolvare, Perforațprul C.P.—17 
poate fi astfel întratmut îneît 1 
minerul să b®ta găuri fără să 
se ude deloc.

O privire asupra perforatoru
lui arat® că lipsește garnitura 
de cauciuc de i® niplul care 
face legătura dintre furtunul 
de alimentare cu ®yg racor
dul mașinii, ter ap® tîșneete 
cînd într-o parțe, cînd în alt®. 
Este știut, de asemene®, că gar
nitura de etanșarc dintre tea 
v® de injecție și burghiu tre
buie înlocuită în fiecare schimb, 
înainte de începerea operației ® 
de perforare. Or, te Aninoasa 
acest lucru nu se face. Atunci „■ . 
cînd această garnitură se uzea- ’ 
ză — și asta destui gp re. 
pede —- aerul din cilindrul per
foratorului pătrunde în cana
lul sfredelului și împroașcă apa 
în direcția gurii găurii, stro- 
plndu-1 pe miner.

Sînt frecvente cazurile cînd 
minerii nu cunoșp îndeajuns 
tehnica lucrului cu perforajul 
umed. Astfe], la oprirea mașinii 
nu se întrerupe alimentarea cu 
apă- Din această cauză apa pă- * i 
trunde în cilindru și pe lîngă 
faptul că stropește te reluare® 
lucrului, spală și uleiul din 
perforator. Destui de frecvent 
apa curge pe lîngă garnitura 
racordului de ap®, pracimSși pe 
lîngă alte garnituri care nu 
totdegun® sînt bine etanșate.

Care eșțe șolutia ?
Trebuie luate de către con

ducerile sectoarelor măsuri pen
tru aprovizionarea brigăzilor de 
mineri de la înaintările în ste
ril cu un număr suficient de 
garnituri, mai ales că aceste® 
există în magazie. Maiștrii me
canici dg sectoare să se pcup@ 
mai îndeaproape de îndruma
rea brigăzilor asupra tehnicii 
lucrului în condițiile perfora
jului umed, să ia măsuri ime
diate atunci rind constată de. 
feetiuni ta perforatoare. Un 
deosebiț .accent Irebujo pus pa/ 
întreținerea perforatorului, pe 
manevrarea lui corectă, pe res
pectare® cerințelor necesare u 
nei funcționări normale, De ce 
sindicatul minei Aninoasa, car® 
are obligați® de ® veghea 1® 
condițiile de rnupcă ®je mun
citorilor, n-ar pute® organiza 
o consfătuire cu minerii de Ja 
înaiptări, cp factorii care con
cură ia realizarea perforatului 
umed, spre g se remedia defi
cientele existente ?

Acolo unde mașinile sînt b> 
pe întreținute, unde minerii 
sînt ajutați să cunoască tț» 
meinic modul în c®re trebuie 
realizat perforajul umed, unoe 
nu se neglijează nici un amă
nunt, nu este necesar șorțul 
de cauciuc I
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înscrierea și examenul 
pentru învătămîntul superior

In cui îmi încep înscrierile pen= 
tru ediția 1966 a examenului de 
admitere în universitățile șj insti
tutele din tma nogștră. Intre 1Q 
august și 1 septembrie, de pildă, 
vor avea loc înscrierile pentru 
cursurile de zi și serale, iar între 
] și 22 august pentru cgj ce vor 
urma înyălămîntul superior fără 
frecvență- La Institutul de arhi
tectură și institutele de teatru și 
conservatoare, înscrierile §e fac în
tre IQ și 25 august, pentru ca cei 
respinși la probele de aptitudini să 
poată depune actele necesare în
scrierii pînă la 1 septembrie — 
în alte facultăți, In ceea ce privește 
esamenul de admitere, acesta se va 
desfășura — între 2 și 12 septem
brie, pentru cursurile de zi și se
rale, iar între 26 august și 5 sep
tembrie pentru învătămîntul supe
rior fără frecventă.

Spre deosebire de anii prece

Pregătiri pentru aniversarea a 500 de ani 
de la întemeierea mînăstirii Putna

Suceava, Pentru aniversarea a 
500 de ani de la întemeierea mî
năstirii Putna, a iui ștefan cel 
Mare, în regiunea Suceava se fac 
ample pregătiri, Muzeul mînăstirii, 
c®re conține obiecte și lucruri de 
artă de valoare mondială, a fost 
reamenujat- Tot aici se va deschide 
o expoziție de cărți, ilustrate $• 
albume despre mînăstirea Putna și 
Chilis lui Daniil Sihastru, In ace
lași timp. Muzeul regional din Su
ceava, în colaborare cu Arhivele 
Statului, a pregătit o expoziție de 
documente din epoea lui Ștefan cel 
Mare privind construcția mînăstirii 
și activitatea culturală desfășurată 
aici de-a lungul aeeoledor.

SPORT
Sportivi romani în întreceri internaționala
KN MUNCHgN 5 (Agerpres). — 

Sportivul român Ion Țiriac a 
Obținut up nou succes la turneul 
internațional de teais de ia Tra- 
veraunde, pîștigînd împreună cu 
Helga Niessen (R. F. Germană) pro
ba de dublu mixt. In finala probei, 
Țiriac și Niessen au întrecut cu 
11—9, 6—4 perechea Sonia Pachta 
(Austria) — Weinmann (R. F. Ger
mană).

In finala probei de simplu fe
mei Helga Niessen a întrecut cu 
8-6, 6—0 pe Soni a Pachta. Proba 
de simplu bărbați a revenit iugo
slavului Nieola Piljc învingător cu 
6—2, 6—3, 6—2 în fața italianului 
Sergio Taeehini.

La Oslo continuă întrecerile 
celei de-a 6-a ediții a meciu

lui internațional masculin atletic 
dintre echipele Norvegiei și Româ
niei. In edițiile de pînă în prezent 
gazdele au obținut trei victorii, iar 
Oaspeții două. Atțul trecut la Ti
mișoara, atleții români au terminat 
învingători cu scorul de 120,5—90,5 
puncte. La actuala ediție a meciu
lui prezentăm o formație in frunte 
cu Ciochină, Zamfirescu, Jurcă, Ba- 
rabaș. Gh. Costache etc. 

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERA 

PETROȘANI
Vinde din stocuri supranormative următoarele materiale '

— tablă neagră peste 4 mm
— tablă cupru
— bronz în bloc
— felinare vînt ,
— burtiere cauciuc
— seceri
— gumerare protecție

precum și diferite piese de schimb pentru funicular 
Wyssem.

dent!, în iS66 candidatii vor pu- 
tea da examen de admitere la 
noua Universitate din Craiova, 
unde vor funcționa facultățile 
de matematică, chimie, filozofie, 
științe economice, electrotehnică, 
precum și la noua secție de 
sociologie de pe lînqă Facultatea de 
filozofie a Universității byguresteim.

Tot în legătură CU organizarea și 
desfășurarea apropiatului concurs de 
admitere, în a două jumătate a 
Junii în cura va apare broșura „Ad
miterea îp învătămîntul superior —- 
1966" Elabpra.tă de Ministerul ln- 
vătămîntuiui, ea va cuprinde rețea
ua instituțiilor de învătămînt su
perior la care se va da concurs de 
admitere îp anul de studii 1966— 
1967, probele și programele detai
lata ale disciplinelor prevăzute pen
tru acest concurs, condiții dă admi
tere ețc.

(Agerpres)

Pentru serbările ce yor avea loc 
la IQ iulie, pe colina din spatele 
mînăstirii. formațiile artistice din 
raionul Rădăuți pregătesc un Spec
tacol folcloric carp va cuprinde, 
intre altele, cintecaio „Arcașii lui 
ștefan cel Mare" și „In tara fagi
lor" de Ciprian Pojumbuftcu, Seara, 
pe opjinele dto jurul mînăstirii se 
vor aprinde 5 mari focuri, simbo- 
lizind rinei secole de la construi
rea acestui important lăcaș de cul
tură din nordul Moldovei,

La Suceava, în decorul natural 
al Cetății de scaun, actorii Teatru
lui de stat „Mihai Emincscu" din 
Botoșani vor prezența un specta
col cu piesa „Apus de soare" de 
Bapbu Ștefănașcu Dalavrancee.

< OREL 5 (Agerpres). — In 
apropiere de Orel a început un 

mare concurs internațional de pla
norism cu participarea unor valo
roși sportivi din Bulgaria, Ungaria, 
România, Cehoslovacia, Polonia, Iu
goslavia și U.R.S.S. La clasa stan
dard a eîștigat B. Nodke (R.D.G.) jn 
lh54'37" urmat de Mircea Finescu 
(România) cu lh56'55". La „liber" 
primul loc a revenit planoristului 
polonez Vrulewski.

U Ieri au început la Moscova 
*** campionatele mondiale de 

scrimă, la care participă sportivi 
și sportive din 33 de țări ala lumii. 
Competiția se va încheia la 16 iu
lie, odată cu desfășurarea probei 
de sabie. Sportivii români participă 
la floretă (bărbați și femei) indi
vidual, ps echipe, și la spadă 'indi
vidual și pe echipe). Primii în con
curs vor intra floretiștii Mureșanu 
Drîmbă, Haukler. F«lb și Csipler 
In competiția feminină vom pre
zenta pe Ecaterina lencic, Ileana 
Drîmbă, Marina Stanca, Ana Ine 
și Șuzana Tasi. La spadă vom a- 
linla echipa Moldanschi, Pongratz, 
Marinescu, Sepeșiu și Istrate.

(Agerpres)

Un schimb din brigada mipgrului Pop Gavrilă din sectorul V al minei Lupeni, într-o discuție 
înainte de a intra în subteran.

UNDE SE
Era pe la începutul primă

verii. In sesiunile ( sfaturilor 
populare, deputății discutau 
probleme ale gospodăririi și 
înfrumusețării localităților. S-au 
luat atunci angajamente fru
moase, au fost alcătuite planuri 
de măsuri cuprinzătoare cu 
specificarea lucrărilor care tre
buie executate; de către elne. 
pînă la ce termen și cine răs
punde de aducerea la îndepli
nire a respectivelor măsuri.

...FRUMOASE GÎNDURI! Au 
trecut de atunci trei luni de 
zile, ș-a scurs un întreg tri
mestru și am ajuns în plină 
vară fără a fi rezolvată una 
din principalele probleme dis
cutate; UNDE SE VQR JUCA 
COPUL ACUM ÎN PLINĂ VA
CANȚA, CÎND DE DIMINEA
ȚA ȘI PÎNĂ SEARA SÎNT LI
BERI ?

vizitîgd localitățile vgit Jiu- 
lui, constati cu regret că din 
sumedenia de planuri, angaja
mente, promisiuni, făcute în 
legătură cu amenajarea tere
nurilor de joacă pentru copii, 
s-a realizat pînă acum foarte, 
foarte puțin. Să exemplificăm 
puțin îneepînd chiar eu orașul 
nostru — Petroșani.

Reviriment
la investiții

(Urmare din pag, l-a)

Francisc și Kacso Bela partea 
mecanică — îndeosebi lăcătușii 
Haiduc Victor, Mureșan Mihai, 
Tokes Toma, electricienii Co
vaci Colomgn și Ene Constan
tin — înțeleg să-și facă așa 
cum se cuvine datoria.

Despre el, șeful de sector ne-a 
rugat să nu scriem nimic...

„Investițiile noastre sînt 
acum la înălțime" ș-a exprimat 
într-o discuție șeful expioats- 
rii. După felul cum se mun. 
cește acum aici, pregătirile in
tense ce se fac pentru organi
zarea a încă două brigăzi de 
avansare rapidă le convingi eS 
oamenii de la investițiile minei 
Uricani sînt hotărîți să cuce
rească in următoarele luni și 
alte înălțimi.

Schimb fruntaș 
pe secție

In secțiile preparation de cărbuni 
din Petrila întrecerea socialistă se 
desfășoară cu rezultate bune. La 
secția unde se usucă cărbUDâle 
pentru fabricarea brichetelor, toate 
schimburile se întrec pentru spori
rea producției și îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Pînă acum cele 
mai bune rezultate le-a obținut 
schimbul condus de maistrul Pîfvu 
Șerban care pe luna Iunie a dat 
peste sarcinile de plan tna-l bine de 
250 tone cărbune uscat. Pe primul 
semestru din acest an schimbul 
maistrului Pîrvu Șerban a dat pes
te sarcinile de plan 1 826 tone căr
bune uscat sjțuîpdu-șe în fruntea 
întrecerii pe secție.

IOAN BERGEA 
corespondent

JOACA C
In cartierul Car pa ți, după 

zece ani de la construirea lui, 
nu există nici măcar un sala
riu, o groapă cu nisip pentru 
cei mici... Capiii mai mărișori 
folosesc în prezent străzile be
tonate ori spatiile verzi drept 
terenuri de fotbal. Pînă acum 
vreo trei-patru săptămîni în 
acest cartier mai exista un 
teren înierbat între limita blo
curilor și linia ferată. Multi 
copii se jucau aici. Deodată 
însă camioane cu pămînt au 
început să-și verse încărcătu
ra pe acest loc, apoi un bul
dozer al C.C.V.J. a „nivelat" 
pămîntul,- acum stratul Inter, 
bat este distrus complet, Iar 
întregul teren arată parcă ar 
fi fost arat.

In cartierul Livezenl lipsesc, 
de asemenea, terenurile de joa
că în multe incinte de blocuri; 
la Petrfla în noul eartier, unde 
s-au dat în folosință circa 600 
apartamente — nu s-a amena
jat încă un teren de joacă; 
la Vulcan, în noul cartier Co
rcești unde locuiese peste 600 
familii, nu există nici un teren 
de joacă; în cartierul Braig- 
Lupeni unde s-au construit 
blocuri pentru 800 familii nici

PROGRAM DE RADIO
7 iulie

PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sportj 6,30 Anunțuri, muzică; 7,co 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 In su
net de fanfară; 7,30 Melodiile acor
deonului; 7,46 Salut voios de pio
nier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,03 
De la fluier la marile ansambluri;
8.30 La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului; 9,35 Jocuri 
populare; 9,45 Piese instrumentale 
de virtuozitate,- 10,00 BULETIN DE 
ȘTJRJ; 10,03 Ctntece și prelucrări de 
Gheorghe Ba/avam 10,15 Din înre
gistrările Măriei Tănase; 10.30 Vreau 
să știu; 10,5® Figuri de eroi în 
opera românească „Petru Raraș" de 
Eduard Caudella; 11,20 Cârti CARE 
VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 Răsfoind al
bumul muzicii ușoare românești; 
11,47 Saptamîna muzicii mongole: 
cînțece popularei 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,10 Salectlunl din opereta 
„Sezon la Sglzburg" de Fred Ray
mond; 12,30 Alei, Tirgu Mureș- 12,50 
Rapsodia albastră de Gershwin,- 13,15

CINEMATOGRAFE
7 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Co. 
liba unchiului Tom — seria I și II; 
Republica: Soție fidelă; PETRILA : 
Cineva acolo sus mă iubește, LO- 
NEĂ — Minerul ; Ce s-a tntîmplat 
cu Baby Jgne; 7 Noiembrie : Dumi
nică 13 ora 6; I.IVEZENI : Ho- 
cheiștii; ANINOASA ■, Căpitanul 
zero; VULCAN t Fata lui Bube, 
CRIVIDIA : Un lucru făcut la timp; 
PAROȘENI : Muncile lui Hercule,- 
BĂRBĂTENI -■ Un cartof, doi car
tofi; LUPBNI — Cultural s După mi
ne, canalii. Muncitoresc: îndrăz
nețul Pardaillan; URICANI: Ucigașii 
de femeL

OP 111 ?
acum nu s-au creat terenuri 
elt de miri de joacă pentru 
copii. Ba mai mult, între nu
meroase blocuri nici acum con
structorii nu au terminat lu
crările de sistematizare a tere
nului, înclț copiii se joacă 
printre movilele de pămînt, 
rămășițe de materiale de epn- 
structiL iar uneori chiar în ea. 
lea mașinilor de pe șantiere.

Pretențiile copiilor nu sînt 
mari: un teren nivelat pentru 
jocul cu mingea, o groapă cu 
nisip, un leagăn, eîțeva bănci, 
toate eît mai la o parte din 
calea circulației mașinilor —- 
ar constitui în mare tot inven
tarul acestor mult discutate te
renuri de joacă pentru copil. 
O cerință, de asemenea, jus
tificată e aceea ca aceste țere. 
nuri să nu fio chiar sub feres
trele blocurilor pentru ca ve
selia, gălăgia copiilor să nu-i 
tulbure pe locatarii care se o- 
dihnesc I

Cerințe minime, justificate, 
care în flecare an sînt înscrise 
iu planurile stalurilor populate 
și.., în planuri rămîn.

ȘT. MIHAI

Muzică ușoară românească; 13,30 
Itinerar folcloric în circuit; 14,00 
Almanah muzical; 14,40 Valșuri in
strumentale; 15,00 Un cîntee și un 
nume drag — muzică populară; 15,20 
Anunțuri, reclame,- 15,30 Caleidoseoo 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport, Buletin meteorologic,- 16,15 
o melodie dintr-o mie — muzică 
ușoară; 16,30 Wagner și operele 
sale; 17,00 Jocuri populare) 17,15 
TRIBUNA RADIO; 17,25 Ansam
bluri școlare în studiourile noas
tre,- 17,40 La microfon formația Sile 
Dinicu; 18,00 IN JURUL GLOBU
LUI; 18,15 Melodii.,, melodii; 18,40 
DINAMICA INDUSTRIALĂ; 19,00 
SEARĂ PENTRU TINERET; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Continuarea serii pentru tineret; 
20,50 Mituri și legende, 21,10 Para 
da soliștilor și orchestrelor; 22,0c 
RADIOJURNAL. Sport, Buletin me
teorologic; 22,20 Sonata pentru 
vioară și pian de Mihail Jora, 22,45 
Mărturisiri pe portativ; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
miercuri 6 iulie

18,00 — Pentru cel mici: filmul 
„Intîmplări cu măgărușul Cadișan"; 
18,20 — Pentru tineretul școlar: 
Premiali pe țară — Intîlnire cu 
elevi premiați la Concursul republi
can de literatură română, 19,00 — 
Telejurnalul de seară, 19,15 —, Șah; 
19,30Aventurile lui Robin Hood; 
20,00 — Întrebări la care ș-g răs
puns... întrebări la care nu s a 
răspuns încă — emisiune de ști
ință; 20,45 — O invitație pentru 
cei care n-au vizitat... Delta Dună
rii; 21,00 — Filmul Vanina Vgnlnl — 
producție a Studioului de televiziune 
din Republica Democrată Germană; 
22,43 — Telejurnalul de noapte, 
22,55 — Buletinul meteorologic,
23,00 — închiderea emișlunîl-



STEAGUL RO$U

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Opinia publica mondială condamnă 
acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam

NEW YORK 5 (Agerpres). — In 
Statele Unite continuă demonstrați
ile de protest împotriva acțiunilor 
agresive americane în Vietnam. In 
timp ce George Ball, subsecretar de 
stat al S.U.A., vorbea în fața mul
țimii adunate în piața din Phila
delphia, unde cu 190 de ani în ur
mă a fost proclamată independenta 
Statelor Unite, și încerca să justi
fice agresiunea S.U.A. în Vietnam, 
sute de persoane au intrat în piață 
scandînd: „încetați războiul în
Vietnam„întoarceți trupele aca
să I". Manifestanții au răspîndit ma
nifeste care chemau la încetarea răz
boiului de agresiune. Poliția a in
tervenit arestînd 37 de persoane. 
După cuvîntarea lui Ball, în același 
loc a fost organizat un miting un
de membri ai diferitelor organizații 
progresiste din S.U.A. au condamnat 
politica dusă de guvernul american 
în Asia de sud-est. Doi dintre cei 
care au luat cuvîntul și-au ars li
vretele militare în semn de pro
test.

BOGOTA 5 (Agerpres). ■— In ca
pitala Columbiei au avut loc nume
roase adunări și mitinguri de pro
test cu ocazia cărora reprezentanții 
diferitelor organizații din țară au 
condamnat acțiunile agresive săvîr- 
șite de forțele aeriene ale S.U.A. a- 
supra teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam. Confederația Sin
dicală a oamenilor muncii din Co
lumbia a lansat un apel întregului 
popor columbian, chemîndu-1 să con
damne acțiunile militare ale S.U.A., 
care constituie o amenințare la 
adresa păcii în lumea întreagă.

CAtRO 5 (Agerpres). — Federa
ția juriștilor arabi a dat publicității

la 4 iulie o declarație în care con
damnă escaladarea de către S.U.A. 
a războiului din Vietnam. Juriștii 
arabi sprijină lupta poporului viet
namez pentru libertate și indepen
dență și își exprimă indignarea față 
de politica cercurilor imperialiste a- 
mericane în Vietnam. Federația ju
riștilor arabi adresează un apel tu
turor popoarelor, organizațiilor in
ternaționale, regionale și naționale 
să condamne agresiunea S.UA. în 
Vietnam.

ATENA 5. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandrpaie, transmite : 
40 de personalități din lumea lite
rară din Grecia au dat luni publici
tății o declarație de protest împotriva 
bombardării de către aviația ameri
cană a orașelor Hanoi și Haifong, 
din Vietnamul de nord. In declara
ție se relevă gravul pericol, pe 
care-1 prezintă pentru pacea între
gii lumi, extinderea războiului din 
Vietnam. Oamenii de cultură greci 
cer încetarea imediată a agresiunii 
americane împotriva poporului viet
namez.

Printre cei care au semnat decla
rația de protest se află scriitorii 
Eli Alexiu, Vasilis Vasilikos, Tasos 
Vurnas, Stratis Dukas, Kostas Kot- 
sias, Leon Kukulas, Andreas Ne- 
nedakis, Manolis Kuludis, Statis 
Tsirkas, Dido Sotiriu, poeții N. Ve-

takos, T. Livaditis, Rita Bumi Pa
pa, T. Papas, lanis Ritsos și alții.

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 
Luni, eu prilejul sărbătoririi națio- 
năt* a Statelor Unite, în apropiere 
de Ambasada americană din Stock
holm a avut loc o manifestație de 
protest împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. Grupuri de ce
tățeni, purtînd pancarte și bande
role cu inscripțiile „S.U.A., părăsiți 
Vietnamul", „Ajutați poporul viet
namez", „Sprijiniți F.N.E." (Frontul 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud), s-au instalat încă în di
mineața zilei în apropierea ambasa
dei. Forțe polițienești au ocupat 
poziții în jurul clădirii, blocînd ac
cesul spre ambasadă.

KATMANDU 5 (Agerpres). — 
Panchayatul (parlamentul) național 
al Nepalului a adoptat luni, în una
nimitate, o rezoluție în legătură cu 
bombardarea de către aviația ame
ricană a suburbiilor orașului Hanoi 
și a Haifongului. In rezoluție se 
exprimă „regretul pentru bombar
damentele americane inumane asu
pra orașelor nord-vietnameze“.

Observatorii din Katmandu men
ționează că aceasta este prima re
zoluție pe care Parlamentul nepa- 
lez O adoptă în problemele inter
naționale

Suspendări și demiteri în Brazilia
RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). 

Printr-un decret 
dintele Braziliei, 
Branco, au fost 
rile politice pe

semnat de preșe- 
Humberto Castelo 

suspendate dreptu- 
timp de zece ani

au fost demiși un 
consiliu municipal, 
un tribunal militar 
Președintele a ac-

Oranl nwrHlH fraoiei la noia gomă 
privind rialiloi îruoeior franteze In Li. Germană

BONN 5 (Agerpres). — Din Bonn 
se anunță <să ambasadorul Franței, 
Seydoux, a înmînat marți la Minis
terul vest-german al Afacerilor Ex
terne răspunsul guvernului francez 
la „comunicarea" din 30 iunie a gu
vernului vest-german în legătură cu 
statutul trupelor franceze staționate 
în Germania occidentală. In această 
comunicare se propunea guvernului 
francez desemnarea, începînd de la 
1 iulie a.c. (dată la care Franța și-a 
retras forțele armate din comanda
mentele integrate ale N.A.T.O.), a 
unui delegat vest-german în cali
tate de ofițer de legătură între gu
vernul de la Bonn și cei 72 000 de 
militari francezi aflați pe teritoriul

Lansarea rachetei
CAPE KENNEDY 5 (Agerpres). — 

De la centrul spațial Cape Kennedy 
a fost lansată marți cea mai pu
ternică rachetă americană de ti
pul „Saturn—1". Administrația na
țională pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat la opt minute după lan
sare că cea de-a doua treaptă a ra
chetei, în greutate de 26,34 tone, 
a fost plasată pe o orbită în jurul 
Pămîntului la o altitudine de apro
ximativ 118 mile. A fost folosit,

BOLIVIA

KYOTO 5 (Agerpres). — In ve
chea capitală imperială japoneză au 
început marți lucrările sesiunii a- 
nuale a Comitetului mixt japono- 
american pentru afaceri economice 
și comerciale. Delegația americană 
Ia convorbiri este condusă de se
cretarul de stat, Dean Rusk, iar 
cea japoneză de ministrul afaceri
lor externe al Japoniei, Etsusaburo 
Shiina. Instituit în anul 1961, în 
scopul examinării problemelor e- 
conomice și comerciale dintre cele 
două țări, Comitetul și-a început 
activitatea dezbătînd aspecte ale 
situației internaționale îndeosebi 
cele referitoare la situația din sud- 
estul Asiei. Amintind în cuvîntarea

inaugurală că în Vietnamul de sud 
vor intra în acțiune într-un viitor 
apropiat aproximativ 1 000 000 mi
litari americani și aliați, Dean 
Rusk, în mod paradoxal, a început 
să vorbească despre „dorința S.U.A, 
de a angaja negocieri pentru rea
lizarea păcii în Vietnam, 
de sud-est și 
Pacificului".

Agențiile de 
jurul clădirii

în Asia
în întreaga zonă a

BAGDAD
Complotiștii 
în fafa tribunalului

presă anunță că în 
unde se desfășoară 

lucrările comitetului a avut loc un 
miting la care au participat cîteva 
mii de persoane. Participanții, în 
mare parte studenți, scandau „Să 
înceteze agresiunea din Vietnam", 
„Americani, părăsiți Vietnamul". 
Autoritățile au dislocat aproximativ 
5 000 de polițiști pentru a asigura 
desfășurarea normală a activității 
Comitetului.

In prezent, cînd S.U.A. s-au lan- 
în 

gu- 
c- 
Să

unui număr de 26 deputați în par
lamentele diferitelor state și 15 po
liticieni care nu ocupau funcții o- 
ficiale. Totodată, 
membru al unui 
u!n judecător la 
și trei primari.
ționat în baza unei legi care îi a- 
cordă dreptul să epureze orice o- 
ficialitate federală, provincială sau 
municipală, la recomandarea Con
siliului securității naționale. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, aceste măsuri au scopul de 
a asigura victoria candidaților gu
vernamentali la alegerile de guver
natori programate pentru 3 sep
tembrie.

Secretarul executiv al partidului 
de opoziție Mișcarea democratică 
braziliană, Jose Martins Rodrigues, 
a declarat la Brasilia că așteaptă 
convocarea Congresului într-o se
siune specială pentru a fi exami
nate ultimele acțiuni ale președin
telui Branco.

de stat din Irak. Ziarul 
Al-Kadid" care apare la 
anunță că asupra celor 
autoritățile au găsit un

— Un 
Bagdad 
persoa- 
cu re- 

lovi- 
„Al- 
Bag- 
ares- 
mare

sat în escaladarea agresiunii 
Vietnam, arată presa japoneză, 
vernul american depune toate 
forturile ca la actuala sesiune
convingă guvernul japonez de „jus
tețea" orientării politicii americane 
în Asia și de necesitatea ca Japo
nia să-și asume 
tăți în cadrul 
această regiune

unele responsabilî- 
politicii S.U.A. în 
a lumii.

i

BAGDAD 5 (Agerpres). 
tribunal special instituit la 
a început luni anchetarea 
nelor arestate în legătură
centa încercare nereușită de 
tură 
Fajr 
dad 
tați
număr de documente în legătură 
cu complotul. Unele dintre acestea 
se refereau la sprijinirea acțiunii, 
în caz că ar fi reușit. Înainte de 
începerea anchetei, complotiștii au 
fost aduși în fața președintelui 
Abdul Rahman Aref.

Unul dintre cei reținuți este fos
tul conducător baasist Said Thabet, 
care acum cîțiva ani a fost con
damnat la moarte sub acuzația de 
complicitate la încercarea de asa
sinare a fostului președinte Kassem. 
Ulterior, sentința a fost comutată 
și Thabet a fost eliberat. i

Germaniei occidentale. După cum se 
știe, cancelarul Erhard și-a expri
mat dorința ca trupele franceze să 
fie menținute în continuare în Ger
mania occidentală după 1 iulie, în 
cadrul unui nou statut, care ur
mează să fie elaborat pe calea unor 
negocieri bilaterale franco-vest-ger- 
mane. Pînă la stabilirea acestui sta
tut, delegatul propus urmează să 
îndeplinească unele misiuni asigu
rate pînă la 1 iulie de comandamen- 
tele militare integrate ale N.A.T.O. 
Atît Ambasada franceză d'e la Bonn 
cît și Ministerul de Externe vest- 
german au refuzat să dezvăluie con
ținutul notei franceze.

„Saturn44 în S.U.A.
pentru prima oară, drept combusti
bil, hidrogenul lichid care dezvoltă 
o putere cu 40 la sută mai mare 
decît carburanții folosiți în mod 
obișnuit pentru lansarea rachetelor 
americane de tipul „Saturn". Lansa
rea constituie o etapă importantă 
în cucerirea Lunii, deoarece cea 
de-a două treaptă, plasată pe orbită, 
va fi cea de-a treia treaptă a ra
chetei care va fi folosită pentru 
lansarea navelor americane cu c®- 
monauți pe Lună, în cadrul pro
gramului „Apollo".

Noul guvern va fi supravegheat 
și controlat de militari

Rene Barrientos, candidatul 
revoluției boliviene",

această țară, 
incomplete, 
peste 50 la 
al voturilor
asigură coaliției

Po- 
Bar- 
sută
ex-

LA PAZ 5 (Agerpres). — In ca
pitala Boliviei s-a anunțat că gene
ralul 
„Frontului
care s-a bucurat de sprijinul total 
al actualului regim militar, a cîști- 
gat alegerile prezidențiale desfășu
rate duminică în 
trivit rezultatelor 
rientos a obținut 
din numărul total 
primate, ceea ce
sale electorale o majoritate în Con
gres. Cu toate acestea, opoziția, re
prezentată, mai ales de Partidul 
creștin-democrat, a reușit să întru
nească un număr suficient de vo
turi pentru a-și asigura mandatele 
garantate prin constituție minori
tății în Congres.

Intr-o primă declarație, Barrien
tos a afirmat că principala sarcină 
a guvernului său va consta în 
„dezvoltarea economiei și resurselor 
naturale ale țării". El a lăsat să se 
înțeleagă că intenționează să inclu
dă în guvern o serie de personali
tăți civile pentru a 
fera d'e neîncredere 
rîndurile populației

de prezența la conducerea treburi
lor țării a cercurilor militare. To
tuși, după cum arată agenția Asso
ciated Press, junta militară boli- 
viană, instalată la putere după lo
vitura de stat de la 4 noiembrie 
1964, nu intenționează să-și aban
doneze rolul pe care și l-a asumat 
în viața politică a țării. Președin
tele juntei, generalul Ovando Can- 
dia, a declarat ziariștilor că „mili
tarii vor supravheghea noul gu
vern și vor fi gata să acționeze din 
nou", atunci cînd vor considera ne
cesar.

Alegerile 
fășurat „în 
sever" din 
și poliției
ral, ceea ce a și determinat boico
tarea scrutinului de către un mare 
număr de partide politice. Președin
tele — ales Barrientos, vicepreședin
tele Luis Adolfo Siles Salinas și 
cei 129 de membri aleși în Congres 
urmează să depună jurămîntul la 6 
august.

de duminică s-au des- 
condițiile unui control 
partea forțelor armate 

asupra corpului electo-

elimina atmos- 
existentă în 

boliviene față

Sesiunea Consiliului Economic
și Social al O.N.U

GENEVA 5 (Agerpres). — La 
iulie s-au deschis la Geneva 
crăriie celei de-a 41-a sesiuni 
Consiliului Economic și Social 
O.N.U., (E.C.O.S.O.C.). La

5 
lu- 

â 
al

lucrări 
participă U Thant, secretar general

Conferinfa de presâ
a lui Pompidou

PARIS 5 (Agerpres). — Primul 
ministru francez Georges Pompidou 
a organizat o conferință de presă 
televizată. Ei s-a referit la 
aspecte ale politicii interne 
terne a Franței.

Răspunzînd la o întrebare 
gătură cu recenta călătorie în Uniu
nea Sovietică a generalului de 
Gaulle, el a arătat că aceasta a 
avut în vedere „aspirația mondială

unele 
și ex-

in le-

spre pace șl aspirația europeană 
spre echilibru". El și-a exprimat 
speranța că tendințele de destin
dere în Eurdpa constituie „o miș
care care a fost declanșată și care 
nu se va opri".

Vorbihd despre apropiata sa vi
zită în Marea Britanie, premierul 
francez a arătat că „pieacă într-e 
tară vecină, prietenă și. aliată".

al O.N.U., Philippe de Seynes, sub
secretar al O.N.U. pentru probleme 
economice și sociale, precum și șe
fii agențiilor specializate ale O.N.U. 
Sînt reprezentate cele 27 de țări 
membre ale E.C:O.S,O.C., precum și 
observatori din numeroase alte țări. 
Din România participă o delegație 
condusă de Costin Murgescu, amba
sador, care deține și funcția de 
prim-vicepreședinte al Biroului 
E.C.O.S.O.C.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează numeroase probleme privind 

, situația economică și 
mea contemporană, 
tendințele economice 
ficarea și finanțarea 
conomice, probleme tehnice și ști 
ințifice. Vor fi, de asemenea, 
bătute probleme ale relațiilor 
merciale dintre Est și Vest.

Lucrările sesiunii vor dura
Ia 5 august.

socială în lu- 
printre care 
actuale, plani- 
dezvoltării e-

dez- 
co-

pînă
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O mamă 
a născut 9 copii

tînâră femeie din sa-

DACCA 5 (Agerpres). — Agen
ția Reuter anunță că ziarele din o- 
rașul Dacca au făcut cunoscut la 
5 iulie că o
tul Punjarai (Pakistanul de est) a 
născut nouă copii. Toți cei nouă 
copii „se simt bine", după cum au 
anunțat aceleași ziare. Mama și ta
tăl copiilor au 20 de ani și s-gu 
căsătorit în urmă cu un an.

Cutremur în Hawai
HONOLULU 5 (Agerpres). — Se

ismografele din insula Hawai au în
registrat un puternic cutremur, al 
cărui epicentru a fost determinat 
în regiunea insulelor Aleutine. Cu
tremurul a avut gradul 7,1 pe sca
ra Richter. Autoritățile din Hawai 
au luat măsuri pentru a feri popu
lația de efectele valurilor uriașe 
provocate deobicei de asemenea 
mișcări seismice. ■ t
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