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Fierul vechi din întreprinderi 
să fie trimis ofelăriilor!

Prelucrate de harnicii siderur
gicii, deșeurile metalice, altădată 
risipite și. lăsate fără, nici o între
buințare se transformă azi în ma
șini și agregate pentru industrie, 
în tractoare, semănători și pluguris 
pentru : agricultură, în frigidere, a- 
ratgaze, mașini de spălat și zeci de 
obiecte necesare gospodinelor; Ast
fel, colectarea și predarea fierului 
vechi la I.CM; a deVenit pentru 
fiecare colectiv de muncă o impor-

Zi de muncă avlnfatâ
...Zi de reparație Ja 

preparația Lupeni. Pe u- 
nul din planșe», echipele 
conduse de Pîs Nicolae 
și Dascălu Ștefan sînt o- 
cupate cu montarea ac
ționării comune la eleva
toarele 2 A și 2 B, de la 
instalațiile Rheo de 10— 
80 mm. țE vorba de o 
modificare pe care o fac 
cele două echipe pentru 
îmbunătățirea funcționării 
instalațiilor de spălare și 
mărirea duratei de utili
zare a elevatoarelor de 
reciclare).

Pe același planșeu, e 
chipa condusă de Erdoș: 
loan înlocuiește o porțiii- 
ne de 15 m. din conducta 
de refulare de la pompa 
de circulație. Aici au 
mult de lucrat sudorii. De 
aceea din partea aceasta 
apare vie și stăruitoare o
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Mii 
jur 

creînd impresia că se e- 
laborează o șarjă minia
turală.

In vecinătate, într-o ca
meră luminoasă lucrează 
membrii echipei conduse 
de Antal Iuliu, iar pe 
planșeul principal, echipa 
lui Cziller Carol. Ea 
schimbă lanțul de inter- 
nrediar de 0—10 mm., nr. 
1, cu capul de întindere 
de la lanțul intermediar 
nr. 2 și ajutată de echipa 
zidarilor condusă de Pop 
Ioan, montează scările și 
silozurile de mixte și de 
special. Are mult de lu
cru, ca de altfel și echipa 
lui Sibișan Victor, care 
schimbă cornierele șinele, 
cupele și capul de acțio
nare de la elevatorul de 
mixte cuva nr.

diu-dens.
Toate 

pele de 
nere și
parații muncesc 
cu sîrguință, să 
asigure func
ționarea ritmică 
a 
de 
fapt

luminiță puternică, 
de seîntei sar în

1, me-

tantă datorie patriotică.

a inginerilor și tehnicieni- 
comisia pentru casarea u- 
miniere scoase din uz, nu- 
acțiuni de muncă patrio- 
aceste ocazii din subteran

predată,I.C.M.-uluî cantitatea de fier 
vechi planificată pe trimestrul I.

— Cauza — arată tovarășul 
Brîndușă Aurel, responsabilul cu 
coleptarea fierului vechi de aici — • 
este’ slaba preocupare a conduce
rii minei fată de a'ceastă chestiune. 
Din cînd în cînd comitetul U.T.M. 
mai organizează cîte o acțiune vo
luntară pentru colectarea fierului 
vechi. Ele nu reușesc însă totdea
una, fiind slab organizate. In luna

ing. IOAN ENE
corespondent

instalațiilor 
preparare, 
ce consti-
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principală pen
tru realizarea 
sarcinilor 
producție.

echi- 
întreți- 
de re-

în apro- 
muncitori 
facă niște 
alți mun-

I 
I

In același timp, 
început să amenajeze un 
acces spre Valea Arsului, 
care este scopul acestor 

Hariton Eugen,

Pentru colectivul atelierului de 
reparat utilaje de curent continuu 
de la S.R.E. Vulcan, repararea con- 

trolerilor pentru locomotivele LAM-4, 
constituie o sarcină de seamă.

Iată-1 în clișeu pe membrul de 
partid Bercea loan, efectuînd a- 
șamblarea unui controler LAM-8. 
reparat din material recuperat.

- - -0»_ 
foniafie pentru o ntnâ nație 

de funltular
De curînd, la Cimpa, 

pierea minei, un grup de 
ai I.C.M.M. au început să 
săpături, 
citori au 
drum de 
întrebat
lucrări, maistrul 
dirigintele șantierului, a dat lămu
ririle necesare.

— Am început lucrările pentru 
construirea stației de funicular Lo
nea—Valea Arsului, lucrare cuprin
să în, planul de dezvoltare a ex
ploatării miniere Lonea. Stația de 
funicular, a cărei fundație abia am 
început s-o punem în aceste zile, 
va servi la transportarea pe cale 
aeriană a rambleului de la Valea 
Arsului la mină. Făcîndu-li-se cu
noscut scopul lucrării, cele două 
echipe de muncitori conduse de 
Neică Traian și Ciocîltea Titu se 
întrec între ele pentru terminarea 
cît mai grabnică a fundației noii 
stații de funicular.

Tovarășul Preoteasa loan se numără printre cei 
mai tineri strungari de Iă S.T.R.A. La strungul său, 
el execută piesă de precizie necesare bunei între
țineri a parcului de mașini. Clișeul nostru îl înfăți
șează pe tînărul strungar executînd o comandă ur
gentă de piese necesare reparării unor autocamioane.

- - - - - - - - 0.
LA LOC DE CINSTE

încă la începutul aces- nătățească calitatea
UMi ЛП, latre ..muncitpru jurilor „de_ 

d? la preparația ~ 
se desfășoară o 
nantă întrecere. Ca 
Sive, schimburile 
propus să spele în tri 
mestrul I o cantitate de 
cărbune mai irrare de cît 
cea planificată, să îmbu-

Petrila 
pasid- 
obiec- 

și-au

sor- 
prin 
umi- 

im-
reducerea cenușii și 
dității si să obțină 
portante recuperări.

Primul loc în întrecere 
a fost cucerit de schim
bul 
tru. 
zări

Brigada științifică pe teren
Intr-una din zilele tre

cute, brigada științifică a 
orașului Petroșani s-a 
deplasat la căminul cul
tural din Dîlja Mare.

După ce tovarășul Hog- 
man Cornel, secretarul 
Comitetului pentru cul
tură și artă a vorbit des
pre scopul activității 
brigăzii științifice, tovară
șul profesor Prosie Vic
tor de la i.M.P. a vor
bit despre modul de în
grijire a stupilor pentru 
a da o producție de mie
re mai bună. De aseme
nea, tovarășul Prosie le-a 
vorbit sătenilor și des
pre unele fenomene ale 
naturii. Apoi, tovarășul 
Săvoiu Emil a răspuns în
trebărilor puse de mai 
mulți săteni, printre care 
Brîndău Ioan, Jetea loan, 
Felea Maria, Buzduga loan 
și alții, legate de diferi
te fenomene și altele.

Cu multă atenție și in
teres au fost ascultate 
răspunsurile date de to
varășul doctor Bălan loan 
cu privire la cauzele care 
determină nervozitatea co
piilor, tratamentele in
dicate în acest sens, ro
lul vitaminelor în dezvol
tarea copiilor, visele și 
cauzele care le produc.

Mai multi țărani cum 
au fost Toma 
Negoi
lexandru, Sîn 
Negoi Petru s-au intere
sat în mod deosebit de 
îmbunătățirea raselor de

Dumitru,
Nistor, Ianoș A-

Aurel și

pot feri oile 
care sînt ce- 
rase de vaci, 
distruge lar-

condus de Baciu Pe- 
Pe lîngă alte reali- 
obținute în. perioada

1 ianuarie — 31 
martie 
schimbul 
dus de 
Petru a
peste plan 3 903 
tone de cărbune.

oi, cum se 
de gălbează, 
le mai bune 
cum se pot
vele de cărăbuși și gîn- 
• lacul de colorado, ce este 
porUmbul hibrid, cum se 
plantează pomii și alte 
numeroase probleme la 
care medicul veterinar 
Rondoleanu Ioan, a dat 
răspunsurile și lămuririle 
necesare.

Țăranii au adresat, de 
asemenea, mai multe în
trebări membrilor din bri
gadă, la care vor primi 
răspunsurile la viitoarea 
întîlnire.

La sfîrșitul discuțiilor, 
deputatul Kalat Adalbert 
și președintele căminului 
cultural, tovarășul Beje- 
naru Gheorghe au mulțu
mii membrilor brigăzii 
științifice pentru expune
rile făcute și răspunsurile 
date; invitîndu-i din nou 
în mijlocul țăranilor din 

un scurt 
prezentat 
de 4 ani

activita- 
cale, bri-

sat. A urmat 
program artistic 
de elevii Școlii 
din .Dîlja, 
- Continuîndu-și 
tea pe această
gada științifică din orașul 
Petroșani se va bucura 
de o largă popularitate 
în rîndul maselor de oa
meni ai muncii, dornici 
să afle cit mai multe 
noutăți din toate dome
niile de activitate.

PETRU MARCU
Sfatul popular al orașu

lui Petroșani

con- 
Baciu 
spălat

I. SIMANDI
-corespondent

Buni gospodari
In trimestrul I din anul 1963 (ca 

de altfel și în anul trecut) minerii 
din Vulcan s-au dovedit a fi buni 
gospodari. îndrumați de comitetul 
de partid, brigăzile din subteran, 
lucrătorii din sectorul administra
tiv și utemiștii au organizat în a- 
ceastă perioadă, sub atenta supra
veghere 
lor din 
triajelor 
meroase 
fiică. Cu
și de la suprafață s-a adunat și 
predat la I.C.M. o cantitate de 
122 000 kg. fier vechi (cu 22 tone 
mai mult de cît prevedea sarcina 
de colectare pe trimestrul I).

Inițiativa de a amenaja din ma
teriale recuperate boxe pentru de
pozitarea deșeurilor metalice, preo
cuparea vie Dentru identificarea fie
rului vechi, grija ca acesta să a- 
jungă cît mai repede la oțelării -• 
iată fapte care arată că minerii din 
Vulcan sînt buni gospodari.

Aceeași atenție față de colecta
rea și predarea fierului vechi există 
și la mina Lupeni, mina Lonea 
U.R.U.M.P. și I.C.M.M. Petroșani.

Organizațiile de partid de la a- 
ceste unități economice, sprijină și 
controlează îndeaproape felul cum 
este' organizată activitatea de co
lectare i fierului vechi. De âseme- 
' ■ s J * *• !■ 1

februarie, de pildă, tinerii au scos 
din subteran... armături metalice 
încă bune, în loc să fie îndrumați 
să colecteze fierul vechi.

De ce la mina Petrila nu este 
sprijinită activitatea pentru colec
tarea fierului vechi ? Cum se ex
plică nepăsarea șefilor de sectoare 
față de această sarcină ? Iată în
trebări care așteaptă un răspuns 
concret atîf din partea conducerii 
minei Petrila cît și a comitetului 
de partid. Asemenea întrebări sînt 
valabile și pentru conducerile teh
nice și organizațiile de partid de la 
mina Aninoasa, U. E. Vulcan, 
T1R.C.L.H. Petroșani, I.P.I.P. Live- 
zerii unde se pot colecta încă mari 
cantități, de fier vechi.

Deficientă inerentă ?
Orice prilej de vizită pe șantie

rul T.C.M. Coroiești creează în ini
ma omului un sentiment de legiti
mă mîndrie. Pe șantier întîlnești 
însă și un aspect care nu poate 
mulțumi pe nimeni: felul în care 
este gospodărit fierul vechi.

De la intrare și pînă dincolo de 
șoproanele de adăpost pentru uti
laje, fierul vechi se găsește pretu
tindeni. împrăștiat în spatele ma
gaziei principale, acoperit de apă 
în șanțuri și canale, îngropat de-a 
lungul bancurilor de întindere a 
fierului-beton și alte locuri. E drept 
nu sînt bucăți mari de ' sute,de kg. 
ci bucățele mici, reșțțjri de bare,

tîea, nțdpihrii1 și‘ca‘ndKjații de.partid , de sîrmă, de tablă.- In schimb, sînt 
au sarcini concrete în această'’di- bucăți foarte multe. Adunate, greu- 
recție. . lalea lor ar cîntărî tone. Tovară

șii Dumitrescu Nicolae si vnhăi- 
.Țegcu Alexandru de la serviciul de 

aprovizionare încearcă să justifice 
această stare de lucruri ca fiind 
un iucru... inerent activității șan
tierului. Acest lucru însă nu este 
real. Nu este vorba de o deficien
ță inerentă, ci de neglijenta 
nplor de conducere față de 
tarea și predarea fierului 
I.GM.-ului.

- -^Fîer veehr da * 
preocupare ba!

In incinta minei Petrila, aproape 
de rampa funiei fără fine, se gă
sește îngropat de ani de zile un 
adevărat depozit de fier vechi 
(circa 12—16 tone de tablă, șpan, 
sîrmă, bucăți de cablu, capete de 
șină etc.). Cantități de fier vechi 
asemănătoare se mai găsesc îm
prăștiate pe lîngă atelierul de fie
rărie, casa mașinilor, magazii și în 
subteran în galeriile din sectoa
rele I și IV. Aceste, depozite au o 
vechime de... un deceniu. Totuși, 
atunci cînd s-a făcut raidul an
chetă, mina Еёігііа nu avea încă

orga- 
colec- 
vechl

Mult zgomot...
Cu cîtva timp în urmă, centrul 

I.C.M. Petroșani a primit de la mi
na Uricani mai multe note telefo-

A. NICHIFOREL

(Continuare în pag. 3-a)

Echipa de electricieni de la preparația Petrila condusă de Iov. Rusu Carol se eviden
țiază cu regularitate în ce privește întreținerea și repararea utilajelor electrice. In cli
șeul de față tovarășul Rușu Caro! împreună cu electricienii Vintan Petru si Evi Vladi
mir execută ultimele lucrări la agregatul de sudură de la haldă pe care s-au angajat să-l 
termihe cu 3 zile înainte de termen.



д i
STEAGUL! ROȘU

,4—

(
)

%

INIE
%

—Jn

Elanul tehnic 
lună de lună, la 

Indici tehnici înalfi
Minerii Văii Jiului au extras 

din adîncuri, în cele trei luni 
trecute din anul acesta, pesta 
28 000 tone de cărbune cocsifica- 
bil si energetic în afara sarcinilor 
de plan, au sporit productivitatea 
muncii pe bazin la 1,200 tone/post 
și au redus consumul specific la 
lemn de mină cu 0,2 m.c./l 000 
tone de cărbune extrase. La teme
lia acestor succese a stat în mare 
măsură preocuparea perseverentă 
a muncitorilor și cadralor tebnico- 
inginerești pentru extinderea meca
nizării, a susținerii metalice și a 
altor procedee moderne de lucru 
folosite la extragerea cărbunelui 
din abataje și la săparea lucrări
lor miniere de deschidere. Preve
derile planului tehnic au fost în
deplinite și chiar depășite cu mult 
la cei mai importanți indici. Iată 
Cîteva exemple :

8 km. de galerie 
cu armare metalică

Minerii de la lucrările de 
deschidere și pregătire au folosit 
pe scară largă armarea metalică 
la susținerea galeriilor. Lungimea 
galeriilor armate metalic totalizea
ză la toate minele 8 682 metri — 
cu 35,8 la sută mai mult de cit 
prevede planul tehnic. Nu întîm- 
plător consumul specific de lemn 
de mină la lucrările miniere de 
investiții, inclusiv lucrările geolo
gice și de reparații capitale, a scă
zut în primul trimestru cu 11,5 
m.c./milionul de lei față de plan.

Depășiri mari de plan la susți
nerea metalică în galerii au rea
lizat minele Petrila — 1 033 m.l., 
Uricani — 855 m.l. și Aninoasa — 
512 m.l.

ЗЮ000 tone de cărbune 
extrase cu susținere 

metalică
In abataje și galerii minerii au 

folosit, în trimestrul I a.c., pe sca
ră largă susținerea metalică. Nu
mărul abatajelor frontale armate 
metalic din minele Văii Jiului a

— îndeplinit 
toți indicatorii!
fost de 18, iar a abatajelor came
ră susținute cu armare mixtă de 
45. Din abatajele frontale și pre- 
abataje armate metalic, precum și 
din abatajele cameră la care s-a 
extins armarea mixtă s-a extras în 
total, pe primele trei luni trecute, 
peste 310 000 tone de cărbune de- 
pășindu-se prevederile planului teh
nic cu 14,8 la sută, lucru ce a 
făcut posibilă reducerea consumu
lui de lemn de mină. Mai mult de 
jumătate din această cantitate de 
cărbune — 182 836 tone s-a 
extras din marile frontale ale mi
nei Lupeni susținute cu armături 
metalice moderne. Din abatajele 
cameră cu susținere mixtă, cea 
mai mare cantitate de cărbune au 
extras-o minerii de la Uricani — 
peste 8 000 de tone, 
de cei din Petrila 
7 900 de tona.

Viteze mari de

Metodă
indicelui de
Extinderea mecanizării și auto

matizării la depilarea și încărca
rea cărbunelui în abataje cu uti
laje de mare productivitate (ha- 
veze, combine și pluguri) precum 
și concentrarea extracției pe cîte
va puțuri principale, implică o tot 
mai accentuată amestecare a căr
bunelui cu steril, o degradare 
granulometrică și o umiditate ne
constantă. Din acest motiv capă
tă o deosebită importantă insta
lațiile pentru prepararea cărbune
lui bazate pe metode tehnologice 
de flotație, utilizînd medii dense.

Pe plan mondial, flotatia cărbu
nilor și șlamurilor cocsificabile și 
energetice, in vederea scăderii 
conținutului de cenușă și sulf, este 
în centrul atenției specialiștilor in 
preparare. Institutele de cercetări 
și proiectări miniere, precum și 
constructorii de utilaje de prepa
rare caută soluții tehnice noi, pen
tru mărirea productivității și ren
tabilității instalațiilor de prepara
re, reducerea pierderilor de căr
bune în steril, micșorarea costu
lui reactivilor de flotatie utilizați, 
creșterea randamentului extracției, 
obținerea unui conținut de cenușă 
limită de 7—9 la sută ia cărbuni 
spălați. In ce constă aceste so
luții? Atît cărbunii cocsificabili

urmați fiind 
cu aproape

avansare
este în con-

I
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In abatajele cameră 
tinuă creștere viteza de avansare, 
ca urmare a străduințelor depuse 
de mineri pentru a creia condi
țiile necesare creșterii productivi
tății muncii și sporirii producției 
de cărbune. In multe abataje ca
meră brigăzile miniere, folosind 
crațere scurte blindate, perfora
toare rotative și susținere mixtă 
au reușit să scoată două cîmpuri 
de cărbune pa schinjb și aripă de 
abataj. Ca urmare viteza de 
sare realizată în trimestrul 
abatajele cameră a atins în 
pe combinat 81,1 
cînd cu 8,1 la 
ficat.

Viteze mari 
obținut și îfi 
la aceste lucrări, folosind mașini 
de încărcat' tip EPM-1, PML-5 . 
precum și reincărcătoare cu 
bandă au realizat o viteză medie 
de avansare pe combinat de 113,0 
m.l/Iună ceea ce depășește cu 38 
metri pe lună sarcina planificată. 
Aportul cel mai mare la acest suc
ces l-au dat minerii de la Dîlja, 
cars au realizat în luna martie o 
viteză de avansare în galerie de 
175 metri, revenind în medie pe 
trimestru 156 metri/lună.

m.l./lună 
sută indicele

avan-
I în 

medie 
între- 
plani-

s-au .de avansare 
galerii. Minerii da 

folosind 
EPM-1.

PE TEME ACTUALE

In bazinul carbonifer
Jiului s-au tăcut in trimestrul f 
e.c. noi progrese in acțiunea pen
tru modernizarea minelor, pentru 
înzestrarea lor cu noi utilaje de 
mare productivitate care să con
tribuie la creșterea capacității de 
producție, la ușurarea muncii mi
neri.or. Noi utilaje miniere de

al Văii >
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Utilaje 
date în folosința 

exploatărilor
•♦•••••♦•••♦•••••••♦♦•••a

tăiere, încărcare, transport etc, au 
lost procurate de către Direcția 
comercială a C.C.V.J. și date în 
folosința exploatărilor miniere. 
Intre utilajele moderne aduse din 
import se numără: o mașină so
vietică de, încărcat P.M.L.-5 pen
tru galerii, precum și două ma
șini de extracție cu multicablu 
pentru puțuri, importate tot din 
V.R.S.S. și care se vor folosi la 
cele două puțuri de mare capa
citate ce se sapă în prezent la 
minele Dilja și Lonea.

Partea cea mai mare 
mărul utilajelor cu care 
dotate minele in primul
tru sînt fabricate in țară. Intre 
acestea se numără : 67 transpor
toare T.P.-l, 41 transportoare
S.K.R.-ll, 7 locomotive diesel de 
mină, 3 locomotive electrice cu 
troley și două locomotive L.A.M.- , 
4 cu acumulatori, 28 trolii pneu- V <,? i'i 
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Cadrele tehni- 
co-inginerești de 
la S.R.E. Vulcan 
acordă c mare 
atenție ridicării 
nivelului tehnic 
al producției, pe 
baza introducerii 
tehnicii noi, prin 
aplicarea unor 
inovații valoroa
se. Recent, ingi
nerul Cicaici Va- 
sile împreună cu 
maistrul Olarii 
Teodor au reali
zat inovația
„Transformator de 
150 KVA pentru 
încercarea mo
toarelor electrice 
asupra tensiunii", 
în clișeu : Trans
formatorul res
pectiv prinde 
contur : s-au
montat primele 
piese.
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Creste numărul inovațiilor
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matice, 45 ventilatoare pneuma
tice, peste 1 200 vagonete de mi
nă, 257 ciocane de abataj, 95 pet- 
ioratoare electrice rotative și 10 
perforatoare pneumatice tip C.P.- 
17 și alte utilaje miniere purtînd 
marca uzinelor „Unio“-Satu Mare 
și „Independența" Sibiu. Nume
roase alte utilaje și piese de 
schimb date în dotația minelor 
au fost produse la U.R.U.M.P.: 5 
granice manuale pentru puțul sud 
de la mina Aninoasa, 520 st lipi 
metalici tubulari pentru susține
rea mixtă în abataje cameră. 
1 300 tone de armături metalice 
Т.Н. pentru armarea galeriilor ș: 
alte utilaje.

Valoarea utilajelor date în fo
losința exploatărilor în trimestrul 
I se titrează ia 26 615 000 de lei.

Inovatorii din unitățile G.C.V.J. 
au depus o activitate rodnică în 
primul trimestru din acest an. Ei 
au făcut un număr de 187 pro
puneri de inovații. Din acestea 84 
propuneri au fost acceptate și' a- 
plicate. Economiile antecalculate 
realizate prin inovații se cifrează 
pe combinat la peste 640 000 lei. 
Au fost aplicate totodată în pro
ducție și 13 generalizări din fi
șele S.E.

De remarcat că inovatorii Văii 
Jiului și-au concentrat activitatea 
creatoare spre realizarea de ino
vații valoroase pentru producție, 
prevăzute în planurile tematice 
ale cabinetelor tehnice lucru ce a 
făcut să crească față de perioada 
anului trecut numărul inovațiilor 
acceptate și aplicate.

S-au evidențiat în mod deose
bit în muncă inovatorii de la mi
na Lupeni, urmați de cei de la 
mina Lonea și de la cele două 
preparații. Inovatorii de la Lupeni 
au făcut în trimestrul I a. c. 56 
propuneri de inovații din care 30 
de propuneri au fost acceptate.

Multe din aceste inovații sînt de 
domeniul mineritului. De pildă. în 
luna martie s-a rezolvat inovația 
„Dispozitiv pentru transportul pro
ducției pe buncăr în timpul rear- 
mării", propusă de maistrul mi
nier Brand Bernard. O altă ino
vație cu aplicabilitate în minerit 
este cea concepută de maistrul e- 
lectrician Vlădulescu Iosif și anu
me „Semnalizare la podurile de 
siguranță ale puțurilor din mină în 
săpare". Importantă este și inova
ția muncitorului de la transport, 
Blendea Nicolae privind „Centra
lizarea macazelor de la recepția 
cărbunelui în circuitul vagonete- 
Ior", precum și cea a inovatorilor 
Tomșa Ernest și Nagy loan, Care 
se intitulează „Modificarea cure
lelor de transmisie la pompa de 
apă și flanșe de la vibrochen și 
dinamul locomotivelor diesel de 
mină".

Inovațiile au adus minei Lu
peni, numai în primul trimestru, 
economii antecalculate de peste 
270 000 lei.

rapidă pentru determinarea 
spălare a cărbunilor brufi

destinați elaborării cocsului meta
lurgic în uzinele cocsochimice, eît 
și cei pentru nevoi energetice ne
cesită un conținut cit mai redus 
de cenușă. Astfel, conținutul în 
cenușă al cărbunelui și șlamului 
cocsificabil normal nu trebuie să 
fie mai mare de 8—9 la sută, ma
ximum 12 la sută, deoarece ce
nușa neavînd proprietăți liante și 
de coeziune, la descărcarea piloți- 
lor de cocs incandescenți din ba
teriile de cocsificare și stingerea 
cu apă, exfoliază bulgării de cocs 
scăzîndu-i astfel rezistența meca
nică. Cocsul provenit din cărbuni 
spălați cu un procent de cenușă 
mai mare de 12 la sută nu poate 
fi utilizat în furnalele înalte de 
capacități mari (450—750 și 1000 
m.c.) existente la Hunedoara șl 
Reșița. De asemenea, la furnalele 
cu capacități sub 500 m.c. volum 
util, consumul de cocs eu peste 12 
la sută cenușă crește considerabil.

In tehnica mondială determina
rea conținutului de cenușă se face 
automat în instalațiile de prepa
rare și nu după încărearea în va
goane. In cele ce urmează descriu 
acest procedeu rapid pentru deter
minarea și stabilirea caracteris
ticii aptitudinii de spălare a căr
bunilor brutl indidenf sortu’

mm., printr-un indice simplu sta
bilit in funcție de curbele de spă
lare Mayer (fig. 1). Aceasta se face 
în funcție de distribuția cenușei și 
de procentul de cărbune spălat.

Dacă pentru un cărbune avînd
A

o granulație de la 0—76 mm. tra
săm pe o axă de coordonate curba 
de spălare, în ordonate indicînd 
în procente randamentul spălării 
cărbunelui, iar în abscise, tot în 
procente, conținutul global în ce
nușă, atunci indicele de spălare 
ar fi definit de raportul în pro
cente dintre aria hașurată cuprin
să între curbele de spălare A D В 
și dreapta А В precum și aria tri
unghiului A F В (vezi diagrama).

Cu cit acest indice este mai ma

re, cu atît cărbunele este mai ușor 
de spălat. Se poate propune și 
o scară de spălare potrivită apti
tudinii de spălare a diverselor sor
turi de cărbuni. Astfel, dacă indi
cele de spălare obținut pentru căr
bunele din sortul 36 mm. este sub 
20, atunci cărbunii sînt foarte greu 
de spălat. Dacă valorile acestui 
indice sînt cuprinse între 20—30, 
atunci cărbunele este greu de spă
lat, iar dacă valorile sînt între 
30—40 avem de-a face cu un căr
bune cu indici medii de spălare. 
Cu cît crește valoarea acestui in
dice, cu atît cărbunele și șlamul 
sînt mai ușor de spălat. De pildă, 
dacă acest indice are valori cu
prinse între 40—60 atunci cărbu
nele este ușor de spălat, iar un 
indice de peste 60 indică un căr
bune foarte ușor de spălat.

După această clasificare s-a sta
bilit că în general cărbunii euro
peni sînt foarte ușor de spălat, 
cei japonezi, australieni și ameri
cani mai greu de spălat, iar cei 
foarte greu de spălat sînt cărbu
nii indieni.

Metoda propusă mai permite și 
o determinare rapidă a capacită
ților reale de preparare ' a insta
lațiilor moderne, utilizînd pentru 
flotație medii dense ca : barită 
măcinată sub 100 microni sau fe- 
rosiliciu.

Conf. ing. D. C. TRAUȘANU
Institutul. de mine Petroșani ■
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not*: Aceasta
Mobila modernă este o lucrare 

destul de pretențioasă. Fiind con
fecționată din plăci fibro-Iem- 
noase, din plăci aglomerate sau 
lemn de esență tare, furniruită 
cu nuc, cu lemn exotic etc., a- 
coperită cu lac sensibil, păstra
rea mobilei moderne cere o gri
jă deosebită. Astfel, mobila mo
dernă trebuie ferită de umezea
lă, de schimbări bruște de tem
peratură, praf, vapori de apă 
pentru a-șl păstra calitățile un 
timp cit mai îndelungat.

La magazinul de mobilă din 
Petroșani, această grijă lipsește 
însă. Astfel, garniturile de mo
bilă sînt „păstrate" afară in aer 
liber, sub streașină magazinului 
sau a pieții, supuse influenței 
variațiilor de temperatură și u- 
midității. Noaptea cind tempe
ratura scade uneori pînă la zero 
grade, furnirul mobilei se răceș-
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P o
Lonenii învinși 

pe teren propriu
Timpul frumos și terenul uscat 

promiteau un joc frumos. Totuși 
așteptările spectatorilor n-au fost 
răsplătite. Echipa Parîngul, una 
dintre fruntașele campionatului re
gional de fotbal, în întîlnirea cu 
Jiul II Petrila, a jucat mult sub 
posibilități. Cauze sînt multe. Dacă 
în lunile ianuarie și februarie au 
avtft loc întîlniri amicale, în ulti
mul timp s-a neglijat acest lucru 
fapt ce s-a răsfrînt negativ asupra 
pregătirii echipei. Iată cum ș-a
înscris unicul gol al partidei. In 
minutul 56, Dinache îi pasează lui 
Foca, acesta lui Sotir care șutează 
puternic la poartă și înscrie. In 
minutul 72. Cristea ratează egala- 
rea apoi în minutul 85, Sotir 
driblează doi jucători, dar porta
rul Dima îi plonjează la picioare 
reținînd balonul. In obținerea a- 
cejtei victorii și-a adus contribu
ția toată echipa oaspe dar mai 
ales Sotir, Foca, Constantin și 
Dinache. De la Parîngul Lonea s-au 
evidențiat Puiu, Craibic, Dima, 
Achim și Buci.

TEODOR MERCA 
corespondent

Echipele de fotbal 
din campionatul orășenesc 

din nou în întrecere
După o vacanță destul de înde

lungată, echipele de fotbal din 
campionatul orășenesc reintră du
minică din nou în întrecere. In 
prima etapă a returului, ce va a- 
vea loc la 14 aprilie, se vor în- 
tîlni Retezatul Uricani — Prepa
rata Petrila, C.F.R. Petroșani — 
I.M.P., Sănătatea Petroșani — Pre-

Profesoara de geografie și științe 
naturale, Lulușa Lucia de la Școa
la de 8 ani din Paroșeni a intrat 
In clasă... Vă veți întreba poate: 
Cum elevii din Paroșeni n-au 
vacanță ?

Ba da, dar ei nu uită să vină 
pe la școală. Cu cîteva zile îna
inte de încheierea trimestrului II, 
43 de elevi și pio-

; nîeri s-au strîns în 1
i jurul profesoarei. UOlia 
; — Noi propunem
— au spus elevele Duțescu Cris
tina și Oprea Qeorgeta din clasa 

: a Vil-a, ca într-una din zile să 
mergem după ghiocei. Și pentru 
că tot ne-ați promis că vom vizita 
cabana Straja, să mergem chiar în 
aceste zile, Alți elevi s-au arătat 
dornici de a vizita unele obiecti
ve industriale din Lupeni, Uricani 
și Vulcan, precum și pasul Surduc. 
In felul acesta, cele două cercuri 
școlare cei al micilor naiuraliști 
și cel a! iubitorilor geografiei 
și-au întocmit rin program de ex
cursii r.e perioada vacanței.

Iată-і așa dar pe elevii din Pa
roșeni plecind în prima excursie 
din această vacanță.

După ce tovarășa profesoară 
Lulușa Lucia ie-a expus pe scurt 
tema excursiei pe cate «veau s-o

no este grija!
te, în cursul zilei dacă plouă 

sau este ceață, picăturile de apă 
se scurg pe lemn, iar cind bate 
soarele umezeala se evaporă, 
mobila se usucă, lacul pierzin- 
du-și luciul.

Așa se păstrează mobila, tova
răși de la O.C.L. — Produse In
dustriale ? Secția comercială a 
sfatului ce are de spus in aceas
tă problemă ?

Dacă există așa de multe gar
nituri de mobilă de ce nu se or
ganizează o expoziție cu vînza- 
re — pentru impulsionarea des
facerii — în localul unde este 
acum expoziția cu încălțăminte 1 
Doar a mai fost o asemenea ex
poziție de mobilă și a dat rezul
tate bune !

Grijă și... depozite mai multe 
pentru buna păstrare a mobilei I

ȘT. MIHAI
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parația Lupeni, C.C.V.J. — Știința 
Petroșani, „6 August" Petroșani — 
Minerul Dîlja, Energia Paroșeni — 
Unirea Banița. Etapa a П-a din 21 
aprilie are programate următoa
rele întîlniri; Unirea Bănită — „6 
August" Petroșani, Minerul Dîlja
— C.C.V.J., Stiinta Petroșani — 
Sănătatea Petroșani, I.M.P. — Pre- 
parația Lupeni, Energia Paroșeni
— C.F.R. Petroșani, Retezatul U- 
ricani — Preparația Petrila.

Minerii din clișeu fac parte din brigada condusă de Rus-u Gheorghe. Lucrind intr-un abataj ca
meră din stratul 3, la sectorul IV al minei Vulcan, membrii acestei brigăzi au încheiat luna martie 
cu 335 tone cărbune date peste sarcinile de plan, iar în primele 6 zile lucrătoare ale lunii curente au 
adăugat încă un plus de aproape 80 tone cărbune.

facă, s-au „înarmat" cu metru, 
busolă, ceas, glob ceresc și alte 
mijloace de orientare și au por
nit-o pe apa Baleii în sus.

După două ore petrecute în 
aerul ozonat al munților din apro
piere s-au întors acasă. Erau nes
pus de fericiți. Aflaseră multe lu
cruri interesante pe care nu Îs 

cercuri școlare cu activitate
știuseră și pe care de acum le pu
teau aplica singuri în excursiile 
și drumețiile viitoare. Aseme
nea excursii constituie un mijloc 
de recreare și reconfortate In ca
drul naturii, contribuie ,a ccumu- 
latea de noi cunoștințe practice de 
către elevi și la aprofundarea ce
lor teoretice predate la orele de 
curs, sînt un adevărat izvor de 
documentare practică pe teren. Dar 
astfel de excursii elevii din Pa
roșeni nu ie fac numai în timpul 
vacanței, ci și în timpul școlii. 
Astfel, într-una din ultimele zile 
ale celui de-al doilea trimestru, 
elevii din clasele a VI-а și a VII a 
au urmărit împreună cu tovarășa 
profesoară Lulușa torentul pîrîului 
Baleia, cristalizîndu-și noțiunile

Evidențiați pentru 
muncă rodnică
Lucrătorii oficiului P.T.T.R. Pe

troșani desfășoară o susținută mun
că pentru realizarea angajamente
lor luate în întrecere. Ei acordă 
c atenția dsosebită difuzării pre
sei, măririi numărului de abonați 
la radio și radioficare, îmbunătă
țirii muncii de deservire a cetățe
nilor la ghișeele oficiului.

Pe baza rezultatelor obținute iu 
primul trimestru, în consfătuirea 
de producție care a avut loc de 
curînd, au fost evidențiați nume
roși lucrători. Printra aceștia se 
numără tovarășii Corbu Vasile, Ste- 
lescu Constantin, Afrim Payel, Că- 
pitanu Ecaterina, Nicoară Livia, 
Mitrache Lia, Neagu Maria, Cristea 
Lucreția și Scoroșan Maria.

C. IOAN 
corespondent

——Q-—•

1 dna viată a datwliiw
Bateriile de Ia lămpile alcaline 

utilizate în mină aveau o viață 
scurtă. Comunistul Nagy Eugsn, 
șeful lămpăriei de la Cimpa II, 
după cercetări îndelungate a găsit 
secretul prelungirii vieții lor. In 
acest scop el s-a folosit de niște 
plăci fero-nichel neutilizabile în 
alte scopuri.

înlocuind plăcile uzate din ba
terii cu acestea, a reușit să dea 
o nouă viață bateriilor sortite de 
a lua drumul la fier vechi. 
Fiecare baterie recondiționată a- 
duce o economie de 68 lei.

------  

predate anterior la o oră de curs.
La o altă oră de curs, elevii din 

clasa a Vll-a au făcut o călătorie 
imaginară pe harta țării, ceea ce 
le-a stirnit interesul pentru cu
noașterea patriei noastre, a frumu
seților și bogățiilor ei. Un fapt 
semnificativ pentru cunoașterea pa
triei noastre și a noilor obiective 

industriale care se construiesc îl 
constituie „harta Ia zi a R.PR", 
de pe coridorul școlii. Harta este 
îngrijită de elevii clasei a Vli-a 
care se pregătesc în vederea celor 
două examene ce îi așteaptă : cel 
de absolvire a școlii și cel de ad
mitere in alte școli. Dar ce rol 
are această hartă ? Ori de cite ori 
pe întinsul patriei fncepe construc
ția uniii nou obiectiv industrial, 
pe „harta ia zi a R.P.R." se pune 
un tteguleț roșu. In acest mod 
elevii sînt ținuți la curent cu noile 
construcții ce se înfăptuiesc în pa
tria noastră, servind totodată și ca 
material documentar pentru orele 
de curs. Un bogat material docu
mentar II constituie și albumele de 
vederi confecționate de elevii șco
lii. Aqeste albume prezintă vederi

Fierul vechi din întreprinderi 
sâ fie trimis ofelâriilor!

(Urmare din pag. l-a)

nice prin care se solicita ridicarea 
unei cantități de circa 35—-40 tone 
de fier vechi. Deplasîndu-se la fața 
locului, nu mică le-a fost mirarea 
tovarășilor de la centrul de colec
tare cînd au constatat că cele 40 
tone de fier vechi au „scăzut" în- 
tr-o singură noapte cu cîteva zeci 
de mii de kilograme. Vinovatul ca
re a dezinformat și provocat I.C.M.- 
ului cheltuieli de transport inutile 
nu a fost însă identificat. Nu ar fi 
mai bine ca la mina Uricani să se 
facă mai puțin zgomot în jurul fie
rului vechi și mai multă treabă ?

Și I.C.M. are vina lui
La exploatările forestiere Arcanu. 

Buta și Voevodu se află de multe 
luni scoase din uz și casate o lo
comotivă, două gatere și un cablu 
de funicular. La un loc ele cîntă- 
resc circa 40 de tone. Cînd e vorba 
să le ridice, I.C.M.-ul e sau ocu
pat pînă peste cap cu treburi sau 
„uită".

Cu prilejul raidului anchetă a 
reieșit că I.C.M. „uită" des între
prinderile și unitățile situate în lo
calități mai îndepărtate.

Numeroasele defecțiuni ale ca
mioanelor de transport și uneori 
organizarea, accentuează lipsurile 
ce se manifestă în munca perso
nalului de la I.C.M. Petroșani. Pen
tru o mai mare operativitate în ac
țiunea de preluare a fierului vechi 

atît din țara noastră, munți, ape, 
orașe cît și vederi din celelalte 
țări socialiste.

Paralel cu „cercul tinerilor geo
grafi", la Paroșeni funcționează și 
„cercul micilqr naiuraliști", sub 
conducerea aceleiași profesoare. 
Datorită dragostei cu care se ocu
pă de ei, datorită dorinței de a-i 

pregăti cit mai 
bine pentru viață, 
elevii și-au îndră
git mult profe

soara. Sub îndrumarea ei atentă, 
elevii confecționează diferite hărți, 
planșe, ierbare, insectare, care îi 
ajută mult în studiu, în cunoaș
terea Horei și faunei patriei și 
regiunii. Elevi ca Petrie Gertrude, 
Cădariu Constantin, Wiik Dieter, 
Oronyasz Mircea, Macovei Georgeta 
Popescu Ileana, Otlăcan Adriana, 
Brindău Eugenia, Butnariu Marfa 
sînt printre cei mai activi membri 
ai celor două cercuri. Aceste cer
curi dotate cu un bogat material 
documentar confecționat de elevi 
contribuie la pregătirea lor minu
țioasă și multilaterală, la înțele
gerea și cunoașterea unor lucruri 
interesante care ie sînt de un real 
folos la învățătură și în viață.

J. GHIONEA 

din întreprinderi, colectivul 1.С.М. 
are datoria să-și îmbunătățească 
activitatea.

*

In minele și întreprinderile din 
Valea Jiului sînt mari rezerve de 
fier vechi. Acolo unde există preo
cupare pentru colectarea lui rezul
tatele sînt bune. Din păcate măi 
există însă și întreprinderi ca mina 
Petrila, mina I Cimpa, T.C.M. Co- 
îoiești, șantierele T.R.C.L.H. din 
Petroșani, Vulcan și Lupeni, I.P.I.P. 
Livezeni, unde sectoarele de gospo
dărie, comitetele sindicatului și or
ganizațiile U.T.M. au făcut prea pu
țin pentru ca flerul vechi să ia cît 
mai lepede drumul otelăriilor.

Interpretînd în mod mecanic in
strucțiunile, conducerile unor între
prinderi, ca de exemplu, termocen
trala Paroșeni, I.R.T.A. și I.C.O. 
Petroșani limitează acțiunea de co
lectare a fierului vechi numai la 
cantitatea prevăzută de sarcina tri
mestrială deși articolele 33—36 din 
regulamentul privind predarea, pre
luarea și achiziționarea deșeurilor 
metalice prevede: „Cantitățile de 
deșeuri metalice și metale vechi 
predate peste cota trimestrială con
tractată, se consideră avans în con
tul trimestrului următor din anul 
respectiv".

In aceste întreprinderi cît și în 
cele unde preocuparea pentru co
lectarea fierului vechi este scăzută 
comitetele de partid au datoria să 
analizeze și să îndrume pe un nou 
făgaș activitatea pentru colectarea 
și predarea către I.C.M. a fierului 
vechi, pentru ca acesta să ajungă 
cît mai grabnic la destinație: oțe- 
lăriile patriei.

~=0=-
Un nou comoresor
La mina Uricani, în vederea ex

tinderii lucrărilor miniere în blo
curile 4—5 și 6 nord, sectorul elec. 
tromecanic a luat măsuri de îmbu
nătățire a presiunii aerului com
primat prin montarea unui neu 
comoresor.

La compresorul de 45 metri 
cubi aer pe minut, de tip Reșița 
V-3, lucrările de montare le exe
cută echipa de mecanici de com- 
presoare a lui Schmidt loan sub 
conducerea maistrului comunist 
Mihaly Francisc.

PR06RAM DE RADIO
11 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Melodii populare, 9,00 
Vreau să știu, 9,25 Muzică ușoa
ră, 10,00 Arii și scene din ope
rele lui Ceaikovski în interpreta
rea soliștilor noștri, 11,05 Muzică 
ușoară, 12,00 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare, 13,10 Serenade, 
canțonete și rondouri din operete, 
14,00 Muzică populară din Ardeal, 
14,30 Muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,10 Cîntece de 
Matei Socor, 17,30 Concert de 
muzică din operete, 18,00 Universita
tea tehnică radio, 18,30 Lecția de 
Г ”ba franceză (pentru începători), 
W5 Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie, 
19,50 Transmisiune din studioul de 
concerte a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. PRO
GRAMUL II. 12,45 Muzică ușoară 
romînească, 13,25 Muzică populată 
romînească și a minorităților na
ționale, 15,04 Melodii de primă
vară, 16,30 Melodii populare, 18,05 
„Simfonia primăverii" de Marțian 
Negrea, 19,00 Cîntă corul Radio- 
televiziuni, 19,30 Tinerețea ne e 
dragă, 19,50 Muzică de dans, 20,40 
Doine și jocuri populare, 21,15 Mu
zică de dans, 21,45 Părinți și co
pii, 22,00 Pagini alese din creația 
de muzică ușoară și de dans.

- - - 0- - -
CINEMATOGRAFE

11 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Divorț italian; AL. SAHIA : Po
vestea unei nopți stranii; PETRI- 
LA: Vikingii; ANINOASA: Gar
dianul; VULCAN: Omul amfibie,- 
URICANI: Omul cu dguă fețe.



4 STEAGUL ROȘU

Convocarea 
С. C. al P.

plenarei 
C. U. S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

I C.C. al P.C.U.S. a hotărît să 
convoace la 28 mai 1963 plenara 
ordinară a Comitetului Central 
al P.C.U.S. în cadrul căreia să fie 
supusă discuției problema : „Sar
cinile curente ale muncii ideolo
gice a partidului", raportor Le
onid Iliciov, secretar al C.C. al 
P..C.U.S.

i EnozUia J. L Luii -| 
: organizatorii ІІ.Ш.";
Z MOSCOVA 9 (Agerpres).
J Cu prilejul celei de-a 93-a a- r
• niversări a nașterii întemeieto- j
• rului statului sovietic, Muzeu! • 
. central Lenin din Moscova a fost I
• completat cu noi exponate. t
• Expoziția „V. I. Lenin — or- J
• ganizatorul U.R.S.S." a rost com- • 
Z pietată cu 194 documente.
• In legătură cu cea de-a 65-a î
• aniversare a primului congres al •
• P.M.S.D.R., la muzeu sînt prezen- *
• late pentru prima oară fotogra. 4 
Z iii ale delegaților la congres șl J 
Z casa din Minsk unde s-au des- ♦
• fășurat lucrările congresului, pre- •
• cum și manifestul P.M.S.D.R. (e- j
• dlția din Kiev 1903). J
Z Numeroase exponate sînt con- j 
Z sacrate celebrei lucrări a lui i
• Lenin „Sarcinile imediate ale J
• puterii sovietice", de la apariția ’ 
I e*ireia se vor Împlini în curînd *
• 45 de ani. •
• 4

„U.R.S.S.
să-și extindă comerțul

J. MAYER: dorește
cu Anglia”

O.N.U. O rezolujie privind situația 
din Rhodesia de sud

LONDRA 9 (Agerpres).
John Mayer, președintele Саще- 

rii de Comerț an'glo-sovieUce, 
care a condus recent delegația 
care a dus tratative la Moscova 
cu organizații ale comerțului ex
terior, a declarat că „a rămas см 
ferma convingere că Uniunea So

vietica dorește mult să-și extindă 
comerțul cu Anglia".

Mayer a apreciat în mod po
zitiv rezultatele vizitei sale In 
Uniunea Sovietică, subliniind că 
membrii delegației sale s-au putut 
întîini nestingherit cu toți aceia 
cu cere au dorit să stea de vorbă.

NEW YORK 9 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru aplicarea Declarației cu privi
re la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale a luat 
din nou în discuție la 8 aprilie 
situația din Rhodesia de sud și po-

tanic să aplice toate rezoluțiile 
Adunării Generale cu privire la 
Rhodesia de sud și să ia toate mă
surile necesare pentru a împiedi
ca agravarea situației, deja explo
zive, care domnește în acest teri
toriu".

------------- 0--------------

Critici la adresa politicii 
guvernului Adoula

NEW YORK 9 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că ho- 

tărîrea guvernului congolez de a 
apela la consilieri militari dintr-o 
serie de țări membre ale N.A.T.O 
pentru a reorganiza și instrui ar
mata congoleză a provocat o se
rioasă nemulțumire în rîndul ță
rilor afro-asîatice. Reprezentanții 
la O.N.U. ai acestor țări au criti
cat această hotărîre a guvernului 
Adoula.

La 8 aprilie s-a întrunit la New 
York Comitetul consultativ al 
O.N.U. pentru Congo cu scopul de

a îua in discuție problema reor
ganizării armatei congoleze. La 
Cererea secretarului general al 
O.N.U., această problemă a fost 
insă scoasă de pe ordinea de zi a 
ședinței de luni, discutarea ei fi
ind aminată pînă la 16 aprilie 
pentru a permite ministrului de 
externe congolez, Justin Bomboko, 
să sosească la New York pentru 
a lua parte la ședința comitetului.

Comitetul a ascultat un raport 
al comandantului forțelor O.N.U. 
din Congo, generalul Kebede Ge- 
bre, Cu privire la situația din a- 
ceastă țară.

ziția Angliei în această problemă. 
Comitetul a adoptat cu 19 voturi 
și 4 abțineri o rezoluție propusă 
de Etiopia și Tanganica în care 
se exprimă regretul că guvernul 
britanic nu dorește să primească 
înainte de 22 aprilie misiunea de
semnată de comitet. Rezoluția „ce
re în mod solemn guvernului bri-

Neîndrăznind să se opună fățiș 
adoptării acestei rezoluții, S.U.A., 
Italia, Australia și Danemarca s-au 
abținut de la vot. Marea Britanie 
nu a participat la vot. Reprezen
tantul englez a declarat că nu ac
ceptă rezoluția și că contestă 
competența O.N.U. în црЫета 
Rhodesiei de sud.

------------ ©------------

Tratativele tripartite de la Cairo

- - - - - - - ©- - - - - - - -

OPERAȚII TERORISTE 
IN VIETNAMUL DE SUD

HANOI 9 (Agerpres).
La 7 martie, două sate din pro

vincia Ben-Tre au fost atacate de 
trupe americano-diemiste cu un e- 
fcctiv depășind două regimente 
comandate de 22 ofițeri americani.

nameză de informații, în acest atac 
au fost folosite șase avioane 
cinci mașini blindate amfibii și 20 
de ambarcațiuni de desant.

La 18 martie cîteva batalioane 
ale trupelor americano-diemiste au 
atacat numeroase alte centre

CAIRO 9 (Agerpres).
La 8 aprilie au continuat la Ca

iro tratativele tripartite în vederea 
constituirii unei uniuni federale în
tre R.A.U., Siria și Irak. Agenția 
M.E.N. relatează că după ședințele 
de luni, președintele Consiliului 
executiv al R.A.U., Aii Sabri, a 
declart că „în cursul convorbiri
lor s-a hotărît crearea unui comi
tet pentru elaborarea unui proiect 
de uniune, ținîndu-se cont de 
principiile aprobate de cele trei 
delegații",

- - - - - - - - ©

El a anunțat, de asemenea, că 
acest comitet urmează să supună 
șefilor delegațiilor un proiect de 
uniune federală, precum și pro
iectul „Cartei naționale" a statului 
federal arab proiectat.

După cum anunță agenția France 
Presse, la 9 aprilie s-a întrunit la 
Cairo comitetul tripartit. El a ela
borat proiectul viitoarei uniuni fe
derale, precum și cel al Cartei na
ționale pe care le-a supus (^zba
terilor celor trei delegații întrunite 
în ședință plenară, în seara zilei 
de 9 aprilie.

După cum arată Agenția viet

Rezultatele provizorii ale alegerilor
din Canada ■ 3

OTTAWA 9 (Agerpres).
La 8 aprilie în Canada au avut 

loc alegeri parlamentare. Potrivit 
știrilor transmise de agențiile oc
cidentale de presă, partidul libe
ral, care se afla pînă acum în o- 
poziție, a obținut cel mai mare 
număr de voturi, în timp ce parti
dul conservator al actualului prim 
ministru, John Diefenbaker, a su
ferit o înfrîngere.

> Rezultatele arată că liberalii, 
conduși de Lester Pearson, au 
obținut 126 de locuri (față de 100 
în alegerile din 1962) conservatorii 
94 de locuri (față de 116 par
tidul creditul social — 24 de
locuri (față de 30) și noul
partid democrat — 17 locuri (fa
tă de 19). Rezultatele pentru 4 
locuri nu au fost încă anunțate.

Intr-un prim comentariu consa-

crat rezultatelor provizorii ale a- 
legerilor, agenția Associated Press 
transmite că, deși partidul liberal 
a cîștigat alegerile, îi este prac
tic imposibil să obțină majorita
tea absolută, astfel încît liberalii 
vor trebui să caute sprijinul unuia 
dintre celelalte trei partide pen
tru a putea guverna. Acest lucru 
este însă foarte mult îngreunat 
din cauza pozițiilor diferite ale 
partidelor respective în problemele 
politicii externe și interne ale Ca
nadei. Agenția Associated Press, 
după ce arată că Lester Pearson 
urmează să devină noul prim mi
nistru al Canadei, subliniază eă 
acesta s-a pronunțat în favoarea 
„respectării obligațiilor asumate de 
Canada în problema acceptării de 
arme nucleare ale S.U.A. pe teri
toriul țării".

------------ ©------------

Divergenfe acute între R.F.G. și Anglia
BONN 9 (Agerpres).
După cum s-a anunțat la Ko- 

nigswinter, în apropiere de Bonn, 
a avut loc tradiționala întîlnire 
a unor parlamentari și oameni 
politici și activiști pe tărîm ob
ștesc vest-germani și englezi. 
Atît la Bonn cît și la Londra s-a 
acordat un interes deosebit în- 
tîlnirii de la Konigswinter, cer
curile conducătoare ale ambelor 
țări considerînd că întîlnirea va 
ajuta într-o oarecare măsură la o 
atenuare a înrăutățirii relațiilor 
între Bonn și Londra după eșecul

tratativelor de ia Bruxelles și 
crearea „axei militaro-politice 
Bonn-Paris", întîlnirea de la Kâ- 
nigswinter însă nu a justificat a- 
ceste speranțe. Ea a constituit o 
demonstrație a divergentelor 
acute, nu a unității.

Ziarul „Die Welt" a- caracteri
zat astfel rezultatele acestei în- 
tilniri: „Politicienii, profesorii și 
ziariștii englezi și vest-germani. 
nu au putut să spargă blocada 
continentală a Angliei organizată 
de de Gaulle"*

©- - - - - - - -
M. Glezos a sosit Ia Londpa

LONDRA 9 (Agerpres).
La 8 aprilie, răspunzînd Invita

ției „Comitetului de luptă pentru 
eliberarea deținu ților politici greci", 
Manolis Glezos a sosit la Londra. 
Sute de oameni au venit pe a- 
eroportul din Londra pentru a-1 
întîmpina pe eroul poporului grec. 
Printre ei se aflau reprezentanți 
ai vieții publica, partizani al păcii,

conducători ai „Comitetului de 
luptă pentru eliberarea deținuțl- 
lor politici greci".

Cei aflați pe aeroport scandau 
puternic: „Glezos I", „Jos fascis
mul, trăiască democrația!".

Glezos va participa la marșul I 
de la Aldermaston al partizanilor I 
păcii din Anglia, care se va des
fășura Ia jumătatea lunii aprilie |

populate din această provincie. In 
cursul operațiunilor teroriste, el 
au omorît oameni, au incendiat 
case, au ucis vite, au jefuit sau 
distrus rezervele de orez și au 
închis oameni în „sate strategice" 

Misiunea de legătură a înaltu
lui comandament al armatei popu 
lare vietnameze a adresat Corni 
sici internaționale de supraveghe
re și control o scrisoare în care 
protestează cu hotărîre împotriva 
acestor atacuri. Ea cere Comisiei 
internaționale să ia măsuri efi
ciente pentru a pune capăt aces
tor atacuri, precum și războiului 
nedeclarat pe care S.U.A. îl duc 
în Vietnamul de sud.

HAVANA. — La Havana s-a 
deschis primul congres national 
al cadrelor didactice — membri 
ai brigăzii de muncă vOliintard 
„Frank Pais'. Acum trei ani, a- 
cești tineri și tinere, răspunzînd 
chemării lui Fidel Castro, după 
ce au urmat cursuri pedagogice 
speciale în regiunea Sierra Maes
tro, au plecat în cele mai înde
părtate colțuri ale tării pentru a 
alfabetiza țăranii și copiii lor.

LONDRA. — In urnra încetării 
apariției ziarului da seară, „Eve
ning Dispatch", care se tipărea 
la Birmingham, 310 persoane au 
rămas fără lucru.

----------------- ' --------------- ------------------------ -------------

Declarațiile lui McNamara 
în problema „ajutorului*1 american
WASHINGTON 9 (Agerpres).
La 8 aprilie, ministrul de război 

al S.U.A., Robert McNamara, a 
luat cuvîntul în fața comisiei pen
tru afacerile externe a Camerei 
Reprezentanților care a discutat 
problema „ajutorului" american 
pentru străinătate. McNamara a 
invocat considerente despre o 
pretinsă „amenințare a comunis
mului internațional", pentru a jus
tifica cererile Pentagonului de a 
nu se efectua nici un fel de re
duceri în sumele alocate pentru 
„ajutorul" militar acordat altor 
țări.

După cum transmite agenția 
U.P.I., ministrul american a decla
rat că programul de „ajutor" pen
tru străinătate reprezintă „o In
vestiție sănătoasă de dolari" care, 
potrivit spuselor sale, „aduce di
vidende excelente pentru securi
tatea, politica externă și economia 
Statelor Unite". El a recunoscut 
că ajutorul american va îngădui 
Pentagonului să-și mențină acce 
sul la bazele militare de pe teri
toriile altor țări șl să acorde unor 
țări „mijloace pentru menținerea 
ordinii și legii". (In realitate este 
vorba de menținerea regimurilor 
antipopulare dintr-o serie de țări 
care se bizuie numai pe sprijinul 
S.U.A. — N.R.).

In depozițiile sale, McNamara n 
recunoscut că scopul ajutorului 
militar american este de a obține

apărarea intereselor Statelor Uni
te în restul lumii prin interme
diul soldaților altor țări și cu chel
tuieli cît mai mici. „înlocuirea a- 
cestor forțe cu trupe americane 
a spus el, ar presupune o povară 
cu desăvîrșire inacceptabilă pen
tru efectivul și resursele noastre 
monetare. Datorită „ajutorului", a 
continuat McNamara, devine po
sibilă desăvîrșirea strategiei noas 
tre cu un minimum de cheltuieli 
și efective". McNamara nu a as
cuns că cere bani pentru înăbu
șirea mișcării de eliberare națio
nală din Vietnamul de sud, Co
reea de sud și în țările Americli 
Latine. El a declarat că din suma 
cerută de 1 495 000 000 dolari, 4:3 
Ia sută va fi acordată unor țări 
din Extremul Orient și 29 la sută 
din Asia de Sud-Est și Orientu' 
Mijlociu.

Semnalînd că în rîndurile unor 
membri ai Camerei Reprezentanți 
lor a, crescut opoziția față de „a- 
jutorul" militar acordat țărilor 
străine întrucît sumele cheltuite 
nu au adus rezultatele așteptata 
de politicienii americani, agenția 
Associated Press a citat cuvintele 
lui H. R. Gross, membru republi
can al Camerei Reprezentanților, 
care a spus în cadrul aceleiași șe 
dințe că „a sosit timpul ca mem
brii Congresului să pună capăt a- 
cestor cheltuieli fantastice".

LIMA. — Raul Montesinos, pe
tal secției agricole a Institutului 
national al planificării din Peru, 
,'uind cuvîntul la o adunară or
ganizată cu prilejul „Zilei ocrotirii 
sănătății", a declarat că tara sa 
este amenințată de foamete.

LONDRA. — Luptătorii pentru 
pace din Anglia se pregătesc să 
organizeze la 25 mai o demonstra
ție în cadrul căreia sa ceară să 
se lichideze bazele de rachete a- 
mericane de pe teritoriul Angliei.

Pe o navă închiriată special, 
peste 1 200 de partizani ai păcii 
din Anglia și Scoția vor pleca 
din Glasgow în golful Holy Loch, 
unde se află o bază americană de 
submarine avînd la bord rachete 
,,Polaris".

CAIRO. — Președintele Yeme
nului, Sallal, a emis la 8 aprilie 
un decret cu privire la elabora
rea primului buget de stai din 
istoria țârii. Elaborarea bugetului 
a fost încredințată Ministerului 
Finanțelor și Economiei,

CAIRO. — Printr-un decret e- 
mis de președintele Gamal Abdel 
Nasser în Republica Arabă Unită 
au fost naționalizate 55 de între 
prinderi egiptene care se ocupă 
cu prelucrarea bumbacului

NAIROBI. — După cum tran
smite agenția France Presse un 
autocar care transporta 61 de per
soane a căzut în apă in timp ce 
traversa rîui Tiv a din Kenya.

Accidentul s-a soldat cu 50 de 
morți din care un mare număr 
de temei și copii.

CIUDAD DE MEXICO. — La 
8 aprilie s-a înapoiat în Mexic 
după o vizită făcută în Franța, 
Iugoslavia. R. P. Polonă, Olanda 
și R. F. Germană, președintele 
Adolfo Lopez Mateos.

VIENA. — La Viena s-a înche
iat cea de-a 16-a sesiune a Co
mitetului Executiv al Departa
mentului științelor sociaie din 
U.N.E.S.C.O. Din partea R. P. Ro
mine a luat parte acad. C. Io- 
nescu Gulian, directorul Instituta- 
lui de filozofie al academiei R. P. 
Romine. , j
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