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Pregătiri de primăvară
Scăpați din încleștarea 

iernii, ghioceii ne-au a- 
dus zvon de primăvară, 
веі mai frumos anotimp 
al anului — anotimpul 
ilorilor — a sosit, cu toa
te că munții ce împrej- 
muiesc localilăfiile Văii 
Jiului sînt încă înves- 
minta/i cu mantia albă a 
iernii. Primăvara a so
sit și în magazinele de 
desfacere de produse in
dustriale, prin sortimente 
de mărfuri adecvate ano
timpului. Și cu toate că 
In anele zile argintul viu 
al termomet tului s-a în
căpățînat să se men fină 

- sub zero grade, au pornit 
pregătirile de primăvară.

(Sa. de 
pregătiri 
părtarea 
trotuare 
menajere
noi și vechi, 
apoi cu amenajarea și în
treținerea spațiilor verzi. 
Gospodarii harnici au și 
inijiat acțiuni comune 
locatarii. La blocul 
din cartierul Viscoza 
Lupeni, de exemplu,
tr-o după-amiază în care 
timpul a fost prielnic, co
mitetul de bloc Pa mobi
lizat pe tofi locatarii ia 
o primă acțiune menită 
să pregătească terenul din 
jurul blocului pentru rea- 
menajarea spa[iuJui ver
de. Dar parcă numai lo
catarii acestui bloc fac 
pregătiri de primăvară ? 
in toate localitățile de pe
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firul celor două Jiuri gos. 
podari vrednici folosesc 
timpul favorabil pentru 
acțiuni de înfrumusețare, 

ba sera din Vulcan ca 
și la celelalte, pregăti
rile de primăvară au 
cepul în plină iarnă, 
cum aici șe lucrează 
paturile calde pentru
sădirea florilor ce vor în
frumuseța aleile dintre 
blocuri, spațiile verzi și 
parcurile orașului. Grădi- ' 
natul Rusu Gheorghe și 
ajutoarea sa, Репса Ilea
na, îngrijesc cu drag fra
gile fire de begonia, de 
salvia, de petunia, de 
gura leului, de pelargo
nin, de

Cum 
spațiile 
rințele
flori. Așa că In serele 
aparținătoare sectoarelor 
I.C.O., numărul răsaduri
lor de flori pe specii e 
de ordinul zecilor de mii. 
Numai în sera din Vul
can se află peste 24 000 
vlăstare de salvine, 50 000 
begonia și simperifora, 
5 000 fire de ageratum, 
tot atîtea fire de mușca
te, de hortenzia, de da
lii, peste 1 000 arbuști și 
1 500 crizanteme, care vor- 
face din orașul Vulcan 
un oraș-grădină, un oraș 
al Cărui tinerețe se re
marcă cu fiecare nou 
spațiu verde creat, cu ffe- 
eare aleie și cu fiecare 
primăvară.
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Mîndrie îndreptățită

în perioada tezelor
Au mai rămas puține 

zile pînă la încheierea 
trimestrului II. Ne aflăm 
în plină perioadă a teze
lor — prilej de verificare 
a cunoștințelor acumula
te.

Cunoscînd importanța 
tezelor, acord o mare a- 
tenție pregătirii mele, 
știind că de aceasta de
pinde nota la teză și în 
mare măsură media tri
mestrială la fiecare ma
terie. Iată cum mă pregă
tesc pentru teze. La is-

torie, de pildă, am citit 
de mai multe ori cu mare 
atenție notițele din ma
culator. Le-am confruntat 
după aceea cu lecțiile din 
carte, 
fiecare 
dez și 
rii, iar
lingă rezolvarea unui ma
re număr de probleme, 
învăț temeinic și regulile 
din carte.

ELENA POPESCU 
elevă — Școala generală 
de 8 ani nr. 5 Petroșani

apoi am povestit 
lecție. Așa proce- 
la celelalte mate- 
la matematică pe

In sala de ședințe e- 
rau adunați zeci de pre
paratori, flotatori, lăcă
tuși de întreținere, me
canici,
din sectorul 
de transport și 
gospodăresc. Au 
față 
nii 
ției 
nit
toare iasr cei 
în schimbul 
îmbrăcați în 
lopete.

Adunarea 
dicală avea 
singur punct la 
ordinea de

fochiști, lucrători 
preparare, 

sectorul 
fost de 

tehnicie- 
prepara- 
au ve- 
sărbă- 

au fost 
venit

și maiștrii, 
și inginerii 
Lupeni. Unii 
în haine de 

care 
I au 
șa-

sin-
un
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Prin grija tovarășei Foro Maria, difuzoare voluntară, muncitorii și 
maiștrii sectorului electromecanic al minei Petrila îsi primesc cu re
gularitate abonamentele la ziare și reviste.

Iată, în clișeul de față pe tovarășa Foto Maria sortind ziarele 
pentru fiecare brigadă și echipa de meseriași.

întrecerea 
anul 1963' 

de briga- 
și sector

înmînarea insignelor de 
„Fruntaș în 
socialistă pe 
și diplomelor 
dă fruntașă
fruntaș în întrecere.

Rînd pe rînd de masa 
prezidiului s-au apropiat 
cei 142 fruntași ai pre- 
parației, reprezentanții 
celor 16 brigăzi fruntașe

M. MICA

(Continuare in pag. 3-a)

CARNET

Luna mărfișor a început sub 
auspicii bune. Dezgolit, pe ici 
pe colo, de zăpadă, pămîntul >a în
ceput să mustească a primăvară. 
Ghioceii și-au descoperit -și ei căp- 
șoarele de sub cușmele pufoase 
de- zăpadă. Vrind parcă totuși 
să-și arate tăria, iarna îi ina> 
trage așa din cînd ip-cînd cite o 
„porție' de ger. Muncitorii ce de
servesc transportul la suprafața 
miner Aninoasa se fac înSă că 
nici nu-1 bagă în seamă. De ce 
s-ar teme de ger, acum in prag 
de primăvară, cînd nu s-au sin
chisit de el în ianuarie și februa
rie, cînd fși făcea mendrele în 
voie ? Și atunci, ia mina Aninoa
sa, întrecerea era în toi Colecti
vul de aici are doar un anga 
jament. Să extragă în acest ai- 
15 000 de tone de cărbune peste 
sarcinile anuale de plan Din a- 
ceastă cantitate el s-a obligat ca 
8 000 de tone să ie trimită uzi
nelor pînă la aniversarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre draai. Si cum pu
teau minerii aninoseni să nu res
pecte angajamentul z ț„ adîncu! 
minei s-a pornit o întrecere en
tuziastă pentru traducerea lui în 
viață.

— E ușor să muncești în mină 
tară să înfrunți viscolul și gerul 

făceau afirmații, bineînțeles

I

a fi fruntaș și în acțiunea de co
lectare a fierului vechi.

Datoriile vechi 
sînf uitate ?

plan în direcția aceasta, ■ 
stabilite de forurile tute- 
an, trimestre și luni. Inde- 
aeestor sarcini de colec- 
expediere a fierului vechi

Colectarea fierului vechi și pre
darea lui către I.C.M. pentru a fi 
expediat combinatelor siderurgice 
este o datorie patriotică a fiecărui 
cetățean. întreprinderile economice, 
ca unități socialiste, au chiar sar
cini de 
sarcini 
lare pe 
plinirea 
tare și
de către conducerile unităților res
pective este OBLIGATORIE, știut 
fiind că fierul vechi este necesar 
în cantități apreciabile pentru e- 
laborarea în combinatele siderur
gice a oțelului nou, din care se 
apoi utilaje noi.

CUm se desfășoară acțiunea 
colectare a fierului vechi pe
mestrul I — iată tema raidului 
nostru, efectuat la un număr de 
întreprinderi din Valea Jiului.

fac

de 
tri-

de colectare a metalelor

în evidentele I.C.M.-uIui, în 
anului trecut, la rubrica

Fruntași sau... codași ?

tov. Acostăcheoaie 
comitetului sindi- 

loan, tehnician, 
problemele colec- 

vechi

Preparația de cărbune din Lu- 
peni și-a realizat intr-adevăr sar
cinile de plan la colectarea fieru
lui vechi pe trimestrul I: față de 
100 tone cit avea planificat, a ex
pediat 136 tone, deci cu 36 tone 
mai mult. Este o faptă lăudabilă 
care oglindește strădania întregu
lui colectiv de aici, depusă în ac
țiunea 
vechi.

Insă 
dreptul
,.Preparația Lupeni" este trecută o 
restanță de 73 tone fier vechi ca
re a rămas ca o datorie neachi
tată. Aceeași situație este și cu 
preparația Petrila care pe anul tre
cut a rămas datoare cu 109 tone 
fier vechi.

Oare datoriile vechi nu trebuie 
achitate ? Dacă a trecut anul nu 
înseamnă că s-a șters cu buretele 
și peste obligațiile restante !

Posibilități nefolosite

plan 
Deci,

— Exploatarea Uricani, este frun
tașă în colectarea fierului vechi — 
spun cu mîndrie 
loan, secretarul 
catului și 61iga 
responsabil cu
tării și expedierii fierului 
pe exploatare. Am avut ca plan 
pe trimestrul I cantitatea de 30 
tone (?) fier vechi, iar noi am tri
mis... 35 tone.

Intr-adevăr din situațiile aflate 
Si la contabilul șef al exploatării, 
reiese că planul de 30 tone fier 
vechi a fost depășit, deci E. M. 
Uricani se numără printre unită
țile fruntașe in această acțiune

Dar... în evidența I.C.M.-ului din 
Petroșani, tovarășii din Uricani nu 
sînt trecuți printre fruntași pentru 
că figurează nu cu 30 tone 
pe trimestrul I ci cu 60 tone,
mai au de colectat fier vechi pînă 
să-și facă planul.

- Posibilități în această direcție 
sînt. Lîngă atelierul mecanic se 
găsește o grămadă de fier vechi, 
pe halda planului înciinot din in
cinta minei stau două vagonete 
cu roțile în sus, pe linia către pu, 
țul nou zace un cărucior aruncai 
în noroi, în incintă vagonete’ 
sparte, o tobă de betonieră etc. 
(fhiar zilele trecute, tov. Radu Vic
tor, maistru la sectorul de trans
port al minei Uricani se străduia 
să alcătuiască actele necesare pen
tru casarea a 100 vagonete vechi 
de mină, 30 cărucioare degradate, 
două vinciuri și o locomotivă de 
8 tone, ceea ce ar face aproxima
tiv 75 tone fier vechi. Deci mina 
Uricani are toate condițiile pentru

— Dacă am face „curățenie" prin 
mină, s-ar putea aduna — cu ce 
avem deja și la suprafață — cel 
puțin un vagon de fier vechi, spu
nea tov. Prinț Samoilă, prim mais
tru minier la sectorul Cimpa I al 
minei Lonea. Intr-adevăr, mina Lo- 
nea și-a realizat sarcinile de plan 
Ia colectarea fierului vechi pe tri
mestrul I. Dar oare în plus nu s-ar 
putea da nimic ? Doar posibilități 
sînt destule, însă ele nu sint fo
losite complet. Astfel, dacă s-ar 
organiza în aceste zile — la toate 
exploatările miniere din Valea Jiu
lui — acțiuni de „curățenie" în 
subteran, prin galeriile sectoarelor, 
s-ar putea strînge sute de tone 
fier vechi, iar duminica acest fier 
vechi ar putea fi scos pe puțtiri. 
Apoi, „culegerea" rămășițelor aflate 
la suprafață ar da, de asemenea, 
rezultate bune. Astfel. în apa Jiu
lui Ia Cimpa se găsesc- aruncate 
i»ci de vagonete care ar putea 
iHecoase cu o automacara, la Pe- 
MMh, Vulcan, Aninoasa, materia- 
înl fieros vechi stă împrăștiat prin 
diferite colțuri ale exploatărilor, 
la sectorul C.F.F. Lonea, o roată 
masivă stă aruncată în noroi chiar 
lingă poarta fierăriei (I. F. 
șani nu a dat anul acesta 
din planul de fier vechi iar 
nul trecut a rămas restantă
tone); la I.C.O. Petroșani și I.I.S. 
„Viscoza" se pot face „curățenii"

Petro- 
nimic 
pe a- 
cu 27
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(Continuare în pag. 3-a)

necunoscători în alegratuite, cei 
mineritului.

Intr-adevăr 
Ba se poate 
abataje e mai cald, uneori, ca la 
'•■upraîață în luna lui cuptor. Cu 
toate acestea, natura e mai vi
tregă cu cei ce muncesc în sub
teran. Aici pentru a da viață 
angajamentului trebuie de multe 
ori să îmblînzești presiunea rocii, 
să învingi intercalat ii le de steril. 
Cei ce muncesc în adîncul mi
nei Aninoasa, fie că fac parte 
din brigada lui Cristea Aurel, a 
lui Schneider Francisc, știu să în
lăture cu pricepere toate greută
țile și să extragă din măruntaiele 
nămlntului, mult cărbune peste 
plan. Dintr-un abataj se extrag 
zeci de tone peste plan zilnic, din 
altui poate mai puține, dar adu
nate vagonet cu vagonet, ele se 
ridică la sîîrșitul lunii la cifre de 
ordinul sutelor și miilor. Așa s-a 
tntîmplat și in lunile ianuarie și 
februarie. Cumulate pe două luni 
tonele extrase peste plan, în con
tul angajamentului luat în cinstea 
zilei eliberării se ridică 
tone.

In perioada scursă din 
la această cantitate s-au 
noi tone. Care au fost factorii a- 
cestor succese ? Redăm doar cîți- 
va. La abatajul cameră nr. 3 din 
blocul ! a fost dată 1n exploatare

♦♦•••♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•••♦•♦*******«»«»«*»«»»«*«»«*«*«««

în mină nu-i iarnă, 
spune că în unele

la 2 847

martie, 
adăugat

♦ ♦*
♦♦♦ —

o nouă felie. In abatajele came
ră 5 și 8 din stratul III se extrag 
cu regularitate două cimpuri de 
cărbune pe aripă. Un cuvînt greu 
de spus a avut și plasarea com
pletă a abatajului frontal orizon
tal din blocui l, ceea ce a asigtt 
rat respectarea in tocmai a ciclu
lui în trei schimburi.

Pe baza bunei organizări a 
muncii și folosirii depline a uti
lajelor moderne, aflate în dotare, 
randamentul pe post s-a ridicat la 
1,315 tone de cărbune pe exploa
tare.

Să trimiți la ziuă munți întregi 
de cărbune extras de acolo de 
unde iiu-i iarnă, nu i lucru ușor. 
Aici un cuvînt de spus îl au me
canicii de locomotive din subte
ran, СЙІЙВ4ОГ1І' muncitorii care de- 
servesfSjfrcuitui puțului, cei de lu 
funicuiaf^ ba Chiar și mecanicii 
care repară vagonetele și cei de 
la atelierul electromecanic. Lucru
rile merg bine însă peste tot. Și 
acolo unde iarna s-a tăcut simți
tă, întrecerea pentru traducerea în 
viață a angajamentelor a încălzi1 
inimile. Rezultatul ? Cărbunele ex
tras din adîncuri ajunge la timp 
la ziuă. De aici la preparație, un
de după ce este „primenit" și a- 
ranjat pe sorturi o pornește spre 
fabrici și uzine unde esle aștep
tat cu nerăbdare. Și colectivele de 
aici sînt în întrecere și fără căr
bune nu se poate.

D. CRIȘAN
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICA 
A CERCURILOR STUDENȚEȘTI 

In sprijinul producției
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Sesiunea științifică a cercurilor studențești de la I M.F. 
Cărei lucrări ș-au desfășurat în zilele de 14—15 martie s-a 
cheiat cu un bilanț rodnic. Cele peste 40 de lucrări susținute 
cadrul sesiunii, au constituit o vie expresie a intensificării mun
cii de cercetare științifică a studenților și, ceea ce este deosebii 
de important, a întăririi legăturii activității teoretice cu proble
mele practice ale progresului tehnic în industria minieră. Origi
nalitatea, priceperea de a folosi metodele matematice in rezolvarea 
Unor probleme complexe, abordarea cu curaj a unor teme luate 
pentru prima oară in studiu in țara noastră, sublinierea conclu
ziilor de aplicabilitate practică in vederea obținerii ■ de 
manțe valoroase in minerit, imprimă multora 
prezentate o certă valoare.

Lucrările prezentate în cadrul cercurilor de 
fie și de economie politică, lucrări care s-au
interes, au reflectat munca ce se desfășoară in cadrul institutu- 

• lui pentru formarea unor cadre de ingineri bine pregătiți nu numai 
din punct de vedere tehnic, ci și politico-ideologic, care să știe

perfor-
dintre lucrările

socialism științi- 
buciirat de mult
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ț 
Să lupte cu succes pentru înfăptuirea sarcinilor desăvîrșirii con- t 
strucțlei socialiste. *

Numeroase lucrări valoroase prezentate în cadrul sesiunii au i 
fost răsplătite cu premii, care alături de aprecierile celor 
le-au audiat, de satisfacția de a contribui încă de pe băncile in
stitutului la sprijinirea muncii minerilor pentru sporirea producti
vității muncii, pentru punerea în valoare a bogățiilor subsolului, 
stimulează interesul pentru cercetarea științifică în rîndurilc stu
denților institutului nostru minier.

Prezentăm în această pagină, cîteva din lucrările premiate in 
cadrul sesiunii.

☆<
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Colectivul de autori format din 
Florea Alexandru, Dicu loan și 
Titică Vasile, proaspeți absolvenți 
ai facultății de electromecanică 
a prezentat lucrarea „Instalații 
pentru încercarea cablurilor elec
trice miniere". Printre instalațiile 
concepute 
ză standul 
d.R.U.M.P. 
solicitare 
răsucjre, 
condițiile 
flexibile 
canizată.

Un rezultat cu consecințe 
nomice imediate îl constituie 
terminarea prin măsurători a 
renților 
punct de 
cablurile 
mițînd o
cu 10 grade C mai mare decît cea 
obișnuită în prezent, pentru ca u- 
zura electrică a cablurilor să se 
producă în durata reală de func-

de autori se evidenția- 
în curs de realizare ia 
pentru încercarea ia 

combinată, întindere și 
care reproduce fidel 

de lucru ale cablurilor
în abataje cu tăiere me-

s-au obținut 
20 pînă la 
debit cei ac- 

posibilă utili- 
de cablu co-

In lucrarea intitulată „Studiu pri
vind săparea puțurilor de la zi 
pentru obținerea unei viteze medii 
de avansare de 3 m.l. pe zi“, co
lectivul din care fac parte studen
ții Ciocîrlie Mihai, Stupu Petru și 
Drăgan Vasile din anul V mine au 
făcut o comparație între rezulta
tele obținute pînă în prezent în 
săparea puțurilor.

finind cont de aceste rezultate, 
colectivul de autori a venit cu 
propuneri concrete pentru atinge
rea unei viteze de avansare a pu
țurilor de 3 m.l. pe zi în condițiile 
de zăcămînt din Valea Jiului.

Lucrarea studiază organizarea 
șantierului, dotarea tehnică, pro
cesul de săpare șl susținere.

In ce privește dotarea șantieru
lui s-a propus folosirea le săpare 
a turnului definitiv de extracție, 
instalația definitivă pentru extrac
ție (economisindu-se cheltuielile 
pentru instalațiile similare provi
zorii), dispozitiv de culbutare au
tomată a chiblelor, cablu de . ex
tracție antigiratoriu, mărirea ca
pacității chiblelor de la 1,3 m.c. la 
3 m.c„ folosirea ciocanelor perfo
ratoare de tipul C.P.-23, iar pen
tru încărcarea rocii în front-greife- 
re L.C.H.-2.

In final a reieșit că pentru o 
avansare de 3 m.l. pe zi sînt' nece
sare două cicluri a cîte 12 ore fie
care, cu o avansare de 1,5 m.l. pe 
ciclu.

In aula institutului, in timpul sesiunii 
---------------0---------------

Ѳ variairtă economică de exploatare 
a stratului 17,

Lucrarea intitulată’ „Studiu teh- 
nicO-economic privind exploatarea 
stratului 17 de la E. M. Lupeni", 
susținută în cadrul sesiunii știin
țifice studențești de tînărul absol
vent Ciutacu Romică prezintă in
teres prin faptul că în cadrul ei 
compară pe baza unui bogat ma
terial documentar — două metode 
de exploatare, optînd în final pen
tru cea mai economică dintre ele.

In funcție de condițiile geolo- 
gice-miniere ale stratului 17, blo
cul VI, se propune pentru a fi a- 
plicată metoda de exploatare cu 
stîlp lung direcțional și cu avan
sarea direcțională în retragere a 
frontului de lucru. Pentru tăierea 
cărbunelui se analizează două va
riante de mecanizare: Varianta de

metode, după care se anali* 
fiecare variantă în parte/din 
de vedere al utilajului ne- 
organizării muncii, posturi-

maximi 
vedere 

indigene 
încălzire

eco- 
de- 
cu- 
din 

pentru
admisibili 
termic ] 

tip M.C.G. Ad- 
de 65 grade C,

ționare a cablurilor, 
curenți admisibili cu 
40 la sută mai mari 
tuali. Astfel devine 
zarea unor secțiuni
răspunzător mai mici, ceea ce con
duce 
feros

O
leres
cablurilor în exploatările miniere, 
este propunerea de organizare a 
unui atelier centralizat pe Valea 
Jiului pentru recondiționarea 
blurilor electrice. Din 
zentate în lucrare, ar 
creștere a duratei de 
a cablurilor electrice 
la doi ani — cît este
la circa 4 pînă la 5 ani și o eco
nomie anuală netă de 324 000 lei. 
In cadrul lucrării, autorii studiului 
au prezentat și proiectul acestui a- 
telier de recondiționare a cablu
rilor.

conf. ing. IGOR SABATIN

la economii de material 
Si de investiții.

altă problemă ce prezintă 
pentru buna gospodărire

ca- 
dațele pre- 
rezulta o 
exploatare 

miniere de 
în prezent,

--------------------- - ..

Determinarea caracteristicilor elastice ale unor materiale 
prin metoda oscilațiilor cuplate

ing. C. HIRIAN

In fața planșelor, tov. Ciu- 
tacu Romică îți susține lucra
rea în cadrul4 sesiunii știin
țifice.

mina Lupeni
tăiere cu combina K-8 D și vari
anta de tăiere cu plug static. In 
cadru] studiului sînt descrise lu
crările de pregătire, comune' am
belor 
zeeză 
punct 
cesar,
lor prestate, susținerii etc.

Calculul tehnico-econotnic efec
tuat asupra fiecărei variante, a- 
naliza posibilităților de organizare 
a lucrului în condițiile de zăcă- 
mînt ale 
ierea cu 
cea mai 
ierea cu 
viteză de 
re decît 
combina, 
293 tone 
bina, iar

stratului 17, arată că tă- 
plugul mecanic static este 
avantajoasă. Astfel, ia tă- 
plugul se realizează o 
avansare lunară mai ma
rea în cazul tăierii cu 
o producție pe ciclu de 
față de 274 tone cu com. 
productivitatea muncii în

cazul tăierii cu plugul este de 8.7 
tone pe post, față de 7,9 tone, pe 
post la tăierea cu combina.

Alegînd pentru aplicare cea de-a 
doua variantă, autorul lucrării se 

■ ocupă de organizarea abatajului. 
Susținerea cu stîlpi și" grinzi meta
lice, folosirea transportoarelor bljn- 
date. împingerea transportorului 
pe măsura avansării frontului cu 
ajutorul unor dispozitive pneuma
tice asigură abținerea unor indiei 
tehnico-economici superiori.

Scoțînd în evidentă faptul că 
în cazul folosirii plugului meca
nic prețul de cost pe tona de căr
bune e cu 4 Iei pe tonă mai redus 
decît în eazul celeilalte variante, 
că folosirea instalației de tăiere 
cu plug este simplă și nu este le
gată de unele operații auxiliare 
cum sînt coborîrea combinei, mu
tarea stîlpului de sprijin, că pro
ductivitatea realizată este mai ri
dicată, autorul lucrării propune 
exploatarea stratului 17 de la mi
na 
de

Lupeni cu ajutorul instalației 
tăiere cu plugul mecanic.

ing. ZOE GONTEANU 
asistent

Lucrarea constituie o aplicație 
practică a metodei oscilațiilor cu
plate, inițiată de către tov. conf.

IN CLIȘEU: Aparatul realizat 
de colectivul de students.

ing. Nicolae D. Popescu, candidat 
în științe tehnice.

Colectivul fortnat din studenții" 
Herman Ioan, Purică Dorin, Da
mian Dinu și Buhan Dumitru a 
proiectat și construit un aparat, 
bazat pe această metodă, ce per
mite determinarea modului de elas
ticitate longitudinal și transversal 
al materialelor folosite în industria 
minieră cum sînt lemnul și fierul.

încercarea se face pe epruvete, 
ce au capătul inferior încastrat 
intr-un postament metalic, iar ca
pătul superior fixat într-o pîrghie 
orizontală, la extremitățile cărei-', 
se află suspendate — prin inter
mediul unor cuțite — pendule de 
greutăți identice.

In primul caz oscilațiile pendu
lelor generează în epruvetă osci
lații de încovoiere, iar în al doilea 
caz oscilații de răsucire.

Dacă un pendul este deviat de la 
poziția sa de echilibru și lăsat a- 
poi liber, el va începe să oscileze 
și datorită elasticității epruvetei 
va începe să oscileze și pendulul 
aflat la extremitatea opusă a pîr- 
ghiei orizontale. In timp ce ampli- 
titudinea oscilațiilor primului pen
dul se micșorează, aplititudinea os
cilațiilor celui de-al doilea pendul 
se mărește, atingînd maximumul 
cînd primul pendul s-a oprit. Du

pă aceasta, primul pendul începe 
să oscileze din nou în timp ce 
amplititudinea oscilațiilor celui 
de-al doilea pendul se micșorează 
pînă se oprește.

Timpul dintre opririle succesive 
ale unui pendul reprezintă perioa
da fenomenului de bătăi ce a 
luat naștere ca urmare a supra
punerii oscilațiilor pendulului peste 
oscilațiile proprii ale epruvetei de 
încercat.

Perioada bătăii se măsoară cu 
ușurință, cu ajutorul unui crono
metru.

Deoarece între caracteristicile e- 
lastice ale epruvetei și perioada 
bătăii există o relație linienă, va
loarea caracteristicilor elastice se 
determină imediat.

Durata tinei încărcări este de 
ordinul secundelor, spre deosebi
re de metodele clasice unde în
cercările pot dura mai multe ore. 
Aparatul realizat cîntărește cîteva 
kilograme în timp ce mașinile cla
sice de încercare au greutăți de 
ordinul tonelor.

Marele avantaj al noului aparat 
constă în aceea că permite efec
tuarea încercărilor fără distruge
rea materialului. Aparatul poate 
fi folosit în orice loc pentru stu
diul caracteristicilor elastice al 
materialelor.

tan к йй utM а [ОІ8ІІНІІІШ 
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Pentru continua îmbunătățire a 
uneltelor pneumatice folosite în in
dustria minieră este necesară cu
noașterea exactă a fenomenelor 
care au loc în timpul funcționării 
lor.

Redarea exactă a acestor feno
mene pe cale matematică este gre
oaie ; ca urmare măsurarea lor pe 
cale experimentală a devenit o 
necesitate. Scopul acest'ei lucrări, 
prezentate de studenții Dulce Zal
man și Szalassy A. din anul IV 
electromecanică este de a cerceta 
pe cale electrică procesele inte
rioare care au loc în motoarele 
perforatoarelor C.P. 19 și C.P. 23 
fabricate în tară.

Trebuie remarcat că lucrarea 
prezintă prima încercare în tară 
de a măsura parametri perforatoa
relor prin metode electrice.

Ca primă etapă a cercetării, co
lectivul și-a propus măsurarea va
riației presiunii în ambele părți 

I ale cilindrului celor două tipur

de perforatoare fabricate la noî în 
tară, adică ridicarea diagramelor 
presiune funcție de timp. Perfora
toarele au fost studiate atît în tim
pul mersului în gol, cit și la func
tionarea în sarcină (în timpul per
forării).

Instalația pentru determinarea ex. 
perimentală a caracteristicilor unel
telor pneumatice se compune din- 
tr-un amplificator cu punte tensio- 
metrică, un oscilograf, un aparat 
de filmat, uij magnetofon, traduc- 
tori montați pe ciocane și un ma
nometru.

Prin extinderea studiului și asu
pra altor parametrii (viteza pisto
nului, cuplul de rotire ș.a.) se pot 
aduce contribuții substanțiale la 
îmbunătățirea caracteristicilor per
foratoarelor fabricate în tară, la 
perfectionarea uneltelor pneumati
ce care au o largă utilizare iu 
industria minieră.

:ng. ALEX DARABONT



STEAGUL ROȘU

Sint condiții pentru îndeplinirea planului 
de colectare a fierului vechi!

Î

I»
♦

(Urmare din pag. I»a)

сапdin care ar rezulta însemnate 
tități de fier vechi.

★

IN DOUA SAPTĂMtNI care au 
mai rămas din acest trimestru, se 
mai pot face multe pentru realiza
rea planului de coleatare a fieru
lui vechi.

Restanța cea mai mare o are 
combinatul carbonifer : din 1 785 
tone planificat pe trimestru, pînă 
în 14 martie — deci 
și jumătate — a dat 
tone, rămînînd cu o 
947 tone fier vechi,
timp mai există și o datorie de 
192 tone din anul trecut, cantitate 
sare nu a fost predată pînă acum.

Timpul este scurt: două săptă- 
mîni. Ce se poate 
primul rînd, toate 
exploatări trebuie 
pentru a organiza 
țenie" în subteran
rea întregii cantități de fier vechi 
împrăștiat prin diferite galerii și

©

zi 
nu

u-

în două Iun) 
numai... 838 
restantă de
In același

face acum ? In 
conducerile de 
să ia măsuri
„zile de cură- 
pentru strînge-

locuri de muncă, iar apoi să se or
ganizeze scoaterea la suprafață a 
acestui fier vechi duminica, 
cînd transporturile și puțurile 
lucrează pentru producție.

Trebuie organizat cu sprijinul
temiștilor și colectarea fierului
vechi împrăștiat Ia suprafața ex
ploatărilor, la preparați!, 
etc. de unde se poate aduna 
titate însemnată de metale 
prezent se degradează fără

Conducerea combinatului 
nifer trebuie să ia măsuri hotărîte 
ca pînă la sfîrșitul lunii martie 
planul de colectare si expediere 
a fierului vechi către uzinele si
derurgice să fie realizat integral. 
Organizațiile U.T.M. pot da un a- 
jutor prețios în această acțiune, 
mobilizînd tinerii la colectarea 
fierului și încărcarea lui în vagoa
ne, sprijinind conducerile 
prinderi în eforturile lor.

Realizării sarcinilor de 
colectarea fierului vechi 
acordată o atentie deosebită I Du
pă cum reiese și din constatările 
raidului, posibilități există, trebuie 
numai folosite.

Qfeliere 
o can- 
ce în 
folos, 

carbo-

de în-

plan la 
trebuie

4

Timiditatea a fost învinsă

Pînă nu de mult, comuna Bă- , 
rufa era o localitate cunoscută ; 
numai după cariera de piatră. • 
Odată cu începerea lucrărilor de 
modernizate a șoselei naționale pe ' 
porțiunea Petroșani—Crivadia. în ;

*

♦
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t Banița s-a instalat și șantierul re - 
ipectiv. care în prezent are un 

efectiv de cca. 1000 oameni, iar
V
I pînă-n vară va ajunge la 2 000 

muncitori.
Ca urmare cerințele în diferite 

domenii cresc Astfel, se face sim. 
țită necesitatea înființării unei
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Cerințele cresc...

4

«

*
i 

I

•

» gume-fructe, chiar dacă unitățile I
* respective asigură deservirea oda. •'
• tă sau de două ori pe săptămină. ,
• Din partea cooperației meșteșugă. •
* re,ști se așteaptă înființarea unei •
♦ frizerii ca și a unui atelier de re. J 

> parai încălțăminte. Totodată se
• cere îmbunătățită simțitor aprovi-
♦
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măcelării și a unui magazin ie-

t

1

»
♦

zionarea magazinului alimentar nr. 
86 Bănița cu diverse produse și 
a magazinului alimentar 87 Meri- 
șor. Tot la Merișor, este necesar 
ca transportul plinii sd fie asigu
rat de două ori pe săptămină iar 
magazinul să primească și mărfu.

5**
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Duminica sportivă a celor miei
orașul Lu- 
Școala ge- 

a organizat 
pionierilor

de 
in
cit

Casa pionierilor din 
peni, în colaborare cu 
nerală de 8 ani nr. 3, 
o duminică sportivă a 
și școlarilor.

Sala de sport Minerul Lupeni a 
avut multi oaspeți. Peste 100 
jucători de handbal în 7 s-au 
trecut pentru a ocupa un loc 
mai bun în clasament.

Pentru reușita întrecerilor me
rită laude profesorii de 
fizică Ciortea loan din 
Gurtavenko Teodorina — 
și Pușcașu Georgeta 
care s-au străduit să 
frumos

Iată 
FETE : 
Iscroni 
peni 3-
— Școala generală de 8 ani nr. 2 
Petroșani 5—4; Școala medie Vul
can — Casa pionierului II 6—5;

—-------- ©

educație 
Lupeni, 
Vulcan 

din Pelroșani
extindă acest

sport.
rezultatele

Școala generală de 8 ani 
— Casa pionierului 1 Lu- 

—12,- Școala medie Vulcan

înregistrate ■

Școala medie Vulcan — Casa pio
nierului I 5—14. CLASAMENT GE
NERAL FETE : 1. Casa pionierului 1 
Lupeni; 2. Școala medie Vulcan: 
3. Casa pionierului II Lupeni; 4 
Școala generală de 8 ani nr. 2 Pe
troșani; 5. Școala generală de 8 
ani Iscroni. BĂIEȚI: Casa pionie
rului II — Școala generală de 8 
ani nr. 2 Petroșani 7—6; Casa pio
nierului I — Școala medie Vulcan 
15—3,- Casa pionierului I — Școala 
generală de 8 ani Iscroni 16—3,- 
Casa pionierului I — Casa pionie
rului II 6—-4. CLASAMENTUL GE
NERAL BĂIEȚI : 1. Casa pionieru
lui I Lupeni; 2. Casa pionierului II 
Lupeni; 3. Școala generală de 8 ani 
Iscroni; 4. Școala generală de 8 
ani nr. 2 Petroșani; 5. Școala mc 
die Vulcan.

S. BÂLOI
1. COTESCU 

corespondenți

MÎNDRIE ÎNDREPTĂȚITĂ
(Urmare din pag. I-a)

șeful sectorului de transport 
fruntaș în

* La căminul cultural din Iscronț 
nu a existat de doi ani de zile o 
brigadă artistică de agitație. Din 
cea veche au făcut parte cîțiva 
tineri care sînt și în brigada de 
acum. Ei știu bine cum au stat 
lucrurile în vechea brigadă. Cu 
toții afirmă că slab. Să vedem cum 
se prezintă lucrurile acum. Au ve
nit inspectorii metodiști, au dat o 
mînă de ajutor, au arătat cum 
trebuie să meargă lucrurile, au 
stat de vorbă cu comitetul exe
cutiv. Apoi s-au format colective 
de muncă. Primele repetiții au în
ceput cu aproan'» 25 de tineri. Tot' 
au fost puși în fața unui... „exa
men Avea instructoarea 
să aleagă. Și a ales pe

'buni din cei buni, 12 la 
6 băieți și 6 fete. Alături
Iec Terezia, Burlec Gheorghe. care 
mai făcuseră parte din brigada ar
tistică de agitație, erau și tineri 
care se urcau pentru prima oară 
pe scenă. Debutul începe de obicei 
cu multă timiditate. Cu timpul însă 
timiditatea a fost înlăturată.

Primele aplauze, membrii brigă-

de unde 
cei mai 
număr 
de Bur-

CRONICĂ TEATRALĂ

In această piesă Ibsen surprinde 
tragedia femeii care trăiește în li
mitele înguste ale societății capi
taliste și care înțelege la un mo
ment dat situația sa, ridieîndu-se 
împotriva jugului convențiilor ea- 
re-i încătușează viața, voința.

In familia lui Helmer domnește 
o aparentă fericire. Helmer devi
ne director; '• această avansare 
creează iluzia falsă că in familie 
se va statornici bucuria, prin asi
gurarea unor venituri sporite. Hel
mer socotește că este un om îm
plinit; în acțiunile sale este minat 
de tendințe meschine. Crede că o 
iubește pe Nora, îneîntătoarea sa 
„ciocîrlie" și „veveriță". Senti
mentele sale insă, așa cum dove
dește viața, sînt superficiale, neci- 
menlate,- în Nora nu vede un to
varăș de viață, 
copii ai săi, ci 
obiect drăgălaș 
decorul devenit 
Helmer.

Dar Nora nu
ficială, copilul răsfățat așa 
vede Helmer. Ea dovedește 
mente grele că își înțelege meni
rea, manifestă spirit de sacrificiu. 
Helmer e grav bolnav, iar viata 
lui depinde de o călătorie în Ita
lia. Nora împrumută bani de la 
Krogstad, dar acest lucru nu-1 
poate mărturisi soțului ei, dat fi
ind conservatorismul său, lipsa de 
înțelegere, astfel că o faptă fru
moasă se transformă într-o min
ciună care se așează la fundamen
tul căsniciei soților Helmer. Ani 
de-a rîndul N»ra •cwiomisește ban 
CU ban, spre a plăti datoria, to

mama celor trei 
doar o jucărie, un 
care completează 

obișnuit

este femeia

pentru

super- 
cum o 
în mo-

Zii 
de 
au

artistice de agitație le-au cules 
la locuitorii comunei lor Apoi 
mai mers și la Corcești unde 
fost, de asemenea, răsplătiți 
aplauze.

au 
cu

De mult succes s-a bucurat bri
gada artistică de agitație și. acum 
o săptămină, cînd a prezentat un 
program în fața juriului celui de-al 
VII-lea concurs al foimațtilor ar
tistice de amatori.

Și acum cei 12 membri din bri
gada artistică de agitație a cămi
nului cultural din Iscroni s-au 
obișnuit cu scena. Pe lîngă popu
larizarea succeselor 
către sătenii din 
gada a criticat și

obținute 
Iscroni.
o serie de 

deficiențe. Să amintim doar cîteva
din ele: Colectarea gunoiului me
najer, controlul potabilității apei 
cît și obiceiul unor tineri de a 
petrece timpul liber la bufetul din 
comună și alte lipsuri au fost re
mediate prin crițicile aduse de 
brigadă.

♦* 
rile industriale so'icitate (ață, ace, j 
nasturi, săpunuri ele.).

șeful unei e- 
Palko Iudita,

partid. Comuniștii au apreciat că 
cei doi și ca ei muiți tineri din 
secțiile preparației au devenit 
muncitori de nădejde și animatori 
ai întrecerii și merită să fie 
miți în rîndurile partidului.

Semnificativ este faptul că 
joritatea fruntașilor preparației

aici s-au format și s-au 
nivelul celor mai buni 
fapt pentru care multi 

primiți în rînduri- 
Kertesz Alexandru, 

Gyorgy Ștefan,

pri-

ma- 
sînl

\

și 
confirmat ca sector 
întrecere.

...Mazăre Grigore, 
chipe de la zețaj și
muncitoare la aparatele de spălare, 
cu cîteva zile în urmă au fost 
primiți în rîndurile candidaților de

CORNEA IH'U 
corespondent

Educația sanitară a mamelor cu copiii aflati internați la spitalul de 
eopii din Petroșani se face de personal bine pregătit.

Jat-o în clișeu pe asistenta medicală Aiftimiei Livia, dind îndru
mări prețioase unui grup de mame despre îngrijirea copilului.

„INI O R A" de H. Ibsen
tuși, printr-un concurs de împre
jurări, Helmer află realitatea. Abia 
atunci își dă seama Nora de în
gustimea spirituală a soțului său, 
de faptul «ă dragostea lui atît de 
des declarată, obiceiurile statorni
cite, nu sînt altceva decît conven
ții. II atrage pe Helmer într-o con
vorbire gravă și pe această cale 
cîștigă o experiență dureroasă, în 
același timp însă izbutește să cu 
noască adevărul.

Celelalte personaje ale piesei 
sînt purtătoare ale unor racile so
ciale, sînt victime ale modului în 
care este nevoit să trăiască omul 
într-o societate în care de fapt 
noțiunea de omenie este luată în 
deșert. Krogstad pornește în via
ță cu aripile deschise, dar zborul 
lui este frînt de faptul că este pă
răsit de iubita sa. Deziluzia îi cîr- 
muiește pașii pe un drum lipsit 
veleități. Doamna Linde, care 
iubit1 în tinerețe pe Krogstad, 
fost nevoită să se căsătorească
un posesor al sacului cu bani, spre 
a-și ajuta familia, renunțînd la vi
sul ei și suportînd ani grei de căs
nicie, cu gîndul la cel părăsit. Doc
torul Rank este tipul intelectualului 
cu accente protestatare, dar care 
poartă în sine, am 
boala fizică, 
hălăduiește.

La Teatrul 
șani, în regia
reelizat un spectacol valoros. Me
sajul înaintat al piesei a fost re
liefat pe deplin, atît prin ansam
blul creat, cît și prin jocul fiecă
rui personaj în parte. Un specta
col curat si omogen — astfel se

de 
l-a 
a

cu

poate caracteriza realizarea sceni
că a piesei „Nora" la Petroșani. 
De remarcat faptul că reSpectind 
semnele distinctive ale epocii, pie
sa se joacă într-un știi adecvat, 
contemporan. Gradînd desfășurarea 
în mod judicios, asistăm la un fi
nal emoționant. In actele I și II, 
pe alocuri, se observă unele sce
ne mai puțin convingătoare, de
terminate de interpretări puțin in
teriorizate. Scenografia semnată de 
Titi Ciupe de la Teatrul Național 
din Cluj, simbolizînd printr-o coli
vie închipuită starea de robie a 
femeii în societatea capitalistă, a 
avut darul să contribuie la eluci
darea ideilor piesei. Existînd aceas
tă simbolizare atît de sugestivă, 
ni se pare puțin nimerită colivia 
instalată în partea stingă a came
rei Helmerilor. Remarcăm costuma
ția adecvată, perucile în , ton, în 
afara celei a lui Rank, care e mai 
puțin izbutită.

In rolul Norei, artista emerită 
Ana Colda a adus în scenă un per
sonaj 
dind 
tești 
sale, 
cînd
moralei convenționale căreia i s-a 
supus ani de-a rîndul. In jocul 
actriței, în prima parte a specta
colului, s-a evidențiat pe deplin 
situația femeii, în același timp și 
nemulțumirea ei neexprimată, exis
tentă undeva în subconștient, ca
re apoi ia proporții și o va duce 
la cunoaștere, la cîștigarea unei 
experiențe al eărui preț nu este 
altceva decit o fericire iluzorie. A

putea spune 
a societății în care

de stat din Petro
lul Marcel Soma, s-a

tineri care 
ridicat la 
muncitori, 
au și fost
le partidului.
Răgeni Romulus,
Dascalu Ștefan, Barb Cornel, Mirth 
Catalina, Avramescu Liviu, sînt 
doar cîțiva din aceștia. Mîndria 
colectivului este îndreptățită și 
pentru faptul că de prețuirea mun
cii se bucură toți acei care o me
rită și tot mai multi sînt din a- 
ceștia. Ca dovadă grăitoare este și 
faptul că în ultimii ani 50 pre
paratori au fost decorați cu „Me
dalia Muncii'1, un număr de 12 au 
primit „Ordinul Muncii" clasa 
til-a.

autentic, convingător, re- 
cu multă trăire stările sufle
ale eroinei, transformările 
drumul parcurs pînă în clipa 
înțelege adevărata față a

creat numeroase momente profund 
emoționante, Izbutind să înfățișe
ze sub toate aspectele chipul com
plex al Norei, investigările sale 
pentru alegerea căilor de a trăi 
astfel incit demnitatea umană 
să-și găsească expresia cea mai 
înaltă.

Ion Anghelescu-Moreni (Helmer) 
ne-a înfățișat tipul omului sigur 
de sine, ale cărui preocupări se 
concentrează cu precădere asupra 
persoanei sale, incapabil de senti
mente profunde. Nu înțelege și 
nici nu încearcă să înțeleagă pe 
cei din jurul său, convenționalis
mul și conservatorismul fiind forța 
motrice a acțiunilor sale. Această 
superficialitate spirituală, formalis
mul au rezultat limpede din jocul 
actorului, care a dovedit o mare 
varietate de mijloace de exprima
re artistică. Ion Tifor (Doctorul 
Rank), cu multă pondere, o reți
nere potrivită, a zugrăvit 
sufletești ale omului 
noaște soarta, protestul 
triva societății sare 
răul. Dana Pantazopol 
Linde) a interpretat cu 
pe alocuri însă în 
făcut loc unele huanțe exterioare. 
A fost caldă, sinceră în scenele 
cu Krogstad, mai puțin izbutită în 
prima scenă cu Nora. loan Negrea 
(Krogstad), a fost convingător în 
redarea părților negative ale per
sonajului, dar distant, mai puțin 
convingător în scenele cu doamna 
Linde. Maria Dumitrescu (Anne- 
marie), Mioara Păcuraru (O sluj
nică), Cornet Ferat (Un comisio
nar) au completat distribuția.

stările 
care-și cu- 
său împo- 
generează 
(Doamna 

naturalețe, 
jocul el și-au

VICTOR Ft'LESI

19 martie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me- 

dicului, 8,30 Suite de estradă, 
9,00 Muzică din operete, 10,15 E- 
misiune literară, 11,00 Muzică u- 
șoară, 12,15 Lecția de limba en
gleză. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 18 martie), 13,10 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 14,30 
Prietena noastră cartea, 15,00 Mu
zică ușoară, 17,00 Muzică popu
lară, 17,35 Antologie poetică (XI) 
Nazim Hikmet. Prezintă 
Boureanu, 
neret, 
radio, 
ceză. 
dans.
rul presei centrale, 
populare, 9,30 Vreau 
luarea emisiunii din 
11,15 Lecția de limba 
II (reluarea emisiunii 
tie), 12,00 Din muzica popoarelor, 
13,40 Fragmente din opera „Tru
badurul" de Giuseppe Verdi, 14,10 
Cîntece de Ion Chirescu, 14,30 
Melodii populare, 15,05 Muzică din 
operetele lui Nico Dostal, 15,30 
Din albumul melodiilor de muzică 
ușoară romînească, 16,40 Cîntece 
și jocuri populare din Muntenia, 
18,00 Fragmente din opera 
tul fermecat" de Mozart, 
Soliști șl formații artistice 
maiori, 19,30 Canțonete, 
Transmisiunea concertului 
trei simfonice și; corului 
leviziunii, 22,30 Cîntece 
goste.

Hikmet. Prezintă Radu 
18,00 Seară pentru ti- 

19,30 Universitatea tehnică 
20,40 Lecția de limba fran- 

Ciclul I, 21,15 Muzică de 
PROGRAMUL II. 8,30 Suma- 

9,03 Melodii 
să știu (re- 
16 martie), 
rusă. Ciclul 

din 18 mar-

„Flau- 
19,05 

de a-
19,50 

orches-
Radîote- 
de dra-

©-

19 martie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Ei cuceresc cerul; REPUBLICA: 
Privește înapoi cu mînie,- PETRILA : 
Frații; LONEA — MUNCITORESC. 
Medicamentul care ucide; LIVE- 
ZENI : Moara diavolului; ANINOA- 
SA: Gangsteri și filantropi; CRI- 
VIDIA : Lăsarea nopții; LUPENI : 
Haraehiri; URICANI: Marile spe
ranțe.
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O DECLARAȚIE
A LUI CYRUS EATON
OTTAWA 17 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat unui co

respondent al ziarului „Toronto 
Daily Star", cunoscutul industriaș 
american și activist pe tărîm ob
ștesc, Cyrus Eaton, a declarat i 
„Intenționez să-mi continui efortu
rile în numele obținerii înțelegerii 
reciproce în lume între oameni 
care aparțin diferitelor sisteme so
ciale și au convingeri religioase 
deosebite". Viața m-a convins, a 
arătat el în continuare, că războiul 
este cel mai irațional și mai ne- 
foibsitor lucru.

Urmările cutremurului 
din Elveția

GENEVA 17 (Agerpres).
Cutremurele de pămînt, care se 

succed de la 17 februarie în va
lea Sarnen, au provocat' un exod 
al populației din satele acestei re
giuni. In unele cazuri, familii în
tregi s-au mutat în alte regiuni ale 
Elveției, dar în majoritatea cazu
rilor au plecat numai femeile și 
copiii, în timp ce capul familiei 
a rămas pe loc.

Satele Sarnen Kerns, Sachseln și 
Stalden, unde au fost resimțite cu
tremurele cele mai violente, se 
despopulează pe zi ce trece, căci 
în fiecare zi se produc noi avarii 
la locuințe, drumurile se prăbu
șesc, mobilele se răstoarnă, gea
murile se fac țăndări.

Potrivit serviciilor seismologice 
elvețiene, nu este posibil să se 
prevadă cit timp va mai dura acest 
fenomen, dar un lucru este sigur, 
și anume, că intensitatea cutremu
relor scade.

-------  - —— ------

Pagubele provocate de revărsarea 
fluviului Ohio

WEW YORK 17 (Agerpres).
După o bătălie de o săptămînă 

împotriva apelor fluviului Ohio, 
care s-a revărsat datorită ploilor 
torențiale, locuitorii din cinci state 
ale S.U.A. au început să se îna
poieze la locuințele lor. Potrivit 
agenției Associated Press, autori
tățile consideră că acestea au fost 
cele mai catastrofale inundații în 
valea fluviului Ohio din ultimii 
19 ani. Se consideră că peste 20 000 
de case au fost distruse sau ava
riate de ape în statele Illinois, 
Virginia, Ohio, Indiana și Kentucky, 
aproximativ 100 000 de persoane ră- 
mînînd fără adăpost. Pagubele ma
teriale sînt evaluate în jurul su
mei de 200 milioane dolari.

In timp ce apele fluviului Ohio 
au început să se retragă, în statul 
California s-a semnalat luni o 
nouă calamitate naturală. In Ver
dugo Hills suburbie a orașului Los 
Angeles, s-au declarat numeroase

Ploi tarentiale io Italia
ROMA 17 (Agerpres).
Ploile torențiale șl furtuna au 

provocat' mari prejudicii și au 
paralizat complet navigația în trei 
din cele mai mari porturi italie
ne : Neapole, Triesț și Palermo. 
La Neapole furtuna a smuls copa
cii din rădăcină.

In portul Palermo nava italiană 
„ Achille" a fost smulsă din an
coră și s-a ciocnit cu un bac. Vîn- 
tul, a cărui viteză a atins peste 
100 km. pe oră, a stagnat înțreaga 
activitate din portul Triest, ÎS 
nave ancorate în port nu au putut' 
fi încărcate sau descărcate din 
cauza valurilor.

întrevedere De Gaulle-Lopez Mateos
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres).
Agenția France Presse anunță că 

în după amiaza zilei de 16 martie, 
președintele Franței, de Gaulle, și 
președintele Mexicului. Lopez Ma
teos, au avut o primă întrevedere 
în cursul căreia cei doi șefi d< 
stat au trecut în revistă principa
lele probleme care se pun astăzi 
în Europa și America Latină. Prin
tre altele, a fost luată în discuție 
călătoria pe care președintele de 
Gaulle o va face în toamna viitoa
re în America Latină și în special

-----------o-----------

Acțiuni ale partizanilor congolezi
LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).
Referindu-se la declarațiile unui 

purtător de cuvînt al cartierului 
general al armatei naționale con 
goleze, agenția France Presse a- 
nunță că în afară de provincia 
Kwilu, ample acțiuni de partizani 
au început să se desfășoare și în 
provincia Maindombe, situată în 
nordul fluviului Kasai. Mai multe 
sute de persoane aparținînd tribu
lui Bankutchu, au atacat magazi
nele unor societăți europene în lo-

----------- ©------- —

Evoluția problemei cipriote
NICOSIA 17 (Agerpres).
Situația din Cipru continuă să 

se normalizeze. Guvernul republi
cii tinde să-și asume din ce în 
ce mai precis răspunderea pentru 
păstrarea ordinei, primii 200 de 
ofițeri și soldați canadieni, care 
vor face parte din forța O.N.LL, 
au sosit la Nicosia. Alți 200 de 
ofițeri și soldați canadieni urmea
ză să sosească în cursul nopții de 
marți spre miercuri.

In ce privește hotărîrea Parla
mentului turc de a acorda gu- 

incendii de păduri care, favorizate 
de un vînt puternic, amenință un 
mare număr de locuințe. Luni di
mineața, din Los Angeles se pu
tea vedea un imens nor de fum. 
In mai multe locuri a fost tăiat 
curentul electric, potrivit unor in • 
formații mai multe case fiind deja 
distruse de flăcări.

MOSCOVA. Ziarul „Sovietskaia 
Rossia" a publicat un document 
inedit de o excepțională valoare 
— o schiță despre viața Măriei 
Ulianova, mama lui Lenin. Schița 
a fost scrisă în anii '30 de către 
sora lui Lenin și a fost păstrată 
timp îndelungat în arhive.

MOSCOVA. Cunoscutul compo
zitor sovietic Tihon Hrennikov 
compune pentru Teatrul- Mare din 
Moscova, muzica pentru baletul 
„Cei 12" după poemul lui Alexan- 
dr Blok. După cum a declarat com
pozitorul, acesta va fi un mare 
spectacol coregrafic despre Revo
luția din Octombrie.

LA PAZ. Agenția France Presse 
anunță că guvernul bolivian a 
aprobat în cadrul unei ședințe de 
cabinet schimbarea datei alegeri
lor prezidențiale, prevăzute pentru 
luna iunie. Guvernul a hotărît ca 
alegerile să aibă Ioc la 31 mai.

HAVANA. La 16 martie, între 
guvernele U.R.S.S. și Cubei a fost 
semnat acordul cu privire la cola
borarea pe anii 1964—1965, în 
domeniul irigării și asanării pă- 
mînturilor. Acordul prevede că 
Uniunea Sovietică va trimite în 
Cuba utilaje și materiale necesare 
precum și specialiști.

BAGDAD. Sub președinția lui 
Taher Yehia, la Bagdad a avut loc 
luni prima ședință a Consiliului de 
administrație al Companiei națio- 

chestiunile privind Piața comună 
și relațiile ei cu țările iXmericii 
Latine.

Ce doi președinți au continuat la 
17 martie schimbul lor de vederi, 
urmînd să examineze și alte ches
tiuni ca dezarmarea, problemele 
atomice, ajutorul pentru țările în 
curs de dezvoltare și altele. La 18 
martie va avea loc o întrevedere 
lărgită cu participarea miniștrilor 
de afaceri externe și ambasadori
lor celor două țări, care se va 
încheia cu publicarea unei de
clarații comune.

calitățile Malembe, Monbi și Beno 
Bendi. Au fost atacate apoi jan
darmeria si trupele guvernamentale 
din localitățile Bongimba, Mângâi 
și alte localități. Corespondentul 
agenției France Presse remarcă 
faptul că acțiunile din provincia 
Maindombe au loc paralel cu in
tensificarea celor din provincia 
Kwilu. De la Leopoldville și din 
alte localități ale țării au fost tri
miși soldați ai armatei guverna
mentale pentru a „restabili ordi
nea".

vernului îtnputernicirile „de a pro
ceda, în caz de necesitate, la 
debarcarea în Cipru" și abrogarea 
acordului dintre Grecia și Turcia 
în legătură cu condițiile speciale 
ale cetățenilor respectivi care 
trăiesc în cealaltă țară, sînt ele
mente care continuă să rețină a- 
tenția corespondenților agențiilor 
de presă.

Referindlf-se Ia aceste hotărîri 
ale Turciei, corespondentul din 
Atena al agenției France Presse 
arată că aceste măsuri „consti
tuie primul semn concret’ al unei 
răciri a relațiilor dintre Grecia și 
Turcia".

Intervenind la trei zile după de
clarația guvernului grec că orice 
agresiune asupra Ciprului ar pu
tea fi interpretată ca o agresiune 
directă asupra Greciei, măsurile 
luate de Turcia la 16 martie, scrie 
France Presse, iau fără îndoiala 
aspectul unui reproș care ar pu
tea fi urmat de altele.

In clteva
nale petroliere irakiene. Ea are un 
capital de 25 000 000 dinari ira
kieni, puși la dispoziție de guvern 
și își desiășoară activitatea în 
toate ramurile industriei petrolie
re. Compania națională petrolieră 
irakiană va explora cea mâi mare 
parte din teritoriul țării, care pî- 
nă în decembrie 1962, fusese con
cesionată unor companii străine.

NEW YORK. La New York a 
avut loc o nouă acțiune de pro
test a populației de culoare îm
potriva menținerii de facto a se
gregației rasiale în școli. In aceas
tă zi, în fața a numeroase școli, 
în special din cartierele Harlem și 
Brooklyn, au fost instalate pichete, 
iar elevi negri au boicotat cursu
rile. Este a doua acțiune de pro
test de acest fel după boicotul șco
lilor care a avut loc la 3 februa
rie, cînd 464 000 de elevi din New 
York au lipsit de la cursuri,

LONDRA. Agenția Associated 
Press anunță că renumitul psiho
log britanic Edward Crossman, 
conferențiar la Institutul experi
mental de psihologie de la Uni
versitatea din Oxford, și-a făcut 
cunoscută intenția sa de a părăsi 
Marea Bntanie și a pleca în 
S.U.A., unde a primit an angaja
ment ca profesor de mașini induș-

In Intimpinarea Conferinței 0. N. U. 
pentru comerț și dezvoltare

LOISDRA 17 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută presei, 

Richard Briginshaw, președintele 
Organizației progresiste „Anglie, 
înainte", s-a referit la o serie de 
probleme legate de Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
subliniind că aceasta va duce cu 
siguranță la îmbunătățirea relațiilor 
dintre Est’ și Vest.

Referindu-se la urmările nefaste 
generate de existența grupărilor 
economice închise de tipul Comu
nității Economice Europene, Ri
chard Briginshaw a scos în evi
dență necesitatea participării tutu
ror țărilor la un comerț bazat pe 
egalitate în drepturi. Grupările e- 
conomice închise pun într-o situa
ție deosebit de grea țările produ
cătoare de materii prime și cons
tituie un impediment pentru dez
voltarea legăturilor comerciale in
ternaționale.

Reprezentanții britanici la con
ferință trebuie să folosească din 
plin acest prilej pentru a contribui 
la dezvoltarea relațiilor comerciale 
dintre Est și Vest. Potrivit părerii 
exprimate de Briginshaw este nece
sar ca la Geneva să se depună toate 
eforturile pentru asigurarea creării 
unei noi organizații comerciale 
internaționale.

★

DELHI 17 (Agerpres).
Cunoscutul om de afaceri indian 

К. P. Goenka, președintele Fede
rației Camerelor de comerț și in
dustrie, membru al delegației in
diene la conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare de la Geneva, 
a declarat : „Conferința de la Ge
neva este un eveniment de seamă 
în colaborarea economică interna
țională. Dezvoltarea comerțului în
tre țările dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare pe o bază reci
proc avantajoasă poate fi realizată 
numai cu ajutorul unor măsuri 
constructive îndreptate spre lichi
darea diferențelor dintre națiunile 
dezvoltate și cele în curs de dez-

-----------o-----------

Conferința de presă a lui B. Nabwera
NEW YORK 17 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să ținută la sediul O.N.U., amba
sadorul Kenyei Burudi Nabwera, 
purtător de cuvînt al grupului ce
lor 34 de țări africane, a cerut 
țărilor membre ale N.A.T.O. să 
nu mai furnizeze arme și bani

rînduri
triale și psihologie la Universitatea 
California.

PORT ELISABETH. Curtea su
premă din Port Elisabeth a con
damnat la moarte trei africani, a- 
cuzați de a fi făcut parte din Con
gresul național african, organizație 
interzisă de legile rasiale și anti- 
muncitorești ale guvernului Ver- 
woerd.

ADDIS ABEBA. Eric 'Williams, 
primul ministru al Republicii Tri- 
nidad-Tobago, care face o vizită 
oficială în Etiopia, a avut o între
vedere cu premierul etiopian Wold 
Aklilu Habte și cu ministrul aface
rilor externe, Ketema Yifru.

BAGDAD. Luni a fost dată pu
blicității la Bagdad o lege care — 
potrivit agenției France Presse — 
prevede o largă amnistie.

De amnistie vor beneficia toți 
participanții la acțiunile kurzilor. 
Această amnistie se încadrează pe 
linia declarației guvernului irakian 
din 18 noiembrie 1963 și a acordu
lui de încetare a focului din 10 
februarie 1964.

RABAT. La Rabat a sosit o mi
siune economică a Ligii Arabe în 
frunte cu Abdul Majid Murtada, 
ministrul iordanian al comunica
țiilor.

voltare. Ea poate fi realizată nu
mai prin promovarea unei atitu
dini noi față de structura și con
dițiile comerțului mondial".

In încheiere, el și-a exprimat 
încrederea că în urma conferinței 
de la Geneva se vor stabili legă
turi mai strînse între statele socia
liste și alte țări ale lumii.

★

LAGOS 17 (Agerpres).
Ziarul nigerian „West-African 

Pilot" publică un articol consacrat 
conferinței O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare în care subliniază 
că „actuala practică a stabilirii u- 
nor prețuri ridicate ia mărfurile 
industriale și a unor prețuri scă
zute la materiile prime pune țările 
în curs de dezvoltare în pericol de 
de a fi transformate în anexe de 
materii prime ale țărilor industria
le din Occident. Această practică, 
scrie ziarul, lipsește țările în oats 
de dezvoltare de venituri echita
bile, provenite din export și de 
care au atîta nevoie pentru dezvol
tarea economiei naționale". Ziarul 
arată în continuare că pentru ob
ținerea unui progres economic și 
social, țările în curs de dezvolta
re „trebuie să-și asume tot ceea 
ce le aparține de drept, adică re
sursele lor naționale, trebuie să 
se smulgă de sub influența mono
polurilor străine".

★

HELSINKI 17 (Agerpres).
Intr-o declarație pentru presă, 

cunoscutul specialist finlandez în 
domeniul comerțului Honkaiuri, a 
subliniat că importanta apropiatei 
conferințe a O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare constă în aceea că 
este menită să înlăture dificultă
țile comerciale și să contribuie la 
extinderea comerțului între toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială. „Dezvoltarea comerțului 
internațional, a spus el, contribuie 
la înlăturarea contradicțiilor dintre 
țări, la îmbunătățirea relațiilor 
dintre popoare".

Portugaliei și a chemat toate ță
rile iubitoare de libertate să a- 
corde un ajutor material și moral 
guvernului angolez în exil. La con
ferința de presă a participat și 
Carlos Gonzalves Cambando, re- 
prezentînd guvernul angolez con
dus de Holden Roberto.

Această misiune economică în
treprinde vizite în diferite țări 
arabe, în vederea înfăptuirii rezo
luțiilor celei de-a 9-a sesiuni a 
Consiliului economic al Ligii arabe,

LEOPOLDVILLE. După cum a- 
nunță agenția France Presse, luni 
seara, la Leopoldville a sosit Paul 
Henri Spaak, ministrul afacerilor 
externe al Belgiei.

BAGDAD. Șeicul Kazem Youssef 
Khalil, din Irak, care se autointi
tulează „decanul de vîrstă al lo
cuitorilor globului", a declarat în 
fața televiziunii că intenționează 
să se recăsătorească. El afirmă că 
s-a născut în timpul domniei sul
tanului Selim al II-lea și că ar 
avea 150—160 de ani. Pînă acum 
a avut patru soții.

CAIRO. Printr-un nou decret pu. 
blicat Ia Cairo, au fost naționali
zate cinci societăți pentru produc
ția și comerțul de materii plastice. 
Patru dintre acestea vor funcțio
na în viitor sub egida societății 
de stat pentru produse chimice și 
farmaceutice, iar a cincea va fi 
inclusă în societatea de stat pen
tru ciment și materiale refractare.

STOCKHOLM. Răspunzînd unei 
invitații a guvernului suedez, marți 
a sosit la Stockholm într-o vizită 
oficială de răspuns, A. A. Gromî- 
ko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.
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