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de alegători

Comuniștii
Brigada delegatului 

în frunte
- O-dată cu începutul noului an, bri
găzile de mineri din marile frontale 
ale sectorului III al minei Lupeni au 
fost cuprinse, ca de o flacără vie, de 
entuziasta întrecere pentru înfăptui
rea angajamentelor asumate pe anul 
1965.

— De la început să pornim cu 
bine; a fost hotărîrea minerilor din

însuflețitorii întrecerii
frontal 1 vest, abataj în 
bătălia cu adîncurile bri-

Profiluri

II
i

La înălțimea 
încrederii

Pe Stoica Petru, Isac Fulviu, 
Jurca Valeria sau Vlaicu Petru 
îi cunosc toți locuitorii Vulcanu
lui. Numele lor, de care se leagă 
numeroase acțiuni cu caracter ob
ștesc se pronunță cu respect. Nu, 
nu-i ușor să cîștigi dragostea și 
încrederea cîtorva zeci de mii de 
oameni. Cinstea, seriozitatea, hăr
nicia, perseverența i-a ajutat însă 
să se achite de obligațiile ce le 
revin ca deputați. S-a stricat cum
va vreun podeț în cartierul de 
sus al Vulcanului ? Apoi, Stoica 
Petru nu a mai avut odihnă. In 
aceeași dimineață putea fi văzut 
la sfati alergînd după materiale, 
bătînd la ușile caselor din car
tier pentru a mobiliza oamenii la 
acțiunea de muncă patriotică pen
tru repararea podețului.

Au desfundat ploile drurauL care 
duce spre spital ? Isac Fulviu, la 
rindul său, nu șî-a dezmințit nici 
el calitățile de bun gospodar, cu 
inițiativă. După cîteva ore, la în
demnul lui și cu el în frunte, zeci 
de cetățeni au transformat strada 
într-un adevărat șantier. E poate 
impropiu să vorbești iarna despre 
flori, despre zone verzi. Totuși 
Isac Fulviu, Jura Valeria consultă

abatajul 
care dă 
gada comunistului Ghioancă Sabin. 
Brigada este hotărîtă să obțină în 
cinstea Conferinței orășenești de 
partid, care-și va desfășura lucrările 
peste cîteva zile, realizări cît mâi 
mari. Mai cu seamă că brigada își 
va avea și ea reprezentantul la con
ferință prin comunistul Ghioancă Sa
bin, ales delegat de către comuniștii 
lupeneni.

Hotărîrea minerilor din brigadă 
prinde viață. Pînă în dimineața zi
lei de 13 ianuarie, ortacii lui Ghioan
că Sabin au înscris pe graficul de 
întrecere o depășire de 350 tone căr
bune, succes ce are la bază randa
mentul de 5 tone/post ce-1 realizează 
în aceste zile minerii din abataj. Cu 
aceste realizări brigada se situează

pe primul loc în întrecerea ce se 
desfășoară între minerii sectorului.

Evidențiații șantierului
Șantierul de construcții din L.ueisi 

e cuprins de o activitate febrilă. Bri
găzile de constructori muncesc de 
zor în vederea terminării la timp a 
obiectivelor — blocuri de locuințe 
și lucrări edilitare. Rezultate deose
bite obțin în aceste zile îndeosebi 
brigăzile ce execută tencuirea și alte 
lucrări de finisaj în blocurile G 1 
și J 3. Dintre acestea merită a fi 
evidențiate îndeosebi brigăzile con
duse de comuniștii Arșoi Anghel, 
Rădulescu Marin, Moga Ioan, Stur- 
zu Grigore, Barbă Constantin, care 
au realizat în ultimele zile cele mai 
mari depășiri de plan, 10—40 ia sută.

Zilele trecute, au început înscrie
rile pe listele de alegători în vede
rea alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și sfaturile popu
lare de Ia 7 martie a.c. In conformi
tate cu dispozițiunile articolului nr 
16 din legea nr 9/1952 pentru ale
gerea de deputați în M.A.N. și a De
cretului 319 /1953 cu privire la ale
gerea de deputați în sfaturile popu
lare, se pot înscrie pe listele de ale
gători toți cetățenii Văii Jiului care 
se bucură de dreptul de vot. In ora
șul Petroșani înscrierile pe listele de 
alegători se fac la sediul Sfatului 
popular al orașului Petroșani din 
strada Republicii nr 104, camera 4 
— în fiecare zi de la orele 8 dimi
neața Ia orele 15, iar în zilele de

și joi și între orele

înscrierile pe listele

luni, miercuri
17—20.

Au inceput 
de alegători și în orașele de subordo
nare raională, precum și în comunele 
Văii Jiului. înscrierile se fac zilnic 
la sediile sfaturilor populare respec
tive.

Au dreptul de vot toți cetățenii 
Republicii Populare Romîne care au 
împlinit vîrsta de 18 ani, precum și 
acei care Ia data de 7 martie 1965 
vor împlini vîrsta zie 18 ani. înscrie
rile pe listele 
face pînă la 
1965.

CETĂȚENI! 
TIMP PE 
TORI 1

de alegători se pot 
data de 4 februarie

INSCRIEȚI-VA DIN 
LISTELE DE ALEGA-

Pregătiri în vederea deschiderii 
caselor alegătorului

A. N1CHIF0REE

(Continuare in pag. 3-a)

Comunista Ignat Ana se numără 
printre cele mai harnice și pricepute 
muncitoare de la lămpăria minei 
Vulcan. Datorită sîrguînței și conș
tiinciozității de care dă dovadă în 
muncă, lămpile îngrijite de ea sînt 
întotdeauna în stare bună, ceea ce-i 
mulțumește pe muncitorii din subte
ran care se servesc de ele.

Iat-o în clișeu, distribuind lămpile 
miniere. ■

Seară „Eminescu“
Azi, la ora 20, cu prilejul 

împlinirii a 115 ani de la 
nașterea marelui nostru poet 
Mihai Eminescu, la clubul 
sindicatelor din Petroșani va 
avea loc un program de reci
tări urmat de o audiție muzi
cală pe discuri.

abordează 
problemă.

Struguri 
în ianuarie

De la culesul strugurilor au 
trecut deja cîteva luni și to
tuși se mai găsesc și acum. 
Ieri și alaltăieri. O.L.F. Petro
șani a pus în vînzare prin u- 
nitățile de desfacere 2100 kg 
de struguri. Inițiativa de a 
pune la dispoziția oamenilor 
muncii struguri în luna ianua
rie e bine venită.

Prima inovație
Combaterea silicozei este o 

problemă deosebit de impor-

tontă in industria minieră. 
Prima inovație din acest an, 
înscrisă la cabinetul tehnic al 
minei Aninoasa, 
tocmai această
Maistrul Marincan Ioan a pro
pus confecționarea unui scut 
contra prafului și a unui a- 
parat de stropire permanentă 
a rocii în timpul perforării. 
Inovația se aplică cu succes 
in sectorul I al minei, urmînd 
să fie extinsă în curînd la 
toate locurile de muncă in ste
ril. ,

Ipre exploatările 
tarbonilere

In fiecare zi, de la 
reparat utilaj minier 
troșani sînt trimise 
ploatările carbonifere
lea Jiului zeci de tone 
mături metalice, tuburi 
raj, piese de schimb 
transportoare și alte 
Numai ieri, pe poarta
au ieșit peste 40 de tone de 
asemenea produse.

Uzina 
din I 

spre 
din 

de ar
de ae- 
pentru 
utilaje, 
uzinei

de 
Pe- 
ex- 

Va-

cărți
librăria „Ion Creangă" din Petroșani au sosit noi cărți. Iubitorii 

cărților din localitate pot să-și îmbogățească bibliotecile personale cu Opere 
complete — volumul 32 de V.I. Lenin, Shakespeare și opera lui. Avarul 
de Molliere, Concert pentru două viori de J. Fulga, Prințul de Tudor Teodo- 
rescu Braniște, Vîrful cu Dor de Al. Andrițoiu și altele. Pentru cei mici a 
reapărut frumoasa povestire Motanul încălțat de frații Grimm. Numai în 
ziua de 13 ianuarie, librăria ..Ion Creangă" a primit 1 250 noi volume.

N О I
■ri, la

In cursul zilei de ieri, Consiliul 
orășenesc Petroșani al Frontului De
mocrației Populare a organizat o 
ședință de instruire a președinților 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare din cele patru orașe de sub
ordonare raională și din comunele 
Văii Jiului cu sarcinile ce Ie revin 
în vederea luării măsurilor necesare 
pentru asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale a caselor alegătorului.

Pe baza indicațiilor date, comite 
tele executive ale sfaturilor populare 
trebuie să ia încă din aceste zile 
măsurile corespunzătoare pentru pre
gătirea și amenajarea caselor alegă
torului. Casele alegătorului trebuie 
să fie situate în cele mai populate 
cartiere și străzi din localitățile Văii 
Jiului, în sediile cluburilor munci
torești și căminelor culturale, în 
localurile din 
trele orașelor 
comunelor.

In vederea
chiderii caselor a- 
legătorului, sfaturi
le populare trebuie 
să se îngrijească 
de pavoazarea a-

cestor sedii, de înzestrarea lor cu 
aparate de radio, cu cărți, materiale 
electorale prin care să fie populari
zate realizările obținute de oamenii 
muncii din Republica Populară Romi- 
nă, din regiunea Hunedoara și Valea 
Jiului în anii regimului democrat- 
popular.

In vederea desfășurării unei acti
vități bogate la casele alegătorului, 
majoritatea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare din orașele și co
munele Văii Jiului au asigurat com
bustibilul necesar încălzirii pe toată 
perioada Funcționării 
majoritatea comitetelor 
ducerile cluburilor și 
turale s-au îngrijit de
timp a repertoriului formațiilor artis
tice care vor fi prezentate periodic 
Ia casele alegătorului.

lor. Totodată, 
sindicale, con- 
căminelor cul- 
pregătirea din

cen-
și

des-

însemnĂri de reporter

OAMENI
eu MULȚI PRIETENI

Un accident stupid. Aproape că nici nu și-a dat seama 
cînd s-a întîmplai. Avea o ruptură de ficat. Operația era 

foarte grea. Nu-și amintea cît a durat: poate zece mi
nute, poate două ore. Cînd și-a revenit de-a binelea se 
afla într-un pat alb, curat. Totul decursese normal. A 
urmat mai multe zile de tratament. încet. încet s-a repus 
pe picioare. Apoi... restul a fost simplu. S-a reîntors în 
mijlocul tovarășilor de muncă. Azi minerul Cziko Ștefan 
de la E. M. Lupeni se simte bine. Lucrează ca și îna
inte în mină...

Vagonetarul Simon Geza. tot de la Lupeni, a fost adus 
la spital într-o stare gravă. Totul depindea de rapidita
tea și reușita intervenției chirurgicale. Avea o fractură 
de bazin, cu ruptură totală a rectului. Șeful secției chi
rurgie, dr, Voronca Șerban și dr. Vonica llie n-au stat 
pe gtnduri. Au acționai imediat. Intervenția era grea și 
necesita muttă concentrare, stăptnire, calm, și bineînțe
les, o mină sigură de... chirurg. Toate aceste atribute 
și-au găsit expresia în cei doi medici 
După cîteva ore, bolnavul se afla în 
și-a reluat pulsul normal.

Am dat doar două exemple în care 
unor oameni le-a fost redată bucuria 
vieții. Două cazuri din alte zeci a- 
semănătoare. Cei care au trecut prin 
asemenea clipe grele le-au uitai de 
mult. Din cînd în cînd dacă-și mai 
amintesc cite ceva. Pe oamenii însă, 
care le-au redat bucuria vieții, nu-i 

vor uita niciodată.
Dar să facem cunoștință cu clțiva 

din cei care prin 
tica lor au făcut 
nou în inimile a 
meni speranțele,

Pronunțînd cuvîniul medic, in minte 
ne apare întotdeauna imaginea a ceea 
ce este mai am, nțgfy omenesc,- 
‘imaginea unui prieten Hare ne sare 
în ajutor in clipele cele mai grele 
ale vieții noastre. Te aștepți, na, cei 
ce poartă titlul de medic să fie-.niște 
oameni aparte, deosebiți de' 'ceilalți. 
Dar nu. Sînt oameni obișnuiți ca și 
noi, înnobilați doar de munca frumoa-

cunoștințele și prac- 
să înflorească din 
sute și sute de oa- 
nădejdea in viață.

primari, chirurgi, 
siguranță. Viața

C. COTOȘPAN

(Continuare tn pag. 3-a)
In clișeul de sus: O intervenție chirurgicală. In clișeul de jos: la 

cabinetul de radiologie. i



STEAGUL ROȘU

in circumscripția 
deputatului l*logo$ Simion

In alegerile de deputați din anul 
1956, cetățenii din Cimpa au în
credințat comunistului Mogoș Si
mian misiunea de cinste de a-i re
prezenta ca deputat in Sfatul popu
lar al orașului Petrila. In cei 9 ani 
Care au trecut de atunci, tovarășul 
Mogoș a fost reales consecutiv ca 

deputat in toate alegerile care au 
uiut loc.

Ca membru al Comitetului exe
cutiv al Sfalului popular al orașu
lui Petrila și ca președinte ai co
misiei permanente buget-jinanțe, 
tou. Mogoș șl-a adus din plin apor
tul la încasarea contribuției volun
tare și mobilizarea cetățenilor la 
înfăptuirea obiectivelor propuse. 
Împreună cu alegătorii șl în frun
tea lor, deputatul Mogoș Simion 
se străduiește să dea viață năzuin
țelor cetățenilor pentru înflorirea 
circumscripției lor, pentru rezolva
rea problemelor gospodărești. Cu 
sprijinul deputatului, cetățenii Daj 
Pavel, Bărbulescu Aurel, Hurez 

loan, Negol Nicolale fi Negoi Ilie 
au trecut la lărgirea, pe o lungime 
de 200 metri, a unui drum sătesc 
din Birăoni, au aliniat fi desfundai 
teci de m l șanțuri.

In urma ploii torențiale din oc
tombrie trecut, cartierul muncito
resc din Cimpa fi satul Birăoni 

erau complet izolate, deoarece apa 
învolburată dusese pilonii celor 
două poduri. Timp de pierdut nu 
era. Cu pași grăbiți, aeputatul Mo
goș Simion a pornit am casă in 
casă mabilizlrid cetățenii la refa
cerea podurilor. A doua zi, zeci de 
cetățeni erau prezenți la fața lo
cului. La podul de trecere veste 
Valea Voievodului în cătunul Bi
răoni, au participat la muncă pa
triotică 70 de cetățeni, care timp 
do trei zile au lucrai efectiv. Ei au 
suspendat podul, l-au făcut pilonii, 
apoi au umplut cu pietriș golurile 
spălate de la capetele lui. La re
pararea podului s-au realizat eco
nomii In valoare de peste 7 000 lei.

Alături de deputat au muncit cu 
rlvnă Costinaș Andrei, Berindel 
Ionel, lacob Petru, Sicoi loan, 
Grecea Dumitru și alții, care au 
efectuat cele mai multe ore de 
mutică patriotică.

Cu aceeași însuflețire s-a lucrai 
și Ia refacerea podului din partea 
de sus a Cimpei. Aici au partici
pat 4GG de cetățeni. In timp de 14 
zile, podul a fost complet refăcut. 
Comuniștii Ignat Gheorghe, Prian 
loan, Băiănescu Mănăilă și alții 
au fost insuflețitorii cetățenilor ; 
ei le-au ridicat moralul în luptă 
cu furia apelor. La capetele podu
lui s-a băgat o umplutură de circa 
8G& m c balast, realitindu-se in to- 
tal 1600 ore de muncă patriotică 
și o economie de lOOOG lei. Tot 
cu sprijinul deputatului Mogoș, ce
tățenii din Cimpa au refăcut și re
țeaua electrică, spălată și ea de apă, 
precum și podul de la Tirici, dis
trus de ploaia torențială.

La Sfatul popular al orașului 
Petrila. am aflat că valoarea mun
citor patriotice realizată in ultimul 
an de cetățenii mobilizați de Mo
goș Simion șe ridică la peste 30 000 
lei. Comunistul Mogoș Simion con
stituie o pildă vie de felul cum tre
buie ай muncească un deputat. El 

este hotăra ca și in viitor să de
pună tot efortul în munca sa și să 
se situeze mereu in fruntea acțiu
nilor de bună gospodărire d ora
șului.

■tr

In clișeul Deputatul Mogoș Si
mion dlscutlnd cu Ignaț Gheorghe 
și lacob Petru despre noile treburi 
gospodărești ce urmează a fi în
făptuite,

1. ȘUȘTAC

La muncă patriotică
bilele trecute, Statui popular al 

comunei Aninoasa a organizat cea 
de-a doua acțiune patriotică din a- 
cest ел.

Alobîlîzați de deputății Popa Pa
vel. Barbu Maria, Șortan Lucreția 
și alții, un mare număr de cetă
țeni âu participat ia' noțiunea de cu
rățire a albiei pîrîultii care străbate 
comuna. Curățirea albiei pîrîului 
Aninoasa s-a făcut in partea de jos 
a comunei pe o distanță de mai bine 
de 200 m. Această măsură a fost 
luată pentru prevenirea unei even* 
tuale inundații la tocirea zăoezii.

ІИІІІ2ІШИ ahnnfleita ii deservire civilizata 
io uiiaiiit 1.1. f.

Activitatea de aprovizionare și 
desfacere a legumelor și fructelor In 
perioada de iarnă, impune lucrători
lor din acest sector să desfacă popu
lației produse corespunzătoare calita
tiv și în condiții civilizate. Punerea 
la dispoziție de Către sfaturile popu
lare locale a spațiilor necesare pro
duselor de siloz, au permis colectivu
lui nostru ca, pe lingă stocurile pla
nificate in toamnă, să asigure și 
produse calitativ mai superioare decît 
in anii trecuți.

De asemenea, prin repartițiile date 
de organele superioare^ în primul tri
mestru al anului, O.L.F. Petroșani va 
completa cu noi cantități stocurile 
de legume și fructe. Astfel, populația 
Văii Jiului va pritni în această peri
oadă, prin unitățile de desfacere 
O.L.F-, peste 1200 tone cartofi, 300 
tone ceapă, 170 tone rădăcinoase, 
circa 150 tone varză murată, 89 tone 
alte murături, 28 tone bulion, pre
cum și peste 230 tone fasole uscată. 
Gama aeestor sortimente va fi com
pletată pentru aprovizionare cu di
verse produse in valoare de încă 1,2 
milioane iei.

Sprijinul permanent acordat O.L.F 
de către sfaturile populare și orga
nele de resort, permit colectivului 
nostru ca in baza stocurilor șl repar
tițiilor să asigure o aprovizionare 

Aspect interior în unitatea O.L.F. nr. 37 din Lonea a cărui gestiona» 
este tov. Dinescu Marin.

ritmică a unităților de desfacere din 
Valea Jiului. Colective ca cele ale 
magazinelor nr. 37 Lonea, 25 Petrila, 
1 și 2 Petroșani, 36 Aninoasa, 10 și 
17 Vulcan, 24 și 34 Lupeni, au reu
șit să cucerească simpatia și recu
noștința unanimă a consumatorilor.

Baza tehnico-materîalâ a aprovi
zionării si desfacerii cu legume și 
fructe a populației Văii Jiului se va 
îmbunătăți în această perioadă cu 3 
magazine de reprezentare în Lupeni, 
Vulcan și Petroșani, dintre care 
magazinul nr. 16 Petroșani ca uni
tate de autoservire. Aceste unități 
vor fi dotate cu mobilier nou — cel 
mai modern folosit iii acest sector 
în țară - și cu colective de lucră
tori cu experiență cară, îtlceplnd de 
la 1 februarie, vor contribui la o mai 
bună deservire a populației. Pe linia 
dezvoltării bazei materiale și îmbu
nătățirea deservirii pe rețeaua de le
gume și fructe, în cursul anului cu
rent, prin spațiile puse la dispoziție 
de către sfaturile populare din Pe
trila, Vulcan, Lupeni și Petroșani, 
șe vor amenaja noi unități moderne 
dotate cu mobilier. De asemenea, 
vom completa și îmbunătăți rețeaua, 
noastră cu un număr de 7 unități 
comerciale.

LUDOVIC THALER 
directorul O.L.F. Petroșani

In anul care a trecut, organele 
D.C.A.-ului, l.C.LL. și I.R.I.C., sub 
îndrumarea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, au obținut rea
lizări frumoase în ce privește lămuri
rea țăranilor muncitori asupra avan
tajelor pe care le are încheierea de 
contractări cu statul la animalele 
specifice regiunii noastre. Producă
torii din gospodăriile individuale 
ale Văii Jiului au Încheiat contrac
tări șl au predat statului cantitatea 
de 193 000 kg carne de tineret bo
vin, porc, bovine adulte, oi, miei șl 
batal!. S-au mal contractat șl predat 
la D.C.A. șl l.C.LL. 47 000 kg lină. 
134 000 1 lapte de vacă, cu 64 000 

1 mai mult față de plan, precum și 
69 000 1 lapte de osie

Pentru anul 1965, în fața acestor 
întreprinderi economice stau, de ase
menea, sarcini importante. Ele vor 
trebui să încheie contracte cu gos
podăriile țărănești din Valea Jiului, 
care să asigure preluarea de către 
stat a unei cantități de cel puțin 170 
tone carne, 150 000 1 lapte, 46 tone 
lină — din care 1,6 tone uium de 
la daracele sătești etc.

In scopul realizării obiectivelor 
propuse, organele D.C.A., l.C.LL. și 
I.R.I.C. trebuie să desfășoare o sus
ținută muncă de lămurire în rondu
rile țăranilor muncitori, să le arate 
avantajele pe care le prezintă con
tractările de animale, lapte, lină etc. 
Sistemul de contractări prevăzut ta 
H.C.M. nr 611/1963 asigură crescă
torilor de animale prețuri avanta
joase, avansuri fără dobîndă între 
35—45 la sută din valoarea anima-

Avantajele contractărilor de animale 
și a produselor animaliere

lelor șl produselor animaliere con
tractate. Prețurile acordate la kg viu 
sînt ta raport de greutatea și cali
tatea animalelor la predare. Astfel, 
un tineret bovin în greutate de 321 — 
400 kg viu și de calitatea întîia se 
plătește la contract cu 9,30 lei kg 
viu, iar la greutatea 221—320 kg viu 
și de aceeași calitate, cu 9 lei kg. 
Pentru tineretul bovin predat în 
greutate de peste 160 kg viu ta pe
rioada 1 ianuarie — 30 aprilie la 
calitatea l-a și a 11-a, se acordă un 
spor de 0,60 lel/kg viu peste prețurile 
prevăzute. La contractarea tineretului 
bovin se va acorda prin Banca de 
Stat avansuri fără dobîndă pentru 
fiecare animal contractat între 400— 
800 lei, ta funcție de greutate.

Contractele de Îngrășate de bovine 
adulte se vor Încheia pentru boi și 
numai pentru vaci care au fost cla
sate pentru sacrificare de către orga
nele sanitare — veterinare. Prețurile 
șl avantajele ce se acordă producă
torilor la predarea bovinelor adulte 
contractate stat ta funcție de cali
tatea animalelor. Pentru bovinele a- 
duite contractate șl predate ta pe
rioada 1 ianuarie — 30 aprilie se 
acordă, de asemenea, un spor de 
0,50 lei la kg viu peste prețurile 
prevăzute, precum și un avans fără 
dobîndă de pînă la 450 lei de ani
mal contractat

Ia ceea ее privește încheierea con 

tractelor de Creștere și îngrășate de 
porci, condițiile sînt la fel de favora
bile. De exemplu, un porc de grăsi
me în greutate de 100 kg se plătește 
la contract cu 9,50 lei kg viu, iar 
un porc de carne in greutate de 90 
kg cu 9 lei kg Viu. Pentru porcii 
contractați și predați la greutate de 
90 kg viu și peste această greutate 
în perioada l martie — 30 iunie se 
acordă un spor de 1 leu la kg viu 
peste prețurile stabilite. La încheie
rea contractului, pentru fiecare porc 
se va acorda un avans ta bani fără 
dobîndă pînă la 400 lei. Termenul 
minim de predare a porcilor con
tractați va fi de 30 ziie de la data 
încheierii contractului, iar termenul 
maxim pînă la 12 luni.

In condițiuni avantajoase se În
cheie contractări și la ol și batali. 
Prețurile și avantajele ce se acordă 
producătorilor la predarea oilor con
tractate este în funcție de calitatea 
animalelor la predare. Prețul la oile 
contractate la calitatea întîia este 
de 8,50 lei kg viu, iar la batali de 
aceeași calitate, de 6 ied. La Încheie
rea contractului se va putea acorda 
un avans fără dobîndă de pînă la 
40 lei de fiecare oaie contractată 
și 50 lei de flecare batal contractat.

Crescătorilor de animale care în
cheie contracte cu statul pentru li
vrarea a cel puțin 150 I lapte de 
fiecare vaoă, U se asigură comple

tarea necesarului de furaje prin uni
tățile comerțului socialist. Crescătorii 
de animale cu gospodării individuale 
din zonele de deal și munte, care 
contractează cu statul lapte și carne 
și au asigurate condițiile de adăpos
tite a animalelor precum și furaje, 
vor putea obține credite pentru cum
părarea de vaci, 
juninci și viței (cel 
mult 3000 lei 
pentru o vacă saa 
o junincă șl 1 200 
lei pentru o vi- 
țea). Crescătorii 
de animale din 
aceste zone sint 
scutiți de taxa de 
pășunat pentru 
vaci, dacă încheie 
contracte cu statal 

pentru cel puțin 
150 1 lapte de fie
care cap de Vacă.

Contractele de 
lînă se vor în
cheia în condi
țiile H.C.M. nr 
127/1957 pentru 
toate rasele și ca
litățile. In acest 
scop, Banca de 
Stat acordă, pe 
baza contractelor 
încheiate, avansuri 

de maximum 40 la sută din valoarea 
contractată. Prețul pentru lîna țurca- 
nă de calitatea l-a este de 30 lei 
kg, calitatea a 11-a de 25 tei, iar 
calitatea a 111-a de 15 lei *g-

Sporind tot mai mult șeptelul de 
animale și calitatea produselor ÎL 
vrate unităților economice, producă
torii individuali își vor aduce efectiv 
aportul la continua ridicare a nive
lului de trai al oamenilor muncii, la 
creșterea bunăstării țăranilor munci
tori.

Turmă de oi din Val»» Jiului
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La înălțimea
încrederii

(Urmare din pag. l-a)

Pe teme privind prevenirea incendiilor

Ce trebuie sâ știm 
despre lămpile fluorescente

PUȘCARE MASIVA

de pe acum planul orașului, sta
bilesc necesarul de flori pentru 
noile părculețe ce se vor amenaja 
ia primăvară. Ochii lor nu scapă 
zonele neamenajate, rămase în 
dlsten cu noua urbanistică a ora
șului.

Zilele trecute, printre blocurile 
abia finisate ale cartierului nou 
nr 11 din Vulcan zeci de bărbați 
și femei spălau geamuri, astupau 
șanțurile tuburilor de canalizare, 
nivelau terenul. E prima acțiune 
de muncă patriotică din anul 1965. 
Inițiativa unor deputați de a mo
biliza pe viitorii locatari ai acestor 
blocuri, pentru a acorda construc
torilor 0 mină de ajutor a avut 
răsunet, Văzîndu-i la lucru pe 
„viitorii locatari ai noilor blocuri, 
„vechii"' locatari din blocurile con
struite 
mă au 
ei mai prejos. De deputați nu mai 
vorbim, in timpul său 
Stoica Petru îl găsești mai întot
deauna la sfat. Vlalcu Petru sau 
Mihâi
rarea 
pentru 
luncă
fi trecuți cu vederea nici sătenii 
Stanciu Petru, Lupșa Gheorghe, 
Hațeganu Viorel și Petrescu Pe
tru, care, terminînd la Coroești 
construcția unei punți peste Jiu, 
abia așteaptă să participe la altă 
acțiune patriotică. E doar început 
de an. începutul unei noi între
ceri pentru cea mai frumoasă și 
mai bine gospodărită localitate.

cu un an sau doi în ur- 
hotărît să nu se lase nici

liber, pe

Caro! se ocupă de procu- 
unor mijloace de transport 

deblocarea unui drum de 
înfundat cu viituri. Nu pot

In ultimul timp, In tehnica Ilumi
natului s-au realizat progrese îndem
nate introdurfndu-ве pe scară tfet 
mai largă corpuri de iluminat ba
zate pe fenomenul de luminiscență 
produs prin descărcări electrice în 
gaze și vapori metalici, precum și pe 
fenomenul de fluorescență.

Lămpile fluorescente sînt moderne, 
dau lumină puternică și plăcută o- 
chiulul іпбй prezintă dezavantajul că 
se defectează frecvent, lucru care 
contribuie la mărirea pericolului de 
incendiu.

Fixarea corpurilor de iluminat di
rect pe elementele combustibile poa
te duce la aprinderea acestora, în 
urma defecțiunilor care se produc la 
aparatele de preconectare (startere, 
bobine, condensatoare). Fixarea star* 
ferelor, uneori neCorespnnzătoare. nu 
asigură întotdeauna un contact elec
tric sigur și stabil.

Folosirea hîrtiei la condensatorul 
starterului în special etnd înveli
șul lui este format din materiale 
plastice - prezintă pericol de incen
diu, în cazul aprinderii condensato
rului. Contactul necorespunzător al 
daliilor lămpii, provoacă 
pot aprinde materialele 
din apropiere.

Pericolul de incendiu
în cazul spargerii unei lămpi fluores
cente ; electrozii rămînînd încălziți 
într-un mediu inflamabil, pot da naș
tere Ia incendiu și explozie. De aceea, 
în asemenea medii, trebuie să se fo
losească lămpi de construcție anti- 
explozivă.

O parte din defecțiunile lămpilor

fluorescente survin și din cauza 
complexității sistemelor de montaj.

Pentru a preveni aceste defecțiuni, 
este necesară cunoașterea precisă a 
regulilor de montaj precum și o exi
gență sporită la montare și exploata
re, respectîndu-se întocmai schema 
prescrisă.

Conexiunile trebuie bine executate, 
pentru a nu se produce încălziri, in 
special la dulii bobine șî startere.

Corpurile de iluminat fluorescent 
în execuție suspendată se pot folosi 
pentru iluminatul general și local »n 
încăperile uscate, fără praf și în 
care nu se degajă gaze sau vapori 
inflamabili și explozivi.

In concluzie, se poate spune câ 
pericolul de incendii este mai mare 
la lămpile fluorescente decîi ia lăm
pile cu incandescență. Pentru înlătu
rarea lui este necesară, în 
rînd, respectarea cu strictețe 
guiilor de funcționare precum 
losirea lor corespunzătoare.

primul
a
și

re
to

Cpt. UNGUR OHEORGHE

scîntel, care 
combustibile

este iminent

ld ziua de 10 ianuarie, pe treap
ta orizontului П de la sectorul mi
nier Bftrtlta. cîțiva artificieri „îtido- 

de zor cu вхЫоаіѵ cele 12

rilof furnale de la Hunedoara, Re
șița șl Călan.

După ce artificierul Panțlru Ioan, 
conducătorul operațiunii de pușcare

găuri de sondă forate cu foreza 
B.V. 2 Urâleț în masivul de calcar. 
Se pregătea o pușcare masivă pentru 
derocarea calcarului necesar

Oameni cu mulți prieteni
(Urmare am pag. ha)

și. plină de răspundere pe care o

îna-

res-

Control la electrocardiograf

să
desfășoară.

Clnd ani făcut pentru prima dată 
cunoștință cu dr. Aldtca Ntcolae, di
rectorul spitalului din Lupeni, am 
rămas uimii de simplitatea și modes
tia acestui om. Simplitatea și modes
tia izvorau din gesturile, din mimica, 

din comportarea

ta medici pentru 
preveni apariția 

care treceau prin 
se inapoiau aca-

lui. Avea ceea prie
tenesc care te cuce
rea chiar de la în
ceput. De fapt, mru 
tîrziu, am avut 0- 
cazia să mă con
ving ей aceeași tră
sătură ii caracteri
zează și pe oellatți 
medici de la spița- 
lut și policlinica din 
Lupeni. Dr. Vonl- 

ca Iile. dr. Vorotl 
ca Șerban, dr. Ște- 
fănesai Nlr.olae, dr. 
BornenUsM 
dr. Adesman
ca să 
cițivn 
dicii
cunoscuți, iubiți șl 
apreciOțl de oa
meni, Numele lor

fiaut, 
Erick, 

doar 
medl-

cităm
din 

din Lupani

le-am auzit pronunțate cu mult 
pect de către cei internați In spital 
ori de către cei veniți la consult. Ve
neau cu încredere 
a se trata sau a 
unor boli. Și toți 
cabinetele medicale
să optimiști, siguri de ei.

Printre cei care s-au prezentat în 
acea al la consult, l-am tntllnlt și pe 
minerul Cebuc Alexandra de la sec
torul II al minei Peiriln. Venise la 
spitalul din Lupeni pentru a face un 
'însuti pentru prevenirea silicozei. 

După ce a trecut prin fața electro- 
ardiografulm și a spirografului din 

laboratorul de analize aardlorespira- 
torli, s-o întors la Petrila sat isf Scut. 
De fapt ta acest laborator se prezin
tă alinte teci de mineri din Valea 
fiului pentru a present silicoza sau 
bolile de inimă. Acest laborator nu 
funcționează de mult 
deosebit de important, 
cum nouă este șl cea 
la pediatrie. Aici noii
s-au grăbit să oină mai repede... pe 
lume găsesc toate ondlțlite necesare 
pentru dezvoltarea tar,..

In asemenea situație nici nu-i de 
mirare că medicii sini oamenii cu cei 
mai muițl prieteni.

timp dar este 
O secție oare- 
de imaturi de 

născufl, care

(ajutat de artificierii Mihuț Ioan, 
Negara Petru și Ciurusniuc Gheor- 
ghe) a terminat încărcarea găuri
lor cu sonde cu trotil, s-a procedat 
la amorsarea încărcăturii cu cattușe 
de rokanit și capse milisecundă. A- 
poi, fiecare gaură a fost burată bine 
Cu argilă, iar încărcaturile, au fost 
legate în serie de electricianul РІ- 
vada Cornel. Pregătirile de pușcare 
au fost supravegheate de maiștrii mi
nieri Sîrbu Alexandru și Schukz 
Mihai.

După ce toată instalația electrică 
de pușcare a fost verificată cu „Oh- 
metrul" pentru prevenirea rateurilor 
de către inginerul Loy din partea 
Stațtei de cercetare și securitate mi
nieră Petroșani, asistat de iov. Strău- 
țiu Florin — șeful sectorului minier 
Bănița, Inginerii. Ciutacu Romică, 
IvanOV Grigore din partea Trustului 
minier Deva șl ing. geolog Mardare 
Elenă — din partea Inspectoratului 
geologic — minier Petroșani, s-a dat 
semnalul de pușcare.

Pușcarea S-a produs conform pla
nului dinainte stabilit, dînd un re
zultat excelent: ș-au derocat din 
masiv cea 25 000 tone calcar me
talurgic.

IN CLIȘEU : Aspect din momentul 
exploziei

A. RADULESCU
corespondent
шва

Mecanizarea operațiunilor de stingere și lichefiere a varului
In general, pe șantierele de con- 

•trucții, Stingerea varului bulgări, li
chefierea și transportul pastei de 
Var pînă la malaxoarele de mortar 
se face îrtcă manual, cu cheltuială de 
timp și eforturi fizice. Desigur, ope
rația aceasta poate fi mecanizată 
Cum? Specialiștii preconizează o in
stalație practică, oare se compune 
din: a) Șopron sub care se depozi
tează varul bulgări; b) un malaxor 
cu palete pentru stingerea varului; 
e) bazine de depozitare 
pastă; d) o instalație de 
Varului șl dozarea lui.

Operațiile care se 
pentru ca varul bulgări să fie trans
format în pastă lichefiată și transpor
tat la malaxorul de mortar sînt ur
mătoarele: 1) încărcarea varului bul
gări de sub șopron îiltr-un malaxor 
eu palete, situat 
de depozitare a 
Stingerea propriu 
ajutorul acestui 
tu apă industrială dintr-un rezervor 
de cea. 2 - 3000 1, situat la partea 
•uparloară sau alături de ele; 3) Li
chefierea repetată a varului pastă, 
printr-un sistem de pompare pînă 
pasta lichefiată ajunge la starea 
fluiditate stabilită.

a varului 
pompare a

efectuează

deasupra benzilor 
varului pastă ; 2) 
zisă a varului cu 
malaxor, alimentat

ce
de

Modul de construire
de exploatare a instalației

Vâîul bulgări de sub șopron se 
tocaraă prin lopătare obișnuită, de

către un număr de doi muncitori ne
calificați, direct în malaxorul cu pa
lete, în care mai înainte s-a intro
dus apa necesară stingerii bulgărilor 
de var.

încărcarea varului bulgări se face 
pe la partea superioară a malaxoru
lui, printr-o deschizătură mică pre
văzută cu o pîinie, pentru a se evita 
împroșcarea cu lapte de var a mun
citorului încărcător. In momentul in
troducerii varului bulgări în malaxor, 
sistemul de palete se pune în acțiune 
cu ajutorul electromotorului, pentru 
a nu se îngreuna 
și încărca paletele 
cu varul care, Ime

diat ce a ajuns în 
contact cu apa, în
cepe să se stingă
și să se depună pe palete. In momen
tul în care malaxorul este încărcat 
complet șl S-a făcut obișnuita hidra
tare, se deschide un șubăr fixat 
partea inferioară a malaxorului și 
lasă să curgă toată cantitatea 
var stins. Rămășițele de piatră 
var și alte impurități, care rămîn 
sita fixată pe bazinul de depozitare, 
se depun sub malaxorul cu palete, 
în dreptul șubărului de descărcare. 
Această operație se repetă pînă la 
consumarea varului bulgări de sub 
șopron sau pînă ce se umple bazinul 
deasupra căruia este fixat malaxorul. 
Malaxorul se deplasează In lungul 
șopronului de var, precum și perpen-

dicuiar deasupra bazinelor, pe un pod, 
prin mișcări de împingere.

1 un
eai.

Tribuna noului 
în construcții

la 
se 
de 
de 
pe

Bazinele de depozitare a varului 
și construcția lor

Bazinele se dimensionează, ca 
gfrne și lățime, de Ia caz la
după mărimea șantierului. Ln cazul 
șantierului Livezeni, dimensiunile ba
zinului sînt de 10X5 m și înălțimea 
pe care se depozitează varul ajunge 
pînă la 2 m. Se construiesc minimum 
3 bazine de acest fel cu pereții din 

beton sau din Zi
dărie de cărămida 
cu mortar de ci
ment. dispus în â- 
celași ax și în pozi
ție perpendiculară 

pe lungimea șopronului de depozitare 
a vărului bulgări. Pe ultimul bazin 
se instalează malaxorul cu paiete.

Bazinele sînt acoperite cu un plan- 
șeu din beton armat prevăzut cu di» 
o trapă de 60X80 cm peste care ae 
fixează sita amintită. Rezidurtle de 
pe sită ae aruncă prin lopătare. Ba
zinele trebuie să aibă ia fund o pantă 
de cădere de 3 la sută, de ta capă
tul unde ее află pus malaxorul spre 
capătul opus unde — perpendicular 
pe direcția bazinelor și cu 50 cm 
inai jos — se află construit, cu o lă
țime de 1,20 cm, un canal tot cu e 
pantă de 3 la sută spre imul din ca
pete. In el se colectează, prin liberă 
cădere, vend lichefiat, iar de aici a-

eesta se pompează din nou în bazi
nele de var pastă. Pomparea se re
petă de mai multe ori, pînă ce pasta 
lichefiată ajunge la consistența do
rită. Pompa de lichefiere este insta
lată deasupra canalului de colectare 
a varului lichefiat, și dacă e posibil, 
pe roți, ca să poată fi transportată 
ușor de ta un bazin la altul.

Sorbul pompei este introdus în 
permanență în canalul de colectare 
a Varului pastă lichefiat, de unde 
trage apa sau pasta lichefiată și o 
refulează intr-o conductă ce alimen
tează malaxorul de mortar.

In canalul de colectare a pastei de 
var, în apropierea sorbului pompei, 
se fixează o cutie de 40X40 cm pre
văzută cu o sită rară în așa fel fixată 
ea pasta lichefiată să intre ușor în 
cutie. In cutie se montează un con 
etalon, care indică consistența pastei1 
de var.

Această cutie trebuie 
fel Incît mecanicul de 
lichefiere șl transport 
indicațiile de pe conul 
a ști clnd să schimbe sistemul de re
fulare a pastel de var din bazine pe 
conducta de transport la sistemul de 
malaxare a mortarului.

Stabilirea dozajului de apă și pastă 
de var lichefiat se fac de către la
boratorul de șantier, fiind condițio
nată de calitatea varului și de umi
ditatea nisipului cu care se lucrează.

NICOLAE SASU 
șeful șantierului Livezeni

fixată în așa 
la pompa tfei 
să poată citi 
etalon pentru

PR06RAM DE RADIO
15 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,45 Miei formații 
vocale de muzică ușoară, 8,00 Suma
rul presei, 9,01 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 10,03 Muzică ușoară, 
11,00 Selecțiuni din operete, 12,35 
Muzică populară din Oltenia, 13,05 
Concert din opere, 14,30 Emisiune de 
basme: „Călin Nebunul" de Mihai 
Eminescu, 16,00 Prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noștri, 16,10 
Jocuri interpretate de fanfară, 16,30 
Cu microfonul prin regiunea Oltenia, 
18,05 Cîntece pionierești, 19,00 Jur
nalul satelor, 20,40 Orchestre de 
coarde — muzică ușoară, 21,45 Mu
zică ușoară interpretată de Maria 
Lerma, 23,00 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,35 Muzică corală ro- 
mînească, 8,35 Melodii populare, 
9,03 Muzică vocală și instrumentală 
de compozitori romîni, 10,45 Muzică 
ușoară interpretată la muzicuțe. 11,03 
Cîntece de Florin Comișel, 12,00 Me
lodii și jocuri populare, 13,08 Prelu
crări corale. 14,30 Soliști și formații 
artistice de amatori din fabrici și 
uzine, 15,55 Muzică, 16,30 Concert 
ghicitoare. 17,10 Muzica, 19,05 So
liști romîni de muzică ușoară, 20,00 
Concert de seară, 21,15 Muzică de 
dans, 22,40 Arii vesele din opere.

Cinem a tosrraf e
15 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Ghinionistul; REPUBLICA: Vînătoa- 
rea; iSCRONl: Hatari seria 1—11; 
ANINOASA: îndrăgostitul; VUL-
GAN : M-am îndrăgostit Ia Copen
haga; BARBATENI : Pisica de mare; 
LTR1CANI : Nu se poate fără dra
goste.



4 STEAGUL ROȘU

înapoierea în Capitală 
a tovarășului Corneliu Mănescu

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, șeful 
delegației Republicii Populare Ro- 
mîne la sesiunea a XIX-а a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Gogu Ră-

Ce probleme se vor discuta 
la întrevederile Wilson-Erhard

LONDRA 13 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat că în tim

pul întrevederilor pe care primul 
ministru britanic, Harold Wilson, le 
va avea săptămîna viitoare la Bonn, 
cu cancelarul R.F. Germane, Ludwig 
Erhard, vor fi discutate următoarele 
probleme: proiectul britanic al for
țelor nucleare atlantice; relațiile 
Est-Vest; situația forțelor armate 
britanice aflate pe Rin. precum și

Declarafia premierului francez 
Georges Pompidou

PARIS 13 (Agerpres).
Primul ministru francez, Georges 

Pompidou, a răspuns marți între
bărilor ziariștilor acreditați pe lîn
gă președinția Consiliului de Miniș
tri al Franței. Referindu-se la hotă- 
rîrea guvernului francez privind re- 
conversiunea unei importante sume 
de dolari în aur, Pompidou a de
clarat că nu este vorba de o mă
sură deosebită și capitală, ci de 
„aplicarea unei politici care este 
promovată de doi ani și jumătate 
și care constă ,în păstrarea unei pro
porții importante a rezervelor de 
schimb franceze (70—75 la sută) în 
aur”. Politica Franței în acest do
meniu. a spus Pompidou, nu s-a 
schimbat nici după intervențiile fă
cute de S.U.A.

Primul ministru a recunoscut că 
un număr de elemente par să indice 
„ o anumită încetinire a dezvoltării 
economice a Franței". El a adăugat 
că „nu este vorba de o recesiune 
în sens clasic. Fluctuația unor indici 
lasă numai să se creadă că are loc 
o încetinire a creșterii, poate chiar 
c stagnare a producției".

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la intensificarea relațiilor din
tre Franța și țările socialiste, primul 
ministru a relevat că guvernul fran
cez și guvernele altor țări consideră

MOSCOVA. — După cum anunță 
agenția TASS, s-a încheiat sesiu
nea anuală a Comitetului reprezen
tanților împuterniciți ai guvernelor 
statelor membre ale Institutului uni
ficat de cercetări nucleare de la 
Dubna.

Reprezentanți ai R.P. Bulgaria. 
R.S. Cehoslovace, R.P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, R.D. Germane, R.P. 
Mongole, R.P. Polone, R.P. Romîne, 
R.P. Ungare, U.R.S.S., R.D. Viet
nam au dezbătut raportul privitor 
la activitatea institutului pe anul 
1964, precum și problemele legate 
de dezvoltarea continuă a cercetări
lor în domeniul fizicii nucleare și a 
fizicii marilor energii.

ЙІО .DE JANEIRO. — Agențiile 
de presă anunță că în apropiere de 
Salvador, în nord-estul Braziliei, un 
autobuz al societății petrolifere de 
stat „Petrobras”, plin cu muncitori 
și familiile lor, s-a ciocnit cu un 
camion încărcat cu prundiș, prăbu- 
șindu-se peste parapetul șoselei în- 
tr-un fluviu. 28 de persoane, printre 
care zece copii, au fost ucise și 50 
rănite.

LONDRA. — Circa 20 000 de per
soane din zona „Tahar Valley”, in 
districtele Devon și Cornwalles, par
ticipă la cea mai completă investi
gație realizată pînă în prezent asupra 
corelației existente între sol și boli 

dulescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Voinea Marinescu, mi
nistrul sănătății și prevederilor so
ciale, Ion Constant Manoliu, minis
trul justiției, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă. (Agerpres)

alte probleme ale actualei situații 
internaționale.

Referindu-se la această wizită și 
în special la problemele armatei en
gleze de pe Rin, al cărui efectiv se 
ridică în momentul de față la 51 000 
de soldați și ofițeri, agenția France 
Presse scrie că această problemă 
va fi dezbătută pe larg întrucît în
treținerea acestei armate grevează 
serios balanța de plăți a Angliei deja 
deficitară.

că schimburile comerciale sînt avan
tajoase pentru întreaga lume și ser
vesc cauza păcii.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Investigația, care va dura mai mulți 
ani, își propune să stabilească rolul 
pe care îl joacă mediul înconjurător 
în declanșarea bolilor, cum ar fi 
calitatea apei, a vegetației și alți 
factori.
NEW YORK. — La sediul Națiu

nilor Unite s-a anunțat că Dane
marca și Iranul' au ratificat amen
damentele aduse la Carta O.N.U. 
privind mărirea numărului membri
lor Consiliului de Securitate de la 
11 la 15 și ai Consiliului economic 
și social al O.N.U. de la 18 la 27. 
Pînă în prezent numărul țărilor care 
au ratificat amenadamentele amintite 
a ajuns la 50.

KUWEIT. — Incendiul izbucnit 
acum două săptămîni la una din 
sondele din Kuweit continuă. Acesta 
este cel mai mare incendiu înregis
trat vreodată în industria petrolieră 
din Kuweit, provocînd pagube uria
șe. Potrivit ziarului „Kuweit Time”, 
zilnic ard aproximativ 1 500 000 me
tri cubi de gaze, adică o cantitate 
egală cu consumul zilnic de gaze al 
acestei ..țări.

Cauzele incendiului sînt necunos
cute.

Furtuni puternice și ploi 
abundente în R.A.U.
CAIRO 13 (Agerpres).
In ultimele zile asupra unor re

giuni din R.A.U. s-au abătut furtuni 
puternice însoțite de ploi abundente. 
Calamitățile naturale au provocat nu
meroase pagube materiale. 200 lo
cuințe au, fost distruse și o uzină 
textilă avariată. Intre Cairo și nu
meroase orașe, legăturile telefonice 
au fost întrerupte. Se semnalează, 
de asemenea, morți și răniți în rîn- 
dul populației.

...și zăpezi mari 
în Iordania

IERUSALIM 13 (Agerpres).
© puternică furtună de zăpadă s-a 

abătut deasupra Ierusalimului (sec
torul iordanian), acoperind orașul 
cu un strat neobișnuit de gros de 
zăpadă. In munții din apropierea 
orașului continuă să ningă de patru 
zile. Regiunea Karak este complet 
izolată de restul Iordaniei, fiind a- 
eoperită eu. un strat de zăpadă gros 
de un metru. Detașamente ale arma
tei au fost trimise pentru a curăța 
drumurile care duc spre această 
regiune.

in orașele vest- 
gernlane desfă
șoară o campanie 
pentru strîngerea 
de semnături pe 
un protest public 
împotriva proiec
tului unei centuri 
de mine atomice 
la frontiera R.F.G. 
cu țările socialis
te.

IN CLIȘEU: 
Aspect din timpul 
campaniei de 
strîngere a semnă
turilor.

ANKARA. — La 13 ianuarie a 
plecat din Ankara spre patrie de
legația parlamentară sovietică, con
dusă de N. Podgornîi, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S;. care a făcut o vizită de 
nouă zile în Turcia, la invitația 
Medjlisului.

In timpul vizitei, delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. a avut 
întîlniri cu conducători de stat turci, 
cu lideri ai Medjlisului și cu cunos- 
cuți activiști de pe tărîm politic și 
social.

DELHI. — In capitala Indiei au 
avut loc marți seara ciocniri între 
poliție și un mare număr de lucră
tori municipali, care au organizat 
o demonstrație cerînd eliberarea celor 
70 de persoane arestate în cursul 
grevei din decembrie. Poliția a fă
cut uz de gaze lacrimogene pentru 
a risipi demonstrația. Un număr de 
19 persoane au fost rănite, iar 15 
au fost arestate.

CIUDAD DE PANAMA. — A- 
genția Associated Press informează 
că la Ciudad de Panama a avut loc 
marți seara un mare miting al stu
denților panamezi la care nume
roși vorbitori au cerut abrogarea

CAIROî Comunicatul final al Conferinței 
primilor miniștri ai țărilor arabe

CAIRO 13 (Agerpres).
Postul de radio Cairo a transmis 

comunicatul final al Conferinței pri
milor miniștri ai țărilor arabe, ale 
cărei lucrări s-au încheiat marți sea
ra la Cairo.

Șefii guvernelor țărilor arabe, se 
spune în comunicat, și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu progresul 
real realizat în consolidarea rela
țiilor interarabe. Ei au pus la punct 
planuri detailate în legătură eu pu
nerea în aplicare a proiectelor arabe 
privind exploatarea apelor fluviului

Chombe respinge planul lui Adoula
LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres).
Reacția primului ministru Moise 

Chombe la planul formulat de fostul 
premier Adoula în legătură cu solu
ționarea crizei congoleze a fost, du
pă cum era de așteptat, negativă. 
Moise Chombe s-a grăbit să acorde 
un interviu unuia din puținele coti
diene congoleze ..L’Etoile du Congo" 
în cadrul căruia și-a exprimat „de
cepția față de poziția adoptată de 
Gyrille Adoula”.

In legătură cu propunerea lui 
Adoula privind ajutorul Organizației 
Unității Africane pentru restabilirea

Desfășurarea grevei 
docherilor americani

NEW YORK 13 (Agerpres).
Greva docherilor americani din 

porturile de pe coasta Atlanticului și 
golfului Alexie continuă. Peste 200 
de nave sînt imobilizate în porturile 
Boston, New York, Philadelphia. New 
Orleans și Galveston. Pe cheiuri au 
fost instalate pichete de greviști. Pe 
pancartele greviștilor sînt scrise che
mări pentru continuarea grevei pînă 
la satisfacerea deplină a revendică
rilor formulate. Alți 5 000 de docheri 
din porturile golfului Mexic s-au ală
turat grevei. Agențiile de presă in
formează că și transporturile de măr
furi pe căile ferate și rutiere spre 
aceste porturi au înregistrat o scă
dere, ca urmare a grevei. In timp 
ce greva continuă, liderii sindicatului 
internațional al docherilor din S.U.A., 
irnpreună cu lideri ai centralei sin
dicale americane A.F.L.—C.I.O., se 
străduiesc să găsească o formulă 
pentru încetarea grevei. Liderii cen
tralei sindicale americane A.F.L.— 

tratatului dintre S.U.A. și Panama 
privind folosirea canalului, încheiat 
îri 1903. După miting, coloane de 
manifestanți s-au îndreptat spre ztx- 
na canalului, aflată sub administra ■ 
ția americană. Poliția a împrăștiat 
pe demonstranți, folosind bombe cu 
gaze lacrimogene. Unul dintre ma
nifestanți a fost rănit, iar alți 20 
au fost arestați.

MONTE CARLO. — După cum 
anunță agenția France Presse, înce- 
pînd de la 1 martie, la Monte Carlo 
va intra în funcțiune cel mai puter
nic post de radiodifuziune din lume.

Potrivit agenției, prima emisiune 
experimentală a acestui post a fost 
difuzată marți. Cu această ocazie, 
Jean Beliard, directorul general al 
postului de radio Monte Carlo, a 
prezentat ziariștilor noul emițător, 
care este instalat la o altitudine de 
1 000 m și al cărui complex ocupă 
150 ha.

OTAWA. — După cum transmi
te agenția France Presse, guvernul 
canadian a hotărît să procedeze la 
o revizuire a angajamentelor sale 
în cadrul N.A.T.O. și intenționează 
să reducă de la opt la șase numă
rul escadrilelor de aviație pe care le 
are în Europa. Potrivit dispozițiunilor 
prevăzute, cartierul general al for
țelor aeriene canadiene din orașul 
Metz va fi suprimat 

Iordan și ale afluenților săi. Primii 
miniștri ai țărilor arabe, menționea
ză comunicatul, au căzut de acord 
asupra căilor de îndeplinire a pla
nurilor elaborate de țările arabe în 
domeniul politic, militar, tehnic, eco
nomic și științific. ,

Conferința a adoptat un număr 
de 22 de rezoluții în diferite domenii, 
care nu vor fi date publicității.

S-a hotărît ca următoarea confe-, 
rință a primilor miniștri ai țărilor 
arabe să aibă loc în luna mai a.c. 
tot la Cairo.

ordinei în Congo, Moise Chombe a 
fost categoric. „Sînt convins, a spus 
el. că nici un congolez nu va accep
ta ca o organizație internațională, 
fie ea chiar africană, să ia adminis
trația din Congo sub tutela sa“.

Chombe nu a amintit nimic despre 
propunerea lui Adoula privind eva
cuarea din țară a tuturor mercena
rilor și trupelor străine și înlocuirea 
acestora cu forțe furnizate de O.U.A. 
El a respins tratativele propuse de 
Adoula cu reprezentanții forțelor răs
culate din Congo.

C.I.O. au luat inițiativa medierii con
flictului dintre docheri și armatori 
întrucît, potrivit agențiilor de presă, 
guvernul american nu ar mai dispu
ne de posibilități legale prin care 
să ceară un arbitraj obligatoriu. Se 
reamintește că pierderile pricinuite 
de grevă sînt evaluate la 25 milioa
ne dolari zilnic.

VARIETĂȚI
O îniîmplare cu elefanfi

ROMA 13 (Agerpres).
In timp ce coloana de reclamă 

a unui circ sosit în orașul italian 
Neapole trecea pe lîngă o piață.' 
cîțiva elefanți, care mergeau în 
fruntea coloanei, s-au năpustit 
asupra tarabelor cu fructe și le
gume ale negustorilor. Pașnicii 
pahidermi și-au satisfăcut repede 
pofta, retrăgîndu-se apoi fără să 
facă vreo victimă.

Avea ce avea 
cu tablourile...

FLORENȚA 13 (Agerpres).
La Galeriile de artă ale muzeu

lui din Florența, care conține cea 
mai importantă colecție de tablouri 
din perioada Renașterii, s-a petre
cut marți un act de vandalism. 
Un necunoscut a sfîșiat cu ajuto
rul unui obiect tăios cinsprezece 
tablouri expuse aici. Printre ta
blourile deteriorate figurau lucrări 
aparținînd cunoscutului pictor fla
mand Hans Memling, ale maeștri
lor italieni Ambrosio Lorenzetti, 
Lorenzo Lotto, Pontorno, Nicolă 
Pisano și alții. Făptașul n-a fost 
prins.

„Banca anfi-furfuri"
ROMA 13 (Agerpres).
La Resana, în regiunea Veneția, 

se află o bancă neobișnuită, po
reclită „Banca anti-furturi“. Banii 
se află închiși într-o casă construi
tă dintr-un material care rezistă 
la arme de foc, iar casierii ser
vesc publicul de după un perete 
de cristal blindat, înalt pînă în 
tavan. Toate ușile sînt blindate, 
iar cheile au o construcție foarte 
complicată.
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