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Valea Jiului se prcjjâfcștc dc alegai
Delimitarea secțiilor de votare 

din orașul Vulcan

La casa 
alegătorului 
din lscroni

Era spre seară. Pe ușa Casei ale
gătorului aflată înir-una din sălile 
Sfatului popular al comunei lscroni 
intralr noi și noi cetățeni. Ei cerce
tau cu privirea sala încăpătoare a 
casei alegătorului apoi unii se opreau 
să ‘răsfoiască broșurile de pe mese 
saw cercetau listele de alegători aflate 
in sala alăturată.

In ziua aceea era de serviciu.tăva- 
rășa Palievici Ana. Tocmai a început 
să răsfoiască o revistă cînd a intrat 
un om mai în vîrstă și i-a cerut lă
muriri cu privire la listele alegăto
rilor.

— Uite — îi explică ea bătrînului 
— căutați pe listele acestea numele

M. GHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

Producția nu a suferit
Zăpada care a căzut din abunden

ță Tn ziua de sâmbătă, a îngreunat 
foarte mult circulația în incinta minei 
Lupeni; Acest fapt amenința să dezor
ganizeze aprovizionarea locurilor de 
muncă din subteran cu material și 
cu vagonete goale.

Echipele de intervenție de sub con
ducerea lui Chinezu Viorel și Mătă 
săreanu Ilie au muncit din răsputeri 
pentru curățirea zăpezii din circuitele 
de vagonete. Totuși, munca părea că 
nu are nici un spor. Zăpada cădea 
fără încetare. Văzînd aceasta, condu
cerea exploatării a luat hotărîrea ca 

■ personalul tehnic și administrativ să 
sprijine activitatea echipelor de inter- 

• venție.

După cum s-a mai anunțat, în cadrul clubului muncitoresc din Petroșani s-a deschis o expoziție-de foto
grafii artistice avînd ca tematică peisajul natural ce înconjoară Valea Jiului.

IN FOTOGRAFIE: Aspect din sala expoziției.

In conformitate cu decizia nr. 
44/1965 a comitetului executiv al sfa
tului popular al regiunii Hunedoara, 
secțiile de votare din orașul Vulcan 
au fost delimitate după cum urmează :

Secția de votare nr. 12 va 
funcționa în localul clubului mun
citoresc din localitatea Jiu-Paro- 
șeni. Aici vor vota cetățenii din 
localitatea Jiu-Paroșeni.

Secția de votare nr. 13 va func
ționa în sala de apel a exploatării 
miniere Vulcan. Aici vor vota alegă
torii din localitatea Dealul Babii, 
precum și acei care locuiesc pe stră
zile : Izvor, Buciumani, Merișori, Cri- 
vadia, Valea Arsului, Dîmbovița, A- 
bator și Dealului.

Secția de votare nr. 14 va func
ționa la sediul sectorului I.C.O. a 
orașului Vulcan. Aici vor vota cetă
țenii care locuiesc pe străzile: Gă
rii, Nicolae Bălcescu, Ion Creangă, 
Plevnei, Griviței, Doinei, Oituz, De- 
cebal, Căprișoara și cei de pe Mo- 
rișoara.

Secția de votare nr. 15 va func
ționa în localul Școlii generale de 8 
ani nr. 1 din orașul Vulcan. Aici vor 
vota alegătorii de pe străzile: Mo
rii, 23 August, Văcărești, 1 Mai, Re
publicii, Gh. Șincai, Dacilor, Parîn- 
gutui, 6 Martie, Fîntînelor, Garpați, 
Plopilor, Cabanei, Crinului, Parcul 
Octogon, Pinului și Dorobanți, cei
din blocurile D 4, D 7, G, G 1, G 2,
G 3, D 55, E nord, E sud, E vest,
G și nr. I.

Secția de votare nr. 16 va func-
ționa în localul Școlii generale de 8
ani nr. 4. Aici vor vota cetățenii din 
blocurile A 61, В 61, D 61, G 61, 
O 61, R 62, P 62, S 62, В 53. В 52, /X 
52 și A 53, de pe strada Republicii pre
cum și acei care locuiesc în cămi
nele nr. 2 și 3 și pe străzile George 
Coșbuc, Romanilor, Cloșca, Șt. O.

Ingineri, tehnicieni și funcționari 
din aparatul administrativ au ieșit cu 
toții la curățirea zăpezii din circui
tele de vagonete. La sfîrșitul cîtorva 
ore de muncă încordată, zăpada era 
îndepărtată iar circulația vagonetelor 
goale reglementată. Printre cei care 
au fost în fruntea acțiunii se numără 
maistrul Cîta Silviu, inginerul Huszti 
Ștefan, supraveghetorii Bido Căror, 
Rusu loan, Radu Victor și alții care 
au muncit cîte două schimburi.

In urma acestei acțiuni colective 
producția din subteran n-a suferit din 
l;psă de vagonete goale și materiaie.

AVRAM MICA 
corespondent
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losif, Romînească, Păcii, Crișan, Va- 
sile Alecsandri, Primăverii, 16 Fe
bruarie, Fabricii, Uzinei; Jiului, Li
bertății și V. I. Lenin.

Secția de votare nr. 17 a orașului 
Vulcan va funcționa la clubul mun
citoresc. Aici vor vota alegătorii care 
locuiesc pe străzile: Gh. Barițiu, 
Vînătorilor, Pescarilor. Teiului, 30 
Decembrie, Florilor. Independenței, 
Tudor Vladimireseu, cei din locali
tatea Jiu Coroești și de pe străzile: 
Andrei Mureșanu, 11 Iuriie, Barierei. 
Republicii, din blocurile de la nr. 1 
la nr. 10. Brazilor, Platoului. Mihai 
Eminescu, Coroești și Unirii.
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La exploatarea 
forestieră Cîmpu 
lui Neag, buștenii 
uriași de fag aș
teaptă rîndul la 
secționare. Odată 
măsurați la mili
metru de șeful dc 
brigadă Tudora- 
che Vasile, fie
răstrăul mecanic 
mînuit de Ceor- 
ba loan, îi sec
ționează la dimen
siunile dorite.

*

*

Destăinuiri : La școala noastră
Sini elen îrt clasa а Xl-a A a Școlii 

medii din Lupeni. Mai am puțin și 
voi susține examenul de maturitate.
Apoi îmi voi îndrepta pașii spre fa
cultate sau o școală . tehnică. 
Ce vremuri frumoase trăim h.. lată de 
pildă orașul meu natal — Lupeni. 
Zeci de blocuri cu sute de apartamen
te, cartiere întregi cu ’ ferestre ' larg 
deschise spre soare, magazine și școli 
noi, un cinematograf modern, străzi 
asfaltate inundate cu neon, iată as
pectul noului oraș Lupeni.

Dar frumoasa școală în care învă
țăm... Despre ea aș vrea 'să scriu' cl-

Cînd lipsește perseverenta 
în aplicarea măsurilor

Dintre succesele cu care au înche
iat minerii vulcăneni prima lună a 
anului merită scos cu deosebire în 
evidență respectarea indicatorului de 
calitate. Cărbunele extras de minerii 
vulcăneni a avut un conținut de ce
nușă cu 0,9 puncte sub limita ad
misă și o umiditate eu 0,1 puncte 
sub cea planificată. Aceasta a adus 
exploatării o bonificație de peste 600 
tone cărbune.

Este un rezultat îmbucurător care 
denotă că minerii din Vulcan și-au 
pus de la începutul anului în centrul 
preocupării realizarea celui mai im
portant obiectiv de întrecere pe anul 
1965 — îmbunătățirea calității căr
bunelui brut. Respectarea. indicatoru
lui de calitate reflectă, totodată, efi
cacitatea măsurilor tehnico-organiza- 
torice aplicate încă din primele zile 
ale anului de conducerea. exploatării 
pentru îmbunătățirea calității cărbu
nelui. In scdpul asigurării unor con
diții optime alegerii șistului vizibil, 
în toate abatajele cameră ale exploa
tării s-a extins iluminatul fix. . In 
stratul 15, blocurile 0 și 1, s-a ex
tins pușcarea selectivă. S-a intensi
ficat preocuparea brigăzilor pentru 
plasarea găurilor de pușcare mai mult 
în cărbune pentru a se evita sfărî- 

teva rîndurl. Ceva . mă îndeamnă s-o 
fac.

...Școala medie Lupeni. Ochii ■ vizi
tatorului care vine în. școala noastră 
ii vor fi atrași mai întii' de -curățenia 
exemplară. Apoi de gazetele de' mate
matică, de fizică și de chimie, de ga
zeta sportivă „Stadionul", de gazeta 
postului U.T.M. de control. De va fi 
pauză, atunci vizitatorul va iniîlni e- 
levi voioși discutind despre lecțiile 
din ora ce urmează. Iar de va fi oră 
de curs, prin liniștea adîhtă, va aUzi 
ecourile glasurilor acelora ... care își 
destăinuie profesorilor pregătirea lor 
teoretica.

Dar în aceste zile cele mai multe 
sarcini le avem noi. elevii ’ dintr-a 
Xl-a; pe Ungă orele de curs și seml- 
narii, ținem ore de meditații și con
sultații. '

Deși problema principală de 'care 
ne ocupăm este învățătura, nu neglt- 
jăm nici odihna activă, sportul. De 
curînd chiar am ales noul -onsîiitr al 
asociației sportive a școlii.-

Și încă un fapt cu.care ne mindrim : 
elevi ca Szkobley Margareta, Burioi 
Lucia, Pol Maria, Doicșar Ștefan, 
Costin Victoria; • Burtoi Pavel ■ si - Ма
хер Petru au reprezentat școala noas
tră la olimpiada de matematică pe 
localitate, bucurîndu-se de frumoase 
rezultate.

Mulți elevi petrec o bună carte din 
timpul lor liber la școală, participîn'i 
la activitatea formațiilor artistice,, ju- 
cind șah sau făcînd spori.

Folosind din plin minunatele condi
ții de viață și învățătură create de 
partid elevilor, ne străduim să ne-în
sușim cit та' bine știința și cultura, 
să dobindim un cit mai larg orizont 
cultural, pentru a deveni cetățeni cit 
mai folositori ai patriei noastre dragi.

CONDRAȘ VALERIC
. . . j elev: 

marea sterilului. In lucrările de pre
gătiri în stratul 18 blocul II- steri
lul s-a ales din cărbune și s-a de
pozitat la locul de muncă. In stra
tul 3 s-a îmbunătățit podirea abataje
lor. S-a intensificat luarea probelor 
de șist vizibil Ia suprafață, ajungîn- 
du-se ca la 1% din vagonetele ex

trase să li se facă proba de calitate. 
Pe banda de claubaj de la separația 

minei s-a introdus un plug pentru.u- 
șurarea alegerii blocurilor.

Iată măsurile aplicate de la înce
putul anului la mina Vulcan în ve
derea reducerii conținutului de steril 
din cărbunele brut, măsuri ale că
ror rezultate, precum s-a văzut, nu au 
întîrziat. Dar ce s-a întîmplat în 
continuare ? Să pășim deci pragul 
lunii februarie.

După rezultatul din luna ianuarie 
a urmat un fenomen cu totul neaș
teptat : calitatea producției s-a! înrău
tățit. Iată o situație pe sortimente. 
la cărbunele cocsifjcabil trimis pre- 
parației Lupeni s-a ajuns la un con
ținut de cenușă de 35,7 puncte, față 
de 31,5 puncte limita admisă. La 
mixte, la cărbunele energetic trimis 
uzinei Paroșeni sau la preparația Co- 
roiești s-a depășit, de asemenea, con
ținutul admis de cenușă. Și astfel, 
doar după prima jumătate a lunii cu
rente exploatarea a fost penalizată cu 
peste 400 tone de cărbune. Penaliză
rile pe sectoare se prezintă astfel:

1. DL BE К
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Activitate culturală
bogată

La căminul cultural din Bărbătem 
se organizează acțiuni interesante, 
care atrag un număr mare de oamedi 
ai muncii. Intr-una din zilele trecute, 
de pildă, brigada științifică d Comi
tetului pentru;cultură și artă dih Pe
troșani a organizat la cămin o con
sfătuire cu-caracter științific, ha efih- 
sfătuire au participat numeroși țSntffi 
ijjiBicițQri și uițelectuali din locaiitțte. 
In cadrul cdnsfăTuitu. meuicu1 vfttr 
Tinar Alicu Mircea a vorbi-ț dcapra 
Modul (te prevenire a bolilor inffcdțfc- 
se la animale, profesorul Szacs Eme- 
ric despre -îngrijirea livezilor de 
pomi fructiferi, iar juristul Be- 
rekszaszi 1. despre Codul familiei și 
legile statului democrat-popular. Ase
menea consfătuiri sînt cuprinse în 
planul de muncă al căminului cultu
ral urmînd să aibă loc și în viitor. 
Vor fi discutate probleme privind 
zborurile interplanetare, stelele căză
toare, sistemul solar și alte sisteme 
planetare din univers etc.

EMIL TETILEANU 
învățător

ACTUALITATEA
© Ieri după-amiază, clubul mun

citoresc din Petrila a găzduit o în
suflețită adunare populară. După'ce 
candidații de deputați au stat la 
.sfat cu alegătorii despre problemele 
gospodărești ale orașului, în fața 
participanților a fost prezentat un 
frumos program artistic. Orchestra 
semisimfonică a interpretat cîntecul 
„Te cîrităm partid" de Mircea Nea- 
gu, potpuriul „Flori de Tămîiță" de 
Marian, arii din opereta Ana Lugo- 
jana și altele. La reușita spectaco
lului și-a dat concursul corul clubu
lui din localitate și recitatori.

© La exploatarea minieră din 
Petrila au început lucrările de in 
stalare a unui iurbd-compresor Cu 
o capacitate de 270 m c aer pe 
minut.

Prin intrarea in funcție a noului 
agregat presiunea aerului compri
mat în rețea Va spori cu o atmosfe
ră și jumătate, ceea ce va permite 
creșterea randamentului utilajelor 
pneumatice din subteran. întreaga 
instalație a turbo-compresorului este 
complet mecanizată.

© In cadrul manifestărilor cultii- 
ral-artistice organizate cu prilejul 
alegerilor ce vor avea loc la 7 mar
tie, un colectiv de actori ai Teatru
lui de Stat diin Petroșani a prezen
tat ieri la clubul constructorilor din 
localitate, spectacolul „Conu Leo
nida față cu reacțiunea”. Spectaco
lul s-a bucurat de succes.



STEAGUL ROȘ0

Cofraj pentru puțuri oarbe
ba cabinetul tehnic de la mina Lo 

nea a fost prezentata inovația „Co- 
fraj glisant pentru săparea ți beton a- 
rea puțurilor oarbe". Inovația aparți
ne Inginerilor Rebedea Mlron și 68- 
lănescii Petru.

> Cofrajul mobil -— referindu-ne la 
I construcția lui — este compus din 

două părți legate solidar Intre ele. 
O secțiune circulară; verticală, Cu lă
țimea de 30 cm; o secțiune, în conti
nuarea primei, tot circulară însă în
clinată la 30 grade Care închide în 
partea inferioară Inelul de beton al 
puțului. Prima recțiune se compune

VE.bEh£~rtATtRALAyA COFRAJ ULUI

.
PE 44-

din două cintre metalice de betonare 
dirr fier U 120 mm, plasate una sub 
alta, eu o distanță liberă între ele de
100 mm. Pe toată circumferința lor

Colțul celor certați

cu N.T.S.-ul

Pentru o simplă 
neatenție

Samoilă Vasiie muncește de pa
tru ani In subteran. In prezent ocu
pă funcția de însoțitor de tren la 
sectorul I! al minei Luptai.

De la angajare, Samoilă s-a ac
cidentat de două ori; o dată —1 
chiar foarte grav. Tovarășii lui de. 
muncă, maiștrii aveau convingerea 
ci Samoilă s-a învățat minte. Dar, 
Vasiie a dezmințit așteptările.

Intr-o zi, la orizontul 440, un 
tren de vagonete pline, care se în
drepta spre puful orb nr IO, trebuia 
desprins de locomotivă. In loc să 
aștepte oprirea trenului, așa cum 
de fapt prevăd normele, fiind g-ă- 
bit și prea sigur de sine, Samoilă 
a încercat să-l descațe din mers. 
Intim pl area a făcut ca garnitura să 
treacă tocmai pe lingă macaz. Un 
cagonet a deraiat și l-a zdrobit de
getul mijlociu de la mina stingă de 
conducta de aer. Patru zile a bătut 
Samoilă drumul dispensarului și 
alte cinci zile a fost obligat să ia 
parte la instructaj. Deci, nouă zile 
lipsă de la tocul lui de muncă. Și 
pentru ce toate astea? Pentru o 
simplă neatenție, echivalentă cu în
călcarea prevederilor din N.T.S. 

este sudată în exterior o tablă me
talică cu grosimea de 3 mm, tablă 
ce constituie cofrajul lateral pentru 
intonarea puțului.

Secțiunea a doua este alcătuită din 
tr-o cîntră metalică de fler U 120 mm

INOVAȚIE

cu diametrul exterior egal cu diame- 
trul de săpare al puțului. Acest inel 

este așezat la 30 cm distanță pe ver
ticală față de ultimul inel de bete- 
năre șl este legat solidar cu acest» 
printr-o serie de nervuri dispuse pe 
linia de cea mai mare pantă a sec
țiunii Înclinate și sudate Ia ambele 
capete pe cele două inele. Distanța 
între aceste nervuri este de 1 m. Pe 
partea superioară a acestui grila) es 
te sudată tablă metalică cu grosimea 
de 6 mm, pe toată circumferința. A» 

ceasta constituie cofrajul de la baza 
tronsonului de betonare.

Pe inelul superior de betonare slut 
sudate patru bucăți de Her de 0.8-Э 
mm, diametral opuse, două cite doua, 
în care se vor așeza 2 bare ce con
stituie două diainetre perpendiculare 
intre ele ale cercului Inelului de be
tonate. încrucișarea lor marchează 
centrul puțului.

Betonarea puțului eu acest cofraj 
и execută în timpuri de cîte 2 me
tri, de sus în jos, în urma frontului 
de săpare. Coborîrea lui de ia un 
timp betonat la cel ce urmează a se 
betona se va efectua cu ajutorul ma
șinii de extracție, in acest scop, la 
cele 6 nervuri de fier U 100 mm ce 
leagă între ele cintrele de betonare, 
sînt legate 6 cabluri de oțel cu dia
metrul de 18,S mm, fiecare din a- 
cestea avînd la capătul liber un ochi 

care se poate agăța de carabina du
blei; lungimea celor 6 cabluri este 
astfel aleasă îneît se întîineec toate 
în axul de extracție, la același nivel.

Intrucit axul de extracție este ex
centric față de cofraj, pentru echili
brare, în timpul coborîrii la timpul 
următor, cofrajul este suspendat și la 
troliul greiierului.

Pentru a ușura introducerea în mi
nă a coîrajuiui, cît și transportarea 

lui pînă la frontul de luctu, el este 
confecționat din 6 segmenți (arce ale 
cofrajultii) egale intre ele, cu lun

gimea de ptnă la 2,83 m. Acești seg- 
tnențl se cuplează între ei prin șuru
buri. După betonarea timpului de 2 m 
cofrajul va trebui să susțină acest 
beton pînă Ia săparea timpului ur
mător, timp în care betonul va face 
priză.

Greutatea coftajuluî a fost calculată 
la 1 343 kg. La modul de lucru se 
succed două faze: 1). Se sapă sub 
cofraj un cîmp de 2 m, după care 
se perforează găuri de 2 m și se puș
că. Roca întinată se încarcă pînă 
tind se crează distanța liberă de 2 
m de la cofraj la roca tare nivelîn- 
du-se vatra.

2).  Se agață cofrajul prin cele 6 
cabluri la Carabina chiblei și la tro
liu! de la greifer. Se scot penele din 
scoabe și se coboară cofrajul pe vatră 
centrîndu-se.

.Sistemul propus prezintă mai mul
te avantaje. Se elimină complet arma
rea provizorie a puțului cu cintre me
talice șl bandajarea ; se elimină com
plet munca pentru răpirea cintrelor 
de săpare cît și a bandajelor în ve
derea betonării. In acest fel se asi
gură o creștere simțitoare a vitezei 
de avansare, a productivității muncii, j 
precum și reducerea prețului de cost. 
Betonîndu-se imediat după săpare, se 
lucrează In condiții de siguranță mai 
mare, roca neavind timp să se afi
neze și să intre în presiune. De ase
menea, profilul nu are timp să se de
formeze asigurîndu-se în acest fel 
executarea cu grosimea de beton pre
văzută în proiect. Neexistînd banda
jele. se asigură o aderență perfectă 
a betonului cu roca, reâlizîndu-șe ast
fel o calitate superioară a lucrărilor 
de betonare a puțului. Nu necesită 
instalații speciale decît două granițe 
de 3 tone care se confecționează ușor 
în cadrul atelierului minei.

Din calculele făcute rezultă pe me
trul liniar de puț săpat și betonat o 
ecanemie de 3616 lei.

Sapâ de foraj 
în forma de lance

Inginerii azerbaidjeni . au realizat 
o sapă de foraj, căreia i-ău impri
mat o formă de lance. Instrumentul 
este executat dintr-un oțel deosebit 
de rezistent, armat cu mici cilindri 
de pobedit. Cu ajutorul noilor sape, 
vitezele de înaintare se măresc de 
2,5 ori în comparație cu cele reali
zate cu sapele cu trei role, folosite 
actualmente în foraje. Sapa de foraj 
în formă de lance se recondiționează 
cu ușurință.

DIN MINERITUL ȚARILOR SOCIALISTE
Succese ale industriei carbonifere 

a R. D. Vietnam
In cursul anului trecut industria 

carboniferă a R. D. Vietnam a satis
făcut pe deplin atît nevoile interne, 
cît șl necesitățile de export. Minele

Un nou record mondial
in bazinul carbonifer din sudul

R.S.F.S.R. a fost stabilit un nou re

cord mondial de extragere a cărbu
nelui. in decurs de o lună o brigadă

studii: Podirea cu plasă metalică 
a abatajelor cameră'

In prețul de cost el tonei de cărbu
ne extrase, materialul lemnos are o 
pondere de 10 la sută. Deci micșora
rea consumului de materiale consti
tuie o cale sigură de reducere a cos
tului producției de cărbune. Pe aceas
tă linie, la mina Vulcan, prin înlo
cuirea lemnului la susținerea lucrări
lor miniere și extinderea susținerii me
talice în abataje șl galerii, s-au ob
ținut unele rezultate îmbucurătoare 
consumul specific de lemn de mină 
a fost redus de la 44,3 m e/1000 tone 
în 1959, la 37,04 m c/1000 tone în 
1964. Totuși considerăm că la ora ac
tuală consumul specific de cherestea 
se menține fa un nivel destul de ridi
cat. Astfel, în cursul anuiui 1964, s-a 
realizat un consum specific de 11,17 
m c/1000 tone, revenind 6.27 lei/tonă 
de cărbune, din care 65 la sută s-a 
consumat ia abatajele cameră pentru 
podire șl bandajarea pereților. Ana- 
Jizîndu-se posibilitățile de înlocuire a 
cherestelei de la podirea ' abatajelor 
camera, s-a ajuns la concluzia că a- 
ceasta poate fi înlocuită cu plasă me
talică.

Podirea abatajelor cameră, după 
noua metodă se va face cu jumătăți 
de molid îngropate în vatra abataju
lui ?i așezate la 0,5 m distanță unele 
de altele, peste care se va așeza un 
find de plaeă metalică din țesătură 
zincată 30X30X28x760 nun. Covo
rul de plasă metalică va fi format din 
fîșii principale cu o lungime de 4 
m (lungimea normală a frontului) și 
cu lățimea de 0,75 m așezate perpen
dicular pe jumătățile de mdid între 
două armături, și din fîșif secundare 
care se așează în golurile dintre fî- 
șifle principale. Fîșille de plasă meta
lică ee leagă între ele cu sîrmă de 
2,8 mm grosime, la intervale de cel 
mult, 16 cm. De asemenea, fîșlile de 
plasă de la două camere alăturate se 
vor lega între tie cu sîrmă de 2,8 mm 
grosime, la intervale de cel mult 15 
cm. In faza inițială precum și în ca

din regiunea Hon Gai au produs 
3 400 000 tone cărbune, depășind au

200 000 tone prevederile planului.

de mineri de la mina „lujnaia-r* a 
extras 100 763 tone de antracit.

Brigada extrage în fiecare zi în 
medie peste 3 250 tone cărbune, iar în 
unele zile peste 4 000 tone.

zul tind nu există posibilitatea de a 
se lega plasa metalică de la două ca
mere alăturate se va folosi un cablu 
metalic cu diametrul de 10 mm în
tins pe conturul camerei și de care 
se var lega fîșiile de plasă. La cul
cușul și coperișul stratului, pentru 
legarea fîșiitor de plasă, se va fo
losi un cablu cu diametrul de 10 mm.

Extinderea metodei de podire a a- 
batajelor cameră cu plasă metalică.

, va avea drept urmare o reducere im
portantă a consumului specific de che
restea. in cazul podirii abatajelor ca
meră cu jumătăți de lemn și cu un 
rînd de plasă metalică rezultă o eco
nomie de 0,30 lei/tonă de cărbuiîa ex
trasă din abataj cameră podit cu ju
mătăți șl 2 rînduri de cherestea. Mai 
trebuie avut în vedere faptul că, în 
cazul podirii abatajelor cameră cu 
cherestea, cheltuielile pentru transpor
tul acesteia pînă la abataj sînt mai 
mari, deoarece se transportă o can
titate mai mare de materiale decît în 
razul podirii abatajelor cameră cu 
plasă metalică.

Avînd în vedere avantajele pe care 
Ie prezintă podirea abatajelor cameră 
cu plasă metalică, urmează ca la ex
ploatarea noastră să se treacă la ex
perimentarea acestei metode.

Menționăm că propunerile prezen
tate în materialul de față nu epuizea
ză complet problema înlocuirii che
restelei de la podirea abatajelor ca
meră. Considerăm că pe viitor se vor 
găsi procedee noi, prin care să se 
includă și jumătățile de lemn, asemă
nător cu procedeul modern de podi
re de la abatajele Cu front lung din 
straiele groase. Colectivul exploatării 
noastre este hotărît să studieze și să 
folosească toate posibilitățile de redu- 
cere a consumului specific de lemn 
de mină și cherestea, cale sigură de 
reducere continuă а prețului de cosi 
al producției de cărbune.

GHEORGHE DAVIDESCU 
inginer șef E. M. Vulcan

In ajutorul muncitorilor sondori

SAPELE CU CONURI
In anul 1964 a începui experimen

tarea forajului cu sape cu conuri (ro
le) cu diametre de 161 mm și 135 
mm. tei acest an se vor experimenta 
sape cu diametre de 118 mm și 97 
mm, în contextul preocupărilor pentru 
promovarea tehnologiei moderne. Sa
pele cu conuri, element de bază la 
forajul petrolifer, sînt pe cale de ge
neralizare și la unele lucrări de ex
plorare cu sondeze pentru minerate u- 
tile solide. Sapele pentru forajul ro
tativ se pot clasifica în două grupe 
mari: sape cu lame și sape cu co
nuri. Sapele cu lame № au părți mo
bile și forajul se face prin acțiunea 
de răzuire, tăiere și așchiere asupra 
rotii (exemplul reprezentativ este 
sapa „coadă de pește").

Sapa cu conuri este echipată cu e- 
iemente tăietoare, montate pe axe de 
susținere prevăzute cu lagăre, cu axe 
solidare cu corpul sapei, pe care pot 
să se rotească liber. Elementele tăie
toare se rostogolesc pe ttipă o dată 
cu rotirea prăjinilor. Pe conuri sînt 
fasonați dinți ascuțlțl, care sînt for
țați să pătrundă în rocă prto greu

tatea exercitată pe sapă de garnitura 
de foraj și au o acțiune de fărîmare 
și scobire. Sapele de acest tip ătt o. 
lungime totală de dinți tăietori mai 
mare decît este posibil să aibă o sapă 
cu lame, ceea ce are ea rezultat o 
micșorare a uzurii prin abraziune și 
o avansare mai mare pe sapă.

Ca rezultat al multor cercetări, a- 
ceste sape se întrebuințează azi atît 
în formații moi cît și în formații tari. 

Sapă pentru roci extra-tarf, cu in- 
sacțil din carbură de tungsten.

Pentru obținerea unul randament 
maxim, sapa cu conuri este astfel 
construită îneît pe măsură ce se ro
tește pe talpa sondei prezintă conti
nuu elemente tăietoare, în așa fel pla
sate, îneît să atace roca pe toate păr
țile suprafeței, la fiecare rotație a ci.

Conurile (rolele) sini astfel angre
nate Incit în timpul unei rotații dinții 
unui con se mișcă printre dinții co
nurilor alăturate. Dimensiunea, înăl

țimea și vîrful din
telui sînt diferite 
pentru a corespun
de cu deosebirile 
dintre caracteristi
cile fizico-mecenice 
ale rocilor. Sapele 
pentru formații ari 
au mai puțini dinți 
întiți și mai mulți 
decît sapele pentru 
formații moi.

Pentru a lucra
în roci extra-ta -i și
casante, cu o rezis
tență mare ta corn 

presiune, se folosește un tip special 
de sapă ce nu are dinți tăietori; a- 
ceștia fiind substituiți de inserții se
misferice parțial ieșite din con, ’exe
cutate din carbură de tungsten aglo
merată.

Acțiunea mecanică a sapei se exer
cită prin fnfigerea dementelor tăie
toare în rocă și apoi, prin rotire, pînă 
tind roca din calea elementelor tăie
toare este fărîmată. Elasticitatea gar
niturii de foraj permite într-o oarecare 
măsură o acțiune de șoc asupra for
mației din talpă. In tendință de a se 
elibera, după ce elementele tăietoare 
au pătruns In formație, sapa vibrează 
în sus și în jos îh timpul rotației. A- 
cest efect este considerat avantajos, 
dar provoacă greutăți îmbinărilor 
prin filete ale garniturii de foraj. O 
sapă bună pentru o formație trebuie 
să îndeplinească unde condiții.

1) ,Să fie capabilă să disloce roca, 
formînd un detritus cu demente de 
dimensiuni ce pot 11 aduse la supra
față de către fluidul de foraj.

2) Orificiile sapei, prin care se 
scurge fluidul de foraj, trebuie să fie 
așezate în așa fel îneît acesta să țîș- 
neaacă cu viteză mare, cu mișcare 
turbulentă în spirală, să mențină e

lementele tăietoare curate și să eva
cueze rapid detritusul din talpă.

3) Forma sapei și poziția elemen
telor tăietoare, trebuie să fie de așa 
natură îneît sâ sape o gaură dreap
tă, cu pereți netezi și în același timp 
să existe un spațiu liber suficient în
tre sapă și pereții găurii.

Sapă pentru formații lari.

4) Materialul de confecție al fălci
lor trebuie să fie rezistent la uziră 
și șocuri, iar elementele tăietoare tre
buie să fie dure și rezistente la abra
ziune.

5) Trebuie să asigure o perfor
manță tehnico-cconomică ridicată, 
fapt ce implică alegerea judicioasă a 
tipului de sapă.

ing. SEVER SUCIU
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SPORT
Pregătiri

* f precompetiționale
’ In cadrul pregătirilor în vederea 

reînceperii campionatului categoriei В 
la fotbal seria а П-a, echipa Jiul Pe- 
trila a susținut un nou meci de ve
rificare. De astădată jiuliștii s-au de
plasat ia Aiud unde au avut ca par
tener de joc echipa A. S. din locali
tate, campioana de toamnă a seriei

(Urmare din pag. I-a)

sectorul 1 a fost penalizat cu 42 to
ile, II cu 192 tone, III cu 138 tone, 
IV cu 102 tone iar sectorul V cu 126 
tone. De unde provin aceste penali
zări.? Desigur din abataje, de la lo
curile de muncă ale acelor brigăzi 
care închid ochii în fața bulgărilor 
de steril ce iau drumul spre ziuă 
o dată cu cărbunele. Iată doar cîtev;, 
din brigăzile Care au trimis la supra

( față cărbune cu un conținut exagerat 
/ ' _-v^e șist vizibil : brigada lui. Gagyi 
%. ' Ioan din sectorul I, Câtanâ Vespa- 

aian din sectorul II, Marghisan Ti- 
beriu. Serbați Nicol ae, din sectorul 
IV, Cazimir Mihai, Tucaciuc Mihai, 
Sima Mihai, Costea loan și Balțatu 
loan, De. Ce dau brigăzile multă pia
tră în cărbunele brut ? In primul rînd 
pentru că se neglijează alegerea șis
tului vizibil. Se neglijează, de ase
menea, pușcarea selectivă a' straie
lor cu intercalații. Brigada condusă 
de Sima Mihai, din sectorul IV, bu
năoară, care are în frontul din ari
pa estică a abatajului unde lucrează 
o intersalație de 1,80 m, a fost gă
sită cu găurile plasate chiar în pia
tră. Or, după pușcare, este evident că 
nu mai poate fi ales sterilul fărâmițat.

Iată deci direcția spre care se cere

Cfnd lipsește perseverenta 
în aplicarea măsurilor

La casa alegătorului din Iscroni
(Urmare din pag. l-a)

dumneavoastră și al celorlalți membri 
ai familiei care au drept de dot, ой 
notați cifra din dreptul fiecărui nume 
și astfel, in ziua alegerilor, va fi mai 
ușor să fiți găsiți pe liste dacă indi
cați numărul curent.

Intre timp In sala în care se aflau 
afișate listele au mai intrat și alți a- 
legălori. Un bărbat tlnăr care cerce
tase listele cîieoa minute пи-și găsea 
numele^

Tovarășa Palievici, împreună cu a- 
legătorul respectiv parcurseră încă o 
dată listele. Intr-adevăr, ați fost o- 
mis, confirmă ea. Dar nu-i nimic, vă 
trec pe listele suplimentare. Numele 
dumneavoastră...

— Negoiță loan, veni răspunsul. 
Am 30 de ani. Locuiesc în circum
scripția electorală comunală nr 7, Vă 
rog să treceți și pe Negoiță Mela
nia, de 25 ani pentru că și ea a fost 
omisă.

Și astfel, zi de zi, alegătorii din 
Iscroni vizitează casa lor. Ei parti

de nord din categoria C. Terenul a- 
coperit cu un strat groe de zăpadă a 
îngreunat mult buna desfășurare a 
jocului, in aceste condiții jiuliștii au 
pus „la lucru" pregătirea tehnică și 
fizică. In urma unui joc disputat, oas
peții au învins ou scorul de 3—2 prin 
golurile înscrise de Peronescu și Li- 
bardi de două ori.

Echipa gazdă s-a dovedit un bun 
partener de joc contribuind împreună 

concentrată atenția brigăzilor și în
tărit controlul personalului tehnic: 
intensificarea alegerii șistului vizibil, 
aplicarea pușcării selective. Dar aceas
ta cu mai multă perseverența, cu 
continuitate. Șî încă O condiție ce se 
cere a fi avută în atenție în vede
rea respectării indicatorului de cali
tate : realizarea ritmică, fără salturi, 
a sarcinilor de plain. Or, în luna fe

bruarie nici în această privință mina 
Vulcan nu a fost la înălțime.

Se ridică Cîteva probleme și la se
parația minei: aă se respecte în fie
care zi cerința de a lua proba la cel 
puțin 1 la sută din vagonetele de 
cărbune ieșite din subteran; să lie 
îmbunătățit iluminatul la punctul de 
alegere a bulgărilor, la banda de 
claubaj. Și încă o problemă pentru 
conducerea minei: să se pună la 
punct — într-un timp cît mai scurt 
— mașina de curățat vagonete.

O preocupare mai intensă pentru 
alegerea sterilului de cărbune, apli
carea cu perseverență a măsurilor ce
lor mai eficiente, folosirea experien
ței primei luni a anului, transfor
marea luptei pentru îmbunătățirea ca
lității producției într-o acțiune de 
masă permanentă iată căile pe 
care mina Vulcan va putea ajunge 
din nou în viitor la înălțime cu ca
litatea producției.

cipă cu plăcere la activitățile ce se 
organizează acolo.

In cursul săpiăminii trecute, spre 
exemplu, s-a organizat o audiție mu
zicală pentru alegători. Mulți dintre 
cei care au trecut pe la Casa alegă
torului au răsfoit broșurile care vor
besc despre felul in care se organi
zau alegerile pe timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Locuitorii comunei merg cu regula
ritate la casa alegătorului. Colectivul 
Casei alegătorului din Iscroni se 
Străduiește să alcătuiască pentru fie
care seară programe instructive, bo
gate în conținut. Astfel, in planul de 
activitate din săptămina curentă de 
exemplu, este prevăzută prezentarea 
unei expuneri asupra politicii externe 
a R.P.R. Inir-o altă zi cetățenilor din 
comună li se va vorbi despre redliză- 
rile regimului nostru democrat-popu
lar ș. a. Tot în planul săptăminii în 
curs se orală că va atiea loc o Intîl- 
rure între cei mai tineri alegători din 
comună și unul din candidații F.D.P. 
pentru alegerile de la 7 martie.

cu oaspeții la crearea unor teze de 
fotbal mult aplaudate de spectatori

OPREA SANDU 
corespondent

Hochei pe gheață
Avînd create condiții optime da a 

practica patinajul, tot mai mulți Oa
meni ai muncii din Lupeni practică 
acest frumos sport. Pe patinoarul A- 
sociației sportive Preparatorul din lo
calitate vin numeroși iu/bltori ai pa
tinajului să-și petreacă orele libere 
pe luciul gheții. In zilele de repaus, 
se organizează cu regularitate înfll- 
niri amicale de hochei. Intr-o recentă 
întrecere, echipa de juniori Prepara
torul a avut ca adversară o selecțio
nată a salariaților de la prepatațla 
de cărbune din localitate. Rapiditatea 
și tinerețea echipei și-au spus pînă 
la urmă cuvîntul. Juniorii au învins 
cu scorul de 8—6.

CH1ȘU EI.1SEU 
președintele

Asociației sportive Preparatorul

Stout meAcultii: Q R | p A PUBLICITATE
Gripa este o boală infecțloasâ 

care apare în epidemii și Ia care 
pe lingă febră, senzații de oboseală 
mai apar și fenomene catarale aî- 
căilor respiratorii.

Boala este provocată de un virus 
ultrafiltrabil. Infecția se face pfin 
căile respiratorii. De aici trece îll 
singe și se propagă în toate organele. 
Virusul gripei se găsește chiar și în 
organele interne ca ficat, rinichi și 
splină.

Răspîndirea infecției se face de re
gulă prin căile respiratorii. In gene
ral apariția epidemiilor gripale nu 
sînt legate de anotimp. In anotimpul 
rece și umed însă, căile respiratorii 
sînt mai sensibile și deci dispoziția de 
îmbolnăvire e mai mare. De altfel 
majoritatea epidemiilor gripale au fost 
înregistrate în lunile de iarnă și pri
măvară.

Mai expusă este în general popu
lația orașelor; aceasta din cauza a- 
glomerației și a circulației mar in
tense.

Aspectul clinic. După un timp 
scurt de incubație de cea. 1-—4 Zile, 
(timpul între infecție și declanșarea 
bolii) pacienții, se îmbolnăvesc cu 
temperatură mai mult sau mai puțin 

ridieată, de multe ori cu frison. 
Temperatura bolnavului oscilează în
tre 38-40 grade Celsius. El are sen
zație de boală grea; tulburări muș- 
culare în spate și în șale. Tempera
tura ridicată pînă la 40 grade ră- 
mîne aproximativ 3 zile și scade apoi 
încetul cu încetul. De multe ori bol 
navii se plîng de dureri intense de 
cap, mai ales în regiunea frontalii. 
Globii oculari devin dureroși în tim
pul mișcării sau la presiune, de mul
te ori, se roșesc. Există și O senzație 
de slăbiciune. Faringele se roșește și 
deglutiția (înghițirea) devine dure
roasă. Aceste simptome la gripele ne
complicate retrocedează și dispar du

Uzina de repa
rat utilaj minier 
Petroșani. Se mon
tează o nouă li
nie ferată normală 
la magazia de 
materiale a uzinei.

I

pă cîteva zile, ta oamenii mai în 
virată de multe ori duc la slăbirea 
inimii. De regulă apar însă îmbo'- 
năviri mai pronunțate ale căilor res
piratorii. Oltul devine foarte sensi
bil; apare o tuse la început uscată 
pe urmă însoțită de espectorație. Se 
pot ivi o serie de complicații : pneu
monii, abcese pulmonare etc.

Moartea poate surveni datorită a 
cestor complicații mai ales la oame
nii în vîrsfă și suferinzii de inimă 
Uneori apar complicații și din par
tea tractului intestinal în formele ab
dominale care evoluiazâ cu liaree, 
dureri abdominale, crampe și altele. 
In formele nervoase pot apărea reac
ții meninglale cu dureri mari de cap, 
vărsături. Uneori bolnavii sînt depri
mați, alte ori pot apărea complicații 
ea sinuzite sau otite medii.

Profilaxia. Pentru a preîntîmpina 
extinderea epidemiilor, se vor evita 
aglomerațiile mal ales la copii ți bă- 
trîni. Camerele se vor aerisi bine. 
Este de dorit ca bolnavii suferinzi 
dc gripă să fie izolați într-o cameră 
separate pentru a evita contamina
rea altor persoane.

îmbrăcămintea trebuie să fie co
respunzătoare in sezonul de iarnă.

Tratament. La toate cazurile fe
brile este indicat repausul la pat. 
Medicamente specifice Împotriva gri
pei nu există încă. Sînt însă indicate 
tratamente cu antigripale ca : pirami- 
don, aspirină, gargare dezinfectante, 
rtoofaringiehe.

Tratamente cu antibiotice ca strep- 
tomlcină, penicilină etc. pentru com
baterea gripei sînt contraindicate și 
ineficace, ele sînt însă necesare în 
unele complicații ale acestei boli,

Dr. SGHELKER ER1C 
medic primar internist
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angajează 
pentru activitate de pro» 
țectare ia U.P.O. Petroșani 

ingineri 
și tehnicieni 
constructori 

oferind condițiuni avanta
joase.

Solicitanții se vor ad* 
resa t,Unității de proiecte 
și devize“ Petroșani stra
da 1 nmescu nr. 22.

întreprinderea 
pentru contractarea 

și industrializarea laptelui 
S I M E R I A
ANGAJEAZĂ

Pentru fabrica de pro» 
duse lactate Petroșani* 

doi electricieni 
autorizați

— doi mecanici 
frigotehniști

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
I.C.I.L. Simeria str. Traian nr 
88, telefon 29.

25 februarie

Cei patru
înainte de a face prezentările de 

rigoare găsesc necesar să arăt unele 
deosebiri intre film și realitate. Așa
dar... Aia din film erau magnifici, 
ăștia sînt semi... Ăia erau șapte, ăștia 
sini numai patru. Aia șapte s-au re
marcat prin vitejie, ăștia patru s-au 
remarcat prin obrăznicie. In sfîrșit, 
pe ăia șapte i-ați văzut și ca atare îi 
cunoașteți. Pe ăștia patru nu i-ați vă
zut și deci nu-i cunoașteți. Să vi-i 
arăt nu pot. Locuitorii din Cimpa 
însă vi-i pot arăta... cu degetul. Sînt 
bine cunoscuți. Eu numai vi-i pre
zint... cu creionul. Vă spun că merită. 
Păi cine se mai încaieră ca ei pe la 
sala cinematografului din Cimpa și 
tulbură liniștea la repetițiile forma
țiilor artistice ale căminului cultural 2 
Cine duc mai abitir decit ei discuții 
interminabile prin autobuze și vor
besc necuviincios cu persoanele mai 
in virstă 2

s emi magni fi ci
Și acum să vi-i prezint în ordinea... 

importanței lor.
BURDEA DUMITRU (16 ani), elev 

ta Școala profesională de ucenici din 
Petroșani. Are 6 la purtare pe primul 
trimestru. Printre alte „isprăvi" era cît

Microfoilefon
pe ce să provoace un incendiu la că
minul cultural din Cimpa. Dorind cu 
orice preț să-și arate „măiestria" în 
electricitate (el este elev în anul II 
D sudori), a produs un scurt circuit 
la o priză arzînd mai multe becuri 
și încălzind la maximum instalația.

PLEȘA MIRCEA (17 ani), elev în 
anul III D la aceeași școală. L-a a- 
jutat pe primul în... „muncă". De fapt 
l-a ajutat in mai toate... năzbîtiile.

POPA ILIE, coleg de clasă cu Pie
sa și coleg de obrăznicii cu primii 
doi in autobuz pe ruta Cimpa — Pe
troșani și retur. Ei in loc să învețe cu 

din Cimpa
sîrguință la școală plutesc pe valurile 
mediocrității.

CIORT ALEXANDRU, muncitor la 
mina Lonea I, este m patrulea semi- 
magnific, coautor al relelor cătiiTflir. 
de primii trei și al altora. In loc de 
concluzii închei cu cîteva întrebări: 
Cum privesc primii trei ziua de ти
пе, cină vor termina școala și vor fi 
repartizați în producție, cind vor tre
bui să muncească 2 Dar părinții lor 
ce au de spus 2 Unde-i opinia colec
tivă a clasei, a muncitorilor din sec
torul I în care lucrează Ciori 2 Un
de-i munca educativă a organizațiilor 
U.T.M. 2

Ia lăsați-vă de năzbltii, băieți, și 
țineți-vă serios de treabă! Mal ales 
acum cînd vă cunoaște mai bina lu
mea. Să nu credeți că sinieți chiar 
semimagnifici și nu poate să oi te 
găsească ac de cojoc pe măsura is
prăvilor" de care sînteți în start.

D. PLOlEȘTEAÎsJU

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul pre
sei, 8,06 Cîntă fanfara reprezentativă 
a Armatei, 9,25 Fragmente din ope
reta „O noapte la Veneția" de Johann 
Strauss, 10,15 Lecturi literare la ce- 
rerea ascultătorilor, 10,30. Soliști de 
muzică populară, 12,15 Muzică, ușoa
ră, 13,05 Melodii populare, 14,10 Mu
zică ușoară instrumentală, 14,30 Prie
tena noastră cartea, 16,30 „Cu micrc- 
fontrl prin regiunile Bacău și Criță- 
na“. 17,15 Antologie poetică: Șt. O. 
losîf, 17,30 Muzică populară cerută 
de ascultători, 18,00 Seară pentru ti
neret, 19,00 Mozaic muzical, 20.00 
Radiogazeta de Seară, 20.30 „Cîntă, 
dansează tinerețe", 2L15 Părinți și 
copii. 21,30 In ritm de dans. PRO
GRAMUL II. 8,00 Coruri din . pere. 
9,03 .Melodii populare, 9.30 Vreau să 
știu. (Reluarea emisiunii din 22 fe
bruarie). 10,30 Uverturi la opere, 
11,15 Din cele mat cunoscute jocuri 
populare, 11,45 fntîlnire cu muzica 
ușoară, 12,30 Muzică din operete vie- 
neze, 13,40 Concert de prînz, 11,35 
Pagini din operele lui Puccini, 15,05 
Interpret de muzică ușoară, 16JJ0

Muzică populară, 16,20 Dialog cu as
cultătorii, 16,30 Concert-ghicitoare. 
18,00 Formații artistice studențești, 
18,30 Recital -— Petre Ștefătiescu- 
Goangă, 18,45 Muzică ușoară de Mă- 
lineanu, 19,05 Din comoara folcloru
lui nostru. 19,30 Cîntă orchestra Popp 
Boston — muzică de estradă, 19,50 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziufliî, 22,00 
Muzică ușoară.

Cinematografe
25 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Umbrelele din Cherbourg; REPUBLI
CA : Judecătorul de minori; PETRl- 
LA : Atențiune părinți; ISCRONI : 
Rude de singe; LIVEZENI : Comoara 
din lacul de argint; ANINOASA: 
Tragedia optimistă; LUPENI — 
MUNCITORESC : Vară în nordul Săl
batic; URICAN1 : Dragoste Ia zero 
grade.



4 STEAGUL ROȘU

Prezențe romînești
VIENA 23. (Corespondentul Ager- 

pres, C. Varvara, transmite:
Luni după-amiază ă avut loc la se

diul Agenției internaționale pentru e- 
nergia atomică din Viend tin concert 
dat de o formație de muzică populară 
rominească condusă de artistul emerit 
Nicu Stănescu. Au participat funcțio
narii agenției, precum și reprezentanți 
permanenți ai statelor membre ale a- 
cestei organizații. Concertul s-a bucu
rat de succes.

☆

SOFIA 23. Corespondentul Ager- 
pres, C. Linte, transmite:

Orchestra de muzică ușoară con
dusă de Horia Moculescu. avînd ca 
soliști pe I linca Cerbacev și Constan
tin Drăghici, care de peste o lună se 
află în R. P. Bulgaria, și-a încheiat 
turneul plec-ind spre țară.

In acest timp orchestra a prezen
tat 52 concerte în 25 orașe, bucurîn- 
du-se pretutindeni de un mare succes.

Situația poliliiâ Io
SAIGON 23 (Agerpres).
La Saigon schimbările politice se 

succed într-un ritm accelerat. Griza 
politică din această- țară depășește 
astfel toate recordurile de confuzie. 
Generalul Khanh se pregătește să pă
răsească Vietnamul de sud într-o „mi
siune diplomatică", urmînd astfel, la 
numai cîteva luni, pe generalii Duong 
Van Minh și Tran Thien Kiern. Du
pă eum se știe, acești trei generali

Vietnamul de iod
au cîrmuit Vietnamul de sud anul tre
cut, rînd pe rînd ei au fost însă nu
miți „ambasadori cu misiuni specia
le" în diferite țări. Primii doi, cu „a- 
jutorul" lui Khanh, dar acum i-a ve
nit și lui rîndul.

Principala problemă politică, men
ționa agenția France Presse, o con
stituie pentru noii șefi militari înlo
cuirea diferitelor personalități politice 
instalate de generalul Khanh.

Procesul a 14 surori medicale naziste
MUNCHEN 23 (Agerpres).
Luni a început la Miinchen proce

sul celor 14 surofi medicale naziste 
acuzate de complicitate în uciderea, 
între anii 1942 și 1945, a numeroși 
bolnavi incurabili din Germania. Cele 
14 „surori ale morții" au participat 
la programul nazist de eutanasie care

Ministrul de externe al Ciprului 
despre consultările sale 

cu guvernul grec
ATENA 23 (Agerpres).
Luni a sosit la Atena ministrul de 

externe al Ciprului, Spyros Kyprianu, 
pentru a avea întrevederi cu reprezen
tanții guvernului grec în problema 
cipriotă. La sosirea pe aeroportul din 
Atena, Kyprianu, a făcut o declarație

Epidemie de pojar 
într-un sat turcesc 
blocat de zăpadă

ISTANBUL 23 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că într-un 

sat din apropiere de localitatea Er
zurum (Turcia), care este blocat de 
restul țării din cauza înzăpezirilor, a 
izbucnit o gravă epidemie de pojar. 
Pînă în prezent, 100 de persoane au 
murit. Autoritățile turce au trimis pe 
calea aerului medicamentele necesare, 
iar echipe speciale de medici aii ple
cat cu săniile spre acest sat.

Se afirmă că există pericolul ex
tinderii epidemiei, mai ales că multe 
persoane sînt bolnave de pneumonie.

ziariștilor în care a subliniat că „a- 
mînarea dezbaterilor în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a problemei cipriote 
a adus un element nou în această 
chestiune, element ale cărui conse
cințe vor face obiectul consultărilor 
sale cu guvernul grec". Kyprianu a 
declarat, în același timp că el este 
purtătorul unui mesaj adresat de pre
ședintele Makarios primului ministru 
grec Papandreu, mesaj asupra căruia 
el a refuzat să facă vreo precizare.

Referindu-șe la starea actuală a 
problemei cipriote, el a subliniat că 
guvernul său nu va accepta tratative 
în cînci (Anglia, Turcia, Grecia și re
prezentanții celor două comunități ci
priote) în vederea găsirii unei soluții 
actualei crize din insulă dar că „este 
gata să înceapă cu reprezentanții mi
norității cipriote turce negocieri pri
vind drepturile acestei minorități".

Pe ordinea de zi a întrevederilor 
sale cu. autoritățile grecești va mai 
figura problema mandatului actualei 
forțe O.N.U. din Cipru care va expi
ra în luna martie.

urmărea „purificarea" rasei germane 
prin uciderea tuturor bolnavilor min
tali și incurabili din Germania. In ca
litatea lor de surori medicale, atașate 
pe lingă spitalul Obrawalde-Meseritz, 
ele au asasinat între 250 și 300 de 
bolnavi, administrîndu-le puternice 
doze de somnifere. Actul de acuzare 
constată că acești bolnavi nu au fost 
suprimați din milă, așa cum se încer
ca să se acrediteze, ci, pentru că e- 
rau considerați „oameni inutili co
munității" și pentru că moartea lor 
permitea să se realizeze economii.

In prima zi a dezbaterilor procesu
lui s-a dat cuvîntul acuzatelor. Pro
cesul va dura, după cum transmite a- 
genția „France Presse" trei săptă- 
mîni, perioadă in care vor fi audiațî 
22 de martori.

Cancer în eprubetă
.PARIS 23. Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite :
Profesorul Etienne Wolff, membru 

al Colegiului Franței, a făcut luni o 
importantă comunicare la Academia 
de Științe din Paris, privind cercetă
rile în legătură cu originea canceru
lui. Prof. Wolff și colaboratorii săi au 
anunțat că au reușit să cultive un 
cancer în eprubetă, fără a folosi țe
suturi vii, într-un mediu de cultură 
compus din anumite extracte de 
drojdie.

a lui Martin

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LUXEAÎBURG. Potrivit datelur co

municate de înalta autoritate a Co
munității cărbunelui și oțelului, în Ul
timii șapte ani numărul minerilor din 
țările comunității a scăzut cu circa o 
treime. In prezent, lucrează aproxi
mativ 600 000 de mineri în minele a- 
cestor țări, față de 900 000 în 1957.

CARACAS. Un detașament de par
tizani venezuelieni au ocupat locali 
iatea Canio Cruz din statul Sucre, 
unde au organizat un miting la care 
au explicat populației scopurile luptei 
lor. După miting, partizanii au ple
cat din nou în munți.

vor participa traducători, editori, seri 
itori și. .critici. Congresul va avea loc 
sub. patronajul Federației Internațio
nale a traducătorilor și Departamen
tului pentru literatură și artă ai 
U.N.E.S.C.O.

BONN. La invitația cancelarului 
Erhard, primul ministru ai Norvegiei, 
Einar Gerhardsen, va face de la 22 
la 28 martie o vizită în republica fe
derală. Gerhardsen va fi primit de 
președintele Lttbke și va avea între
vederi cu cancelarul Erhard, după 
care va vizita mai multe orașe din 
Germania occidentală.

NEW YORK 23 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o adunare 

populației de culoare din Seîma, 
Martin Luther King, laureat чі Pre
miului Nobel pentru pace, a declarat 
luni seara că intenționează să orga 
nizeze un marș spre orașul Montgo
mery capitala statului Alabama, în 
semn de protest împotriva politicii 
segregaționiste a guvernatorului a- 
cesiui stat, George Wallace. Poliția 

. din Montgomery, a spus el, continuă 
încă să se dedea la brutalități împo-

Difuzarea unei declarații 
împotriva alegerilor 

în Congo
BRAZZAVILLE 23 (Agerpres).
Comitetul național de eliberare din 

Congo (Leopoldville) a difuzat la 
Brazzaville o declarație în care con
damnă hotărîrea guvernului Chombe 
de a organiza alegeri precipitate în 
Congo. Consiliul național cere demi
sia guvernului condus de Chombe și 
formarea unui adevărat guvern repre
zentativ, constituit din oameni devo
tați principiilor lui Lumumba. Acest 
guvern, se precizează în declarație, 
ar urma să elaboreze noul proiect de

constituție și proiectul legii electorale, 
să facă numărătoarea populației și 
să organizeze cu sprijinul O.U.A. a- 
legeri generale în Congo (Leopold
ville). Гп declarație se cere, de ase
menea, eliberarea imediată a lui An
toine Gizenga și a tuturor deținuților 
politici, expulzarea tuturor mercena
rilor și consilierilor militari și poli
tici străini din Congo și încetarea tu
turor operațiunilor de pedepsire pe 
care autoritățile le desfășoară cil 
sprijinul cercurilor imperialiste.

0
Un catalog 
stelelor slabe
23 (Agerpres).

Astronomice Internaționale care cu
prinde aproximativ 300 000 de stele.

pe

al
KIEV
Observatorul astronomic de

Ungă Universitatea din Kiev a edi
tat un catalog al stelelor slabe. In 
decurs de 8 ani au fost determina
te' cu mare precizie coordonatele 
unui număr de 3 500 aștri îndepăr
tați.

Catalogul face parte dintr-o vastă 
lucrare care se efectuează in cadrul 
unui plan comun de către observa
toarele Uniunii Sovietice și ale al
tor citorva țări socialiste. El se va 
integra în catalogul nr 3 al Uniunii

Cel mai tînăr oraș 
cehoslovac

PR AGA 23 (Agerpres).
Orașul minier Havirov a apărut 

în urmă cu 10 ani, pe locul a 7 
sate care aveau in total 13 000 de 
locuitori. In prezent, orașul numără 
70 000 de locuitori, dintre care două 
treimi sînt mineri.

Havirov este cel mai tînăr oraș 
cehoslovac și după virsta medie a 
locuitorilor — aproape 24 ani. Co
piii pînă la 14 ani reprezintă 40 la 
sută din numărul acestora. 
---------------------------- 4-----

o

O „carie albă" a apărării publicată 
de guvernul englez

LONDRA 23 (Agerpres).
Guvernul englez a publicat marți 
așa-numită „carte albă" a apără

rii. Acest document, arată agențiile de 
presă, reprezintă primul program mi
litar al guvernului laburist. „Cartea 
albă" — 1965—1966 constituie o cri
tică violentă la adresa programelor 
militare ale conservatorilor și subli
niază că din 1952 și pînă astăzi s-au

O declarație*

Luther King
triva negrilor integraționiști. Referin- 
du-se la refuzul insistent al segrega- 
ționiștilor de a aplica legea drepturi
lor civile în statul Alabama, Martin 
Luther King a subliniat că „avem un 
drum lung de străbătut pînă cind in
tegrarea va fi realizată". Pe de altă 
parte, se anunță că a fost deschisă o 
anchetă în legătură cu amenințările 
de asasinat proferate la adresa lui 
Martin Luther King. Poliția a primit 
ordinul de a asigura protecția lide
rului populației de culoare din S.U.A.

'A

cheltuit în scopuri militare peste 20 
miliarde lire sterline. Guvernul labu
rist se angajează să revizuiască poli
tica militară a Marii Britanii în așa.' 
fel ca „națiunea să poată plăti chel
tuielile necesitate de aceste scopuri", 
deși nu prevede măsuri mai substan
țiale pentru reducerea bugetelor mi
litare.

Cartea aibă constată că întreținerea 
forțelor armate britanice în Germa
nia occidentală ca și actualele pro
iecte strategice ale N.A.T.O. consti
tuie o povară grea pentru economia 
britanică. Vorbind despre așa-zisele 
obligații pe care le are Marea Brita- 
nie față de țările Commonweaith-ului, 
în Cartea albă se caută <> ’/justificare 
a politicii de menținere a bazelor mi
litare în aceste țări, arătînd că ele au 
atît o însemnătate economică cît și 
una politică. In Cartea aibă, guvernul 
britanic își exprimă speranța realiză
rii unor economii prin împărțirea cu 
alte țări a cheltuielilor necesitate de 
cercetările în domeniul aviației mili
tare și prin reducerea creditelor mili
tare britanice în cursul anilor urmă
tori. In vederea atingerii acestui scop 
se pevede crearea de către guvern a 
unor organisme de control.

Primele reacții înregistrate la sesiunea
MADRID. Din cauza valului de 

frig care s-a abătut asupra Spaniei, 
plantațiile de portocali de pe coasta 
Mării Mediterane au suferit mari pa
gube, ceea ce a determinat autorită
țile să sisteze complet exportul de 
fructe citrice.

WASHINGTON. Societatea națio
nală de geografie din S.U.A. a anun
țat că 13 țări africane și asiatice și-au 
unit eforturile într-o ofensivă comună 
îinpotriva lăcustelor care amenință 
vaste regiuni din cele două continen
te. Trei invazii de lăcuste au fost 
semnalate în vestul Pakistanului și 
una în. Republica Somalia. De ase
menea, un număr mare de iacuste 
s-a semnalai în Etiopia și în nordul 
Africii.

HAMBURG. Intre 5 și 8 aprilie va 
avea loc la Hamburg un congres in
ternațional al traducătorilor, Ia care

ANKARA. Marți dimineața a sosit 
la Ankara, venind din Nicosia me
diatorul O.N.U. în Cipru, Galo Piaza 
Lașo. In cursul celor trei zile, cît va 
rămîne- în capitala Turciei, mediato
rul O.N.U. în Cipru va avea iiscuții 
cu noul premier turc, Suat Havri 
Urguplu și cu alți membri ai guver
nului asupra modalităților de rezolva
re a problemelor cipriote.

TOKIO. La 22 februarie s-a deschis 
la Tokio conferința internațională 
pentru discutarea problemelor legate 
de vînătoarea de foci în nordul Ocea
nului Pacific. La conferință, care va 
dura o săptămînă, participă repre
zentanții Japoniei, Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite și Canadei. Scopurile 
conferinței, a opta întîlnire anuală 
a celor patru țări în această proble
mă, este stabilirea cotelor de visă
toare pe anul curent.

LONDRA 23. Corespondentul Ager
pres, Liviu Rodescu, transmite:

Primele reacții înregistrate la se
siunea Asociației europene a . liberu
lui schimb la Geneva sînt descrise în 
presa de aici ca foarte favorabile față 
de reducerea c.u cinci la sută a supra
taxei britanice. Corespondentul ziaru.- 
lui „Guardian" relatează : „Parteneri: 
Marii Britanii consideră că reduce
rea a pus capăt în mod efectiv crizei 
de încredere in A.E.L.S., criză creată, 
prin introducerea suprataxelor în no
iembrie. A fost, de asemenea, resta
bilită încrederea in lira sterlină și în 
viitorul economiei britanice". Comen
tatorii de aici țin totuși seama de 
condițiile în care a apărut această re
ducere, remarcînd că Marea Britanie 
se află în situația de a se arăta „sen
sibilă" la cererile presante ale mem
brilor A.E.L.S., cereri pe care ziarui

„Financial Times" le prezintă fiind 
„într-o, creștere permanentă". Același 
ziar consideră de altfel că „în ciuda 
argumentelor economice nu poate e- 
xista îndoială că tocmai din motive 
politice trebuia operată reducerea... 
Dată fiind actuala noastră situație, 
noi depindem de bunăvoința țărilor 
străine și riscul replicilor ar fi cres
cut desigur în mare măsură".

Pe de altă parte, ziarele sînt de 
părere că buna primire a reducerii 
cu 5 la sută nu trebuie să ducă la 
ignorarea faptului că în scurtă vreme 
se va cere o altă reducere și chiar 
anularea totală a suprataxelor. Pri
vind chestiunea prin prizma deficitu
lui balanței comerțului exterior, ex
perta din Occident apreciază că deși 
în ultimele luni a avut loc o creștere 
a exporturilor britanice, totuși pers
pectivele pentru restul anului nu sînt

deosebit de încurajatoare. Potrivit a- 
cestor păreri, ar trebui continuată ac
țiunea de „descurajare a importuri
lor", întreprindere de altfel destui de 
dificilă întrucît în afară de suprataxă 
alte metode, cum ar fi controlul di
rect, ar putea crea implicații econo
mice de care pînă acum autoritățile 
britanice s-au ferit.

Printre diversele reacții sosite în 
capitala Marii Britanii se remarcă cea 
provenită din cercurile comisiei Pieței 
comune de Ia Bruxelles, unde s-au 
formulat regrete că suprataxa nu a 
fost complet desființată. Din Copen
haga se anunță că premierul danez, 
Krag. consideră că reducerea ar fi 
putut să-și aibă efectul înainte de 26' 
aprilie, exprimîndu-și totodată spe
ranța că ceilalți 10 la sută rămași 
vor fi reduși complet într-un viitor 
cît mai apropiat.
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