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Comisiei Electorale Centrale cu privire 

la rezultatul Alegerilor de Deputați 
în Marea Adunare Naționala 

a Republicii Populare Romîne

I ( VO TU L
întărit prin noi succese în muncă

Comisia Electorală Centrală, veri- 
ficîrid procesele verbale ale comisiilor 
electorale de circumscripție și ale co
misiilor electorale ale secțiilor de 
votare, cu privire la rezultatele ale
gerilor de deputați în Marea Adu
nare Națională, din 7 martie 1965, 
a constatat următoarele:

Au fost înscriși în listele de ale
gători 12 858 835 cetățeni.

Din numărul total al alegătorilor 
înscriși ta liste s-au prezentat la vot 
12 853 590 alegători, adică 99,96 la 
sută.

Au votat pentru candidații Fron
tului Democrației Populare 12 834 862 
alegători, reprezentând 99,85 la șută 
din numărul total al alegătorilor 
care au luat parte la vot.

Au votat împotrivă 16 449 alegă-

tori, adică 0,13 la sută din numărul 
total al votanților.

Au fost anulate,
2 279 voturi, reprezentând
sută din numărul total al 
exprimate.

Rezultatele alegerilor de 
ta Marea
regiuni, stat următoarele:

potrivit legii,
0,02 la 
voturilor

deputațî
Adunare Națională,

După ce și-au dat cu încredere 
votul candiddților F.D.P., oamenii 
muncii din. Valea Jiului au ținut 
să-și întărească votul prin muncă, 
prin noi succese, marcate în între
cerea socialistă în realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. Iată 
clteoa din. succesele din prima zi 
de lucru după alegerile de la 7 
martie.

Pe

Rezultatul alegerilor de deputați 
în Marea Adunare Națională la 7 martie 1965 

r_______ __________

Voturi exprimate

Din nWnjol tiintatilii
Brigada condusă de către deputa

tul ta Marea Adunare Națională 
Cristea Aurel, care muncește în pre-

Numărul 
alegătorilorRegiunea

cifre 
absolute

în 
procente

cifre 
absolute

în 
procente

cifre 
absolute

în 
procerr

cifre 
te absolute

în
I procente

Argeș 790 651 790 589 99,99 789 495 99,86 965 0,12 129 0,02
Bacău 670 772 670 507 99,96 670 057 99,93 444 0,07 6 —
Banat 792 010 971 771 99,98 970 895 99,91 808 0,08 68 0,01
Brașov 754 306 754 286 99,99 751 751 99,66 2 152 0,29 383 . 0,05
București 1 134 145 1 134 092 99,99 1 133 883 99,98 153 0,02 56 — ’

797 670 797 107 99,93 795 185 99,76 1 838 0,23 84 0,01
Grișana 602 145 602 004 99,98 601 195 99,87 748 0,12 61 0,01
Dobrogea 325 757 325 538 99,93 325 291 . 99,93 •'204 0,06 .43 . ОД1.
Galați 699 549 699 193 99,95 698 733 99,93 425 ’ 0,06 35 0,01
Hunedoara 472 629 472 473 99,97 471 991 99,90 435 0,09 47 0,01 -
Iași 632 890 632726’ 99,97 632 321 - 99,93 294 0,05 111 0,02

- мМасайгнгеф
Mureș Autonomă

505 871 ’ 506721 99,97 505 434 99,94 252 ' 0,05 ' 35 0,01

Maghiară 538 658 538 638 99,99' 537 514 99,79 1 117 0,21 7
Gltehia 1 085 936 1 085 883 99,99 1 085 523 99,97 344 0,03 16 _
Ploiești _ . 978 819 977 787 99,89 975 570 99,78 1795 . 0,18 422- 0,04 -
Suceava 615537 615 374 99,97 614585 99,87 W Q.12 48 0.01
Or. București I 141 939 1 140 460 99,87 1 136 082 99, 62 3 651 0,32 727 0,06
Or. Constanța 139 551 139 441 99,92 139 357 99,94 77 0,06 7 —, .
Total 12 858 835 12 853 590 99,96 12 834 862 99,85 16 449 0,13 2279 . 0,02

Voturi pt. Voturi împotrivă Voturi anulate 
candidații F.D.P.

zent la abatajul cameră nr. 3 din 
stratul 3, de la sectorul I al mi
nei Aninoasa, continuă să obțină 
frumoase succese în întrecerea socia
listă.

Luni, 
te cele 
minerii 
ghe și 
cit cu 
de plan cu zeci de tone de cărbune. 
De la începutul anului și pînă în 
dimineața zilei de 9 martie, brigada 
lui Cristea Aurel a extras peste 
prevederi 820 tone de cărbune. La 
succesele brigăzii și-au adus îndeo
sebi aportul minerul Dobre Alexan
dru, ajutorii mineri 
Brădățean Ilie și 
vagonetarii Mitran 
Drăghîci Dumitru.

în prima zi după votare, toa- 
trei schimburi conduse de 

Bodnar Eugen, Karli Gheor- 
Angheluță Enache, au mun- 
însuflețire depășind sarcinile

Holhorea loan, 
Bodescu Vasile,
Constantin și

nu 
la 
de

In temeiul articolului 28 litera 
„e“ și al articolului 96 din Legea 
nr. 9/1952, Comisia Electorală Cen-

trală, înregistrînd rezultatele alege
rilor din cele 465 circumscripții, con
firmă alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională.

La Comisia Electorală Centrală 
s-au , depus contestații cu privire 
operațiunile comisiilor electorale 
circumscripție.

liita Maiiloi alei 
а I.

REGIUNEA
Agachî Neculai — circumscripția 

electorală nr. 10 Orăștie.
Belea Miron — circumscripția e- 

lectorală nr. 7 Brad.
Beri.an Cornel — circumscripția e- 

lectorală nr. 11 Cugir.
Cervencovici Andrei — circum

scripția electorală nr. 12 Sebeș.
Crăciun Gheorghe —• circumscrip

ția electorală nr. 13 Mercurea.
Gristea Aurel — circumscripția e- 

lectorală nr. 4 Vulcan.
Dejeu Dumitru — circumscripția 

electorală nr. 14 Alba Iulia.
Drăghici Alexandru — circumscrip

ția electorală nr. 1 Hunedoara-Est.

h Narea Мши №|іо9і1і 
P. Ши

H U N E D O
Dumbravă Ioviță 

ția electorală nr. 16
Groza Maria — circumscripția e- 

lectorală nr. 6 Deva.
Giulay Conrad Iuliu — circum

scripția electorală nr. 15 Teiuș.
Lazăr David — circumscripția e- 

lectorală nr. 5 orașul Petroșeni.
Lăpușcă Aurel — circumscripția 

electorală nr. 8 Criscior.
Mica Asinefta — circumscripția 

electorală nr, 9 li ia.
Popa Dumitru — circumscripția 

lectorală nr. 3 Lupeni.
Tripșa Ștefan — circumscripția 

lectorală nr. 2 Hunedoara-Vest.

ARA
— circumscrip- 
Hațeg.

Mecanicul Marcu Aurel de la de
poul G.F.R. Petroșani economisește 
lunar rite 15-20 tone combustibil! 
convențional. In clișeu: mecanicul 
Marcu Aurel în marchiza locomoti
vei nr. 150 253 înainte de a pleca 
într-o nouă cursă.

Însemnări de reporter

Gospodarul cartierului
Cotoț. Iosif e greu de găsit. Plea

că dimineața de acasă și se întoarce 
Seara. Dacă 
familie sau 
pânde:

'— Numai 
găsești. Pe 
dențesc, al 
cartierul Livezerâ. De 
pensie parcă are moi 
Mereu grăbit și preocupai...

Și Intr-adevăr l-am găsit în mij
locul constructorilor din ‘cartierul 
Livezeni. Se sfătuia cu ei: le as
culta păsurile apoi, după ce se în-

întrebi, pe cineva din 
vreun cunoscut îți răs-

printre 
șantierul 
casei de

constructori ii 
căminului stu- 
cultură ori în 

cină a ieșit la 
mult de lucru.

Secția de bobinaj ușor de la S.R.E. Vulcan. (Continuare In pag. 3-a)
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credința că oamenii și-au spus ne
cazurile și greutățile, le Răspundea 
cu calmul care-l caracterizează.

— împreună varii găsi soluția să 
le rezolvăm pe toate. Unde nu pu
tem, cerem ajutorul organelor com
petente. . Vom urgenta construcția 
complexului comercial, vom vedea 
care sint posibilitățile pentru mon
tarea unui telefon public și alte ches
tiuni ridicate de dos.

..Cotoț losij ca bun gospodar, ca 
un om care pune suflet in rezolva
rea treburilor obștești este cunoscut 
de mulți ani de oamenii din Valea 
Jiului, După numai un an de la re
deschiderea nunei Vulcan îl găsim 
șeful acestei exploatări. Aici și-a pus 
în practică toate cunoștințele sale 
de miner. Mina părăsită de către ca
pitaliști trebuia readusă la viață. In 
prezent, mina Vulcan a devenit una 
din cele mai mari din Valea Jiului.

In muncă sa de șef de exploatare 
a avut și necazuri dar și satisfacții. 
Minerii de cuci l-au îndrăgit și 
predat Și astăzi se mai vorbește 
mint Vulcan despre un episod 
care Cotoț Iosif a dat dovadă
multă pricepere și curaj în minerii.

Galeriile părăsite au intrat în 
presiune. Unele din ele s-au prăbu
șit. In galeria prăbușită a fost prins 
de surpare minerul Nicolae Cristea. 
A reușit să se adăpostească lingă o 
ușă de aerăj. La numai o jumătate 
de oră de la această întîmplare Co
toț Iosif se afla la locul surpării. A

F. GL1GOREȘTEANU

Cantități sporite te lene
Prima zi de muncă după alege- , 

rile de deputați a adus noi succese 
muncitorilor forestieri de la sectorul 
Roșia din cadrul întreprinderii fo
restiere Petroșani. Dornici de a-și 
întări votul dat în alegeri, de a 
spori cantitatea de lemn trimis eco
nomiei naționale, forestierii din gu- 

de exploatare Polatiște, Jigorea- 
Galbena, Stolojoaia, au expe- 
în ziua de 8 martie 58 mc buș- 
gater fag, 26 mc celuloză fag, 

28 m steri lemn de foc esență tare. 
80 buc. traverse înguste, 7 mc lemn 
de construcții etc.

Un succes deosebit a înregistrat 
ta această zi brigada complexă a 
lui Pop loan Pleșa care, singură, 
a expediat 24 mc bușteni gater fag 
— ceea ce constituie un record pe 
sector în condiții de iarnă.

încă spiralii n c.F.R.
Luni, activitatea în cadrul com

plexului C.F.R. Petroșani se desfă
șura mai cu spor decît alteori. Fie
care voia să obțină rezultate 
mai bune, să întărească 
tul dat candidaților F.D.P. 
ierea zilei, regularitatea 
era de 100%, staționarea 
lor ta tranzit cu manevră 
dusă cu 10% iar sarcina 
sporit cu 5% prin încărcarea tutu
ror vagoanelor la capacitatea ma
ximă.

In aceeași zi mecanicul Manea 
Nistor cu locomotiva pe care o con
duce a remorcat trenul de marfă 
nr. 2 675 avînd 228 tone în plus 
iar mecanicul Crișan Iosif a remor
cat trenurile de persoane 2 383 și 
2 384 respectând întocmai graficul de 
circulație și neavînd nici un minut 
de întârziere. Prin aceasta 
cui Crișan Iosif a început 
ducă în fapte angajamentul 
fața urnei, de a obține noi 
în întrecerea socialistă.

іе- 
cît 

astfel vo- 
La înche- 
circulației 
vagoane- 

a fost re- 
statică a

mecani- 
să tra- 
luat în 
succese

a- 
la 
în 
de

Я
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Turisti străini*
ne vizitează țara
Iarna aceasta țara noastră și în 

special Valea Prahovei este vizitată 
de numeroși turiști din diferite țări 
ale lumii. Stațiunile Predeal, Sinaia, 
Poiana Brașov, Cota 1400 și alte 
localități de munte au găzduit pînă 
acum turiști din Austria, Danemar
ca, Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Suedia, Uniunea Sovieti
că care și-au petrecut concediul 
practicînd sporturi de iarnă. Un 
grup de turiști francezi a făcut, o 
călătorie în circuit, vizitând mînăsti- 
rile din nordul Moldovei și comple
xul turistic de la Poiana Brașov. Cu 
autocare ale O.N.T.-Carpați turiști 
din Uniunea Sovietică au parcurs 
itinerariul București — Valea Ol
tului — Sibiu — Brașov — Poiana 
Brașov — Ploiești.



STEAGUL ROȘU

MUNCA DE CERCETARE
în sprijinul ridicării nivelului tehnic al producției

Ridicarea continuă a nivelului teh
nic al producției» în vederea obține
rii unei productivități înalte a mun
cii, impune introducerea celor mai 
mari cuceriri ale științei și tehnicii.

Sarcini de răspundere revin în a- 
țeastă privință și industriei carboni
fere. Productivitatea și prețul de 
cost, programate pentru anii viitori 
în industria carboniferă vor putea 
fi realizate numai în baza revizuirii 
temeinice a metodelor de exploatare 
șl a utilajelor folosite în subteran. 
Or, în această acțiune un rol im
portant revine cercetării științifice.

In domeniul mineritului, primele 
cercetări cu caracter organizat din 
țăra noastră au început în anul 
1849, în cadrul Institutului tehnolo
gic al Ministerului Minelor și Pe
trolului. După reorganizări succesive, 
acest institut a luat forma de azi, 
sub denumirea de Institutul de cer
cetări miniere — ICEM1N — cu 
sediul Ia București, care are Și o 
filială pentru probleme de aeraj și 
securitatea muncii cu sediul la Pe
troșani.

Cu toată dotația lor modernă și 
experiența cîștigată pe parcursul ani
lor, avînd în vedere ritmul de azi 
al dezvoltării tehnicii, institutele de 
cercetări centrale de ia noi și chiar 
din alte țări nu mai pot rezolva toa
te problemele ce le ridică produc
ția. lată de ce conducerilor tehnice 
trebuie să li se asigure mijloace de 
investigație moderne, de cercetări 
științifice care sa poată asigura so
luționarea urgentă a problemelor ri
dicate de producție, in țările cu in
dustrie dezvoltată, unitățile de cerce
tare Operativă de lingă marile între
prinderi sînt nelipsite. Rolul lor în 
dezvoltarea tehnicii este considerat 
determinant și de aceea se cheltuiește 
mult cu dotarea lor.

Unități de cercetare industrială 
s-au înființat în ultimii ani șl pe 
lingă întreprinderile mari din țara 
noastră dintre care face parte și 
Combinatul carbonifer Valea Jiului. 
Sub denumirea de Serviciu de cer- 
catare-documentare, unitatea de cer

Record în săparea galeriei
Brigada lui Ivan Zimcenko de la 

mina „Abakumov" din bazinul car
bonifer Dortețk (Ucraina) a săpat în 
31 de zile o galerie de transport lun
gă de 1 152 m. Cu ajutorul combi
nei „PK-3 M“ a foet săpată o nouă 
galerie minieră prin roci sterile și 

cetare de pe lingă C.C.V.J. a luai 
ființă Ia 1 iunie 1963, prin reunirea 
secției de cercetări miniere, din ca
drul serviciului tehnic, cu secția de 
cercetări de preparare care cu ani 
în urmă aparținuse filialei din Pe
troșani a ICEMIN. In componența 
serviciului a mai intrat secția de 
documentare tehnică existentă la 
C.C.V.J.

Incepind cu anul 1965, în cadrul 
serviciului a luat ființă și o secție 
de cercetări în probleme de mecani
zare — automatizare. Dezvoltarea 
în continuare a unității va avea loc 
o dată cu înființarea laboratoarelor și 
atelierelor care-și vor avea sediul în 
demisolul noii aripi a clădirii admi
nistrative a combinatului. Dotarea cu 
personal și aparataj și întreaga or
ganizare de viitor a unității se va 
tace evitind paralelismele între ac
tivitatea acesteia și cea a ICEMIN. 
Unitatea va completa munca de cer
cetare a ICEMIN.

In anul 1965 colectivului serviciu
lui de cercetare ii revine un vast 
program de studii și de încercări în 
fază semi-industrială.

Cercetătorii minieri, bunăoară, se 
vor preocupa în primul rîiid de pro
blema găsirii udei noi metode de 
exploatare a stratului 3, care să per
mită realizarea unor randamente su
perioare celor obținute în prezent. 
Intre altele, va continua experimen
tarea, Începută anul trecut, a ex
ploatării cu front lung în felii ori
zontale — cu preabataj săpat in 
mijlocul stratului — a porțiunilor de 
lentilă cu grosimea mal mică de 
30 m. Pornind de la ideea că eco
nomii serioase Se pot realiza șl priit 
îmbunătățirea aplicării actualelor me
tode, se va continua verificarea prin 
calcul a unor parametri stabiliți pe 
bază de rutină, deci neștiințific, ca 
de exemplu: distanța optimă dintre 
transversalele secundare, amplasarea 
optimă a transversalei principale, de
calajul optim dintre abatajele cu 
front lung la exploatarea în falii 
orizontale etc.

Cercetătorii secției miniere vor con- 

strat de cărbune stabilindu-se un re
cord unional de viteză.

La fiecare miner înaintator revin 
într-o lună peste 27 m liniari de 
galerie săpată» In această perioadă 
au fost scoase la suprafață 20 000 
tone de masă minieră. 

tinua in acest an măsurătorile de 
presiune în abatajele cu tavan artifi
cial și, pe măsura sosirii materialu
lui de susținere modern (stîlpi Fer- 
romatici și grinzi Klbnne) vor ur
mări comportarea acestuia. Conco
mitent cu Încercările de introducere 
a materialului de susținere din im
port, vor fi experimentați stîlpi de 
fricțiune tabulari ICEMIN, precum 
și o variantă mai ușoară a stîlpului 
GHH produs la U.R.U.M.P. Atît Ій 
abataje frontale cit și în abatajele 
cameră din stratul 3 vor continua 
încercările de folosire a podlturli cu 
cabluri vechi și împletitură de sîr- 
mă. In domeniul mecanizării tăierii 
și încărcării în abataje, se va ur
mări în continuare comportarea com
binelor KWB-2 și 1 K-52 M precum 
și a plugului Lobbe, milittndu-se 
pentru o mai bună utilizare a capa
cității acestora. Cu plugul Peisen- 
berg, care pină acum nu a putut fi 
folosit, dat fiind condițiile din Valea 
Jiului, se va face o nouă încercare 
în Stratul 7 la mina Petrila»

(Va urma)

Ing. ERNEST PAKI, 
șeful serviciului de cercetare și 

documentare C.G.V.J.

LA MINA VULCAN; |n mișcarea de inovații 
se pot obfine rezultate mai bune

Dezvoltarea continuă a mișcării 
de inovații are o importanță deose
bită pentru rezolvarea diferitelor pro
bleme ce le ridică producția. Pro
blemele tehnico-organizatorice ce se 
cer rezolvate în procesul de produc
ție sînt cuprinse în planurile tema
tice de inovații. Planul tematic de 
inovații al minei Vulcan pe anul 
1964 a cuprins 6 teme dintre care 
4 au fost rezolvate și aplicate cu 
succes.

Una din inovațiile cuprinse în plan 
„Dispozitiv detașabil pentru șoroii- 
rea lemnului în abataj, acționat de 
mașina pneumatică de perforat" a 
fost rezolvată de irig. Cojoearu To
ma, lăcătușii Imling Anton și Csil- 
cser lean. Prin folosirea acestui dis
pozitiv se reduce complet efortul 
fizic la fasonarea lemnului. Șoroii- 
rea se face la locul de muncă și la 
dimensiunile dorite, iar executarea 
unui șor durează maximum 2 mi

Clădirea stației de încărcare a noului funicular de șist de la mina Le
nea 11.

nute. O altă Inovație, „Ascuțirea prin 
electrperoziune a cuțitelor de strung 
și a florilor Vldia" — autori ing. lo- 
sto Petru și Stoican Gheorghe pre
zintă importanță prin faptul că se 
reduce consumul de pietre de poli
zor — material deficitar — se evită 
îmbolnăvirile profesionale Ia această 
operație și se asigură prelucrarea 
fină și în timp scurt a pieselor. A 
fost rezolvată cu rezultate bune și 
tema „înlocuirea bandajelor de lemn 
cu plasă metalică la lucrările de 
pregătire" — autori minerul Alio- 
nescu Ioan și ihg. Surulescu Dan. 
In anul 1965 se va încerca folosirea 
plasei metalice la abataje.

In afara celor din planul tematic 
s-au niai aplicat un număr de 17 
inovații. Dintre acestea amintim: 
„Trecerea comenzii mașinii de ex
tracție 2 T-2500 la comandă cu con- 
tactaare electromagnetice" — autori 
.Radu Nfcolae, Iosip Petru și Stoi

can Gheorghe, cît și „Mecanizarea 
încărcării cărbunelui în abatajele 
cameră din straiele medii și groase 
cu ajutorul panourilor și podurilor 
peste crațer".

Numărul de inovații aplicate a- 
nul trecut la mina noastră este des
tui de mic, aceasta datorîndu-se pe 
de o parte neexecutării ia timp a 
prototipurilor la atelierele minei iar 
pe de altă parte naturii propunerilor 
care au cerut un studiu și o expe
rimentare mai îndelungată.

Pentru a remedia deficiențele din 
anul cate a trecut, în acestei co
lectivul de inovații a luat /ваша 
de măsuri. A fost întocmit u.? plan 
tematic care cuprinde 4 probleme. 
Amintim temele: „înlocuirea mate
rialului lemnos la susținerea provi
zorie a puțurilor" și „Mecanizarea 
manevrării vagonetelor pline și goa- 
’e la încărcarea cărbunelui din bun- 
căre colectoare".

Pentru soluționarea problemelor în

Regimul de foraj pentru sape cu conuri
Pentru a se putea obține parame

tri corespunzători la forajul cu sape 
cu role, este necesar a se dota son
da cu pompe și capete hidraulice ca
re să asigure debite de pînă la 600 
l/minut, în. funcție de diametru] sa
pelor folosite.

Rezultatele primelor experimentări 
ale sapelor cu diametrul de 161 miri, 
și mai miei, au arătat Că generali
zarea lor va permite a se obține o 
creștere a vitezelor comerciale. In a- 
celașl timp se consideră cu reale 
perspective pentru forajul cu son
deze sapele cu diafnetre mici, adică 
cele de 135 mm, 118 mm și 97 mm.

Dotarea sondei cu trei pompe de 
200 1/minut, sau cu o pompă 5X10 
țoii, mărirea orificiului capului de 
spălare, folosirea garniturii de lucru 
din prăjini de 2 3/8 țoii și 2 7/8 țoii 
ar fi în esență modificările în înzes
trarea tehnică. Pentru a asigure o 
mai bună integritate a filetelor și a 
avea rigiditatea necesară a ansam
blului tăietor, se recomandă folosi
rea de centroare. Un astfel de an
samblu care constă din (de jos ta 
sus): sapă cu conuri, reducție feli
nar, oeutroare-interioare, tub caro- 

tier, reducție felinar, centroare — su
perioare — în lungime de 6—7 me
tri. De acest ansamblu se leagă gar
nitura de prăjini.

Prăjinile de foraj vor ti, pentru 
sapele cu diametru 97 și 118 mm, de 
2 3/8 țoii, iar pentru sapele de 135 
mm de 2 7/8 țoii. Respectarea aces
tei recomandări este absolut nec.es a-

In ajutorul 
muncitorilor sondori

ră, pentru obținerea unui coeficient 
de stabilitate normal și a se per
mite apăsări mărite. In acest exem
plu însă debitul de spălare a fost in
suficient (cu 200 litri/minut mai pu
țin) fapt ce a influențat asupra vi
tezei mecanice.

Pentru a obține performanțe nor
male, regimul de foraj trebuie să 
varieze după cum urmează: La o 
sapă de 161 mm apăsarea va fi de 
4—6000 kg, turația de 18Ѳ—270 pe 
miiiut, debitul de 200—240 litri per 
minut iar prăjina de fora] de 2 7/8 

țoii. Ea o sapă de 97 mm apăsarea 
va fi de 2—4000 kg, turația de 160— 
220 pe minut, debitul de 500—620 
litri per minut iar prăjinile de foraj 
de 2 3/8.

Desigur că realizarea unor astfel 
de apăsări pune probleme mai difi
cile operatorului, mai alee că se cere 
o atentă observare a stării garnitu
rii de lucru, iar lungimea prăjini
lor grele de foraj depășește de 3—5 
ori pe cea folosită la carotaj con
tinuu. In talpă se va face rodajul 
sapei noi introduse, de la 15 pînă 
la 30 minute, fn care timp apăsarea 
pe talpă și rotirea vor fi mai re
duse cu cca. 30—50 la sută dta re
gimul normai Indicat în fișa tehni
că. După rodaj se va aplice o apă
sare și rotire progresivă a sapei 
pînă la realizarea regimului de lu
cru prescris. Reglarea corectă a a- 
păaărli pe sapă și avansarea ei con
tinuă și uniformă sînt factori de 
bază ta obținerea de viteze mecani
ce optime, mențintadu-le pe cft po
sibil constante.

In cazul cînd avansarea scade 
brusc, sste semn că s-a încărcat 

sapa sau conurile stat blocate. Pen
tru curățarea sapei se va ridica din 
talpă și se vor face manevre brusce 
în jos, fără să atingă talpa (cu doi 
metri mai șus) circulația fiind tot 
timpul intensă și rotația mărită. In 
caz că situația persistă, sapa se ex
trage. De asemenea, în cazul cînd 
viteza mecanică, în roci omogene, 
scade brusc sau lent, pînă la 1/3 
din viteza maximă obținută ta pri
mele ore de funcționare normală, 
sapa se va extrage deoarece aceas
ta ta cele mai multe cazuri indică 
blocarea conurilor.

Prin extinderea sapelor cu role la 
explorarea bazinului carbonifer, se 
urmărește a se obține un cost redus 
al metrului forat și o creștere a in
dicatorilor tehnici (viteze mecanice, 
operative, comerciale și ciclice), ușu
rarea efortului fizic etc. Cu sape cu 
conuri urmează a se traversa zona 
superiorului (primii 200—500 m) 
care nu prestate importanță econo
mică.

fn vederea atingerii acestui scop 
este necesar ca tehnologia forajului 
cu sape cu conuri să fie rapid în- 
sușită de personalul operativ, pen
tru a ae familiariza cu particulari
tățile sale.

tag. SEVER suau 

timp cît mai scurt au fost formate 
colective de inovatori pentru fiecare 
temă. De asemenea, pentru stimula
rea acelor inovatori care dau solu
țiile cele mai optime la temele pre
conizate, s-a lansat un concurs cu 
premii pentru fiecare problemă cu
prinsă în planul tematic.

S-a făcut o popularizare largă a 
planului tematic și a concursului. 
La exploatarea noastră avem o ga
zetă de perete pentru probleme de 
inovații și propagandă tehnică. Cu 
ajutorul acesteia, în colaborare cu co
misia inginerilor și tehnicienilor se 
face popularizarea rezultatelor teh
nice deosebite, a propunerilor de fo
losire de metode și utilaje noi cît și 
a inovațiilor mai imoortante.

Pentru ca ta acest an să se mă
rească numărul de inovații, de ino
vatori cît și eficiența economică a 
inovațiilor se desfășoară o activitate 
susținută — ta strînsă legătură cu \ 
conducerile sectoarelor — pentru de
pistarea metodelor și procedeelor 
noi, pentru intensificarea mișcării de 
inovații.

Ing. RODICA FLAIDAR 
mfaa Vulcan
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Succesele de mîine 
se preg&iesc de azi

DIN EXPERIENȚA 
CONSTRUCTORILOR

Realizarea ritmică a planului, da 
rea în folosință la termenele stabili
te a apartamentelor noi — este o 
sarcină centrală a muncitorilor con
structori. ® experiență bună a dobîn- 
dit în această direcție colectivul șan 
fierului Petrila care anul trecut a 
reușit să obțină succese însemnate 
în muncă.

In dorință de a face cunoscută a-, 
ceastă experiență, metodele de muncă 
folosite de colectivul de aici, ne am 
adresat iov. ing. Gornoviceanu A- 
drian, șeful șantierului Petrila, care 
ne-a relatat următoarele:

„Succesele de mîine se pregătesc 
de azi" — este o zicală care călău
zește întreg colectivul nostru. De 
aceea ne străduim să organizăm în 
așa fel activitatea încit alături de 
fronturile de lucru 
existente să ne 
creăm din timp, 
proporțional cu sar
cinile de plan e- 
xlstente, noi fron
turi de activitate pe lunile urmă
toare.

Să exemplific. In prezent, brigăzile 
•de zidari și tencuitori conduse de 
Sudică Nicolae, Bologan Dincă, Ki- 
nal Ioan, Mlcu Constantin, Vulpe 
Gheorghe și Postolache Dumitru exe
cută tencuirea interioară a blocului 
A 1 cu 80 de apartamente, iar cele 
ale lui Timar Iosif și Negrea loan 
pe cea a blocului F 2 cu 40 apar
tamente. Deci, lucru suficient: iar 
in cursul lunii vom mai avea mîn- 
dria de a preda încă 120 aparta
mente. Apoi vor urma altele.

Tocmai de aceea am pus in lucru 
alte obiective. Astfel, brigăzile de 
bctonișjti ale iui Mihalache Constan
tin și^Bîrzăcan Ștefan împreună cu 
dulgherii lui Tibuleac loan au pus 
in lucru și ridicat deja mai mult de 
jumătate din fundația și elevația 
noului bloc E 6 cu 56 apartamente, 
iar dulgherii lui Geamănu Mihai și 
betoniștii lui Moise I. au executat 
și e| o bună parte din fundația altui 
bloc, E 7, tot cu 56 apartamente. 
Datorită acestui fapt, facă fa cursul 
lunii martie vom avea deschise fron
turi noi de lucru pentru zidari care 
termină tencuielile interioare fa blo
curile aflate ta finisaj — A 1 și 
F 2.

Pentru perioada de vară am pre-

GOSPODARUL 
CARTIERULUI

(Urmare din pag. I-a)

buepu: munca de salvare a ortacu
lui. După 7 ore de muncă încordată, 
a reușit să sape un mic canal pe 
unde a intrai și a salvat minerul. 
Directorul minei a fost intlmpinat 
cu căldură de cei care au fost pre- 
zenți, iar Cristea Nicolae nu găsea 
cuvinte de mulțumire, îl înnecau lacri
mile. A doua zi dimineața, la intra
rea In birou, il aștepta o femeie mă
runțică cu 3 copii. Cu lacrimi in 
ochi ea i-a mulțumit șefului de ex
ploatare pentru salvarea soțului, ta
tăl celor 3 copii.

Cotoț Iosif s-a dovedit a fi și un 
gospodar priceput. In cei 15 ani cit 
a fost șeful exploatării și deputat in 
Sfatul popular el orașului Vulcan, 
a rezolvat multe probleme de interes 
obștesc. Locuitorii din cătunul Dea
lul Babii vorbesc cu respect despre 
Cotoț Iosif. De numele Iul și al al
tor gospodari de aici sînt legate e- 
lectrificarea cătunului, construcția 
căminului cultural, transportul in 
comun. Iată doar cîteva din proble
mele gospodărești pe care Cotoț Io
sif împreuna cu locuitorii din cătun 
le-au rezolvai.

Acum Cotoț Iosif este pensionar. 
Cei 36 de ani lucrați in mină și în 
alte munci de răspundere ii dau 
dreptul la odihnă. Sfidlnd parcă anii, 
el Iși vede mai departe de treburile 
gospodărești din cartier: Intrebtndu-l 
dacă ii e dor de mină iți răspunde:

— O dată sau de două ori pe săp- 
tămlnă merg pe la mină. E foarte 
greu să te desparți de o meserie pe 
care ai indrăgit-o atît de mult.

Intr-adevăr, munca rodnică a lui 
Cotoț Iosif de-a lungul anilor a fost 
răsplătită. Cu ocazia diferitelor săr
bători pe pieptul său strălucesc or
dine și medalii ale R.P.R, Slnt semn 
de prețuire a bogatei sale activități. J 

gătit, in continuare, alte fronturi de 
lucru. Astfel, maistrul Valdam Mi 
hai cu brigăzile de dulgheri con
duse de Popescu Gheorghe și cele 
de betoniști conduse de Vladislav 
Constantin toarnă de pe acum fun
dațiile noii școli cu 16 săli de clasă 
pe care o vom da în folosință în 
toamnă. Sfat făcute pregătiri și 
pentru începerea glisării blocului F 
1 cu 9 etaje și 40 apartamente, iar 
în lunile următoare — pe măsura 
necesităților — preconizăm să ata
căm fundațiile altor blocuri — A 2 
cu 80 apartamente, F cu 40 apar
tamente și altele.

Datorită eșalonării lucrărilor <n 
acest fel, brigăzile de constructori 
de diferite profesiuni vor putea exe
cuta blocurile în serie, conform ce

rințelor tehnologice p 
s ă p ă t o ri i, dui— 
g h e r i i, betoniștii, 
zidarii, tencuitprii 
și echipele de fini
saj se vor succeda 

unii pe alții, avînd permanent fron
turi de lucru suficiente.

Această pregătire a succeselor de 
miine încă de azi, prin lucrările pc 
care le efectuăm, își vor arăta roa
dele fa lunile viitoare. Astfel, după 
ce vpm preda în luna mai blocu
rile A 1 și F 2 cu un total de 120 
apartamente, în vară vom putea da 
în folosință blocul E 6 cu 56 apar
tamente, fa luna august npua școa
lă, iar fa septembrie blocul E 7 
cu 56 apartamente precum și cen
trala termică, avînd apoi timp su
ficient ca în cursul trimestrului IV 
să putem finisa și preda și blocu
rile A 2 și F 1 cu 120 apartamente.

Tot fa ansamblul acestor măsuri 
se înscrie pregătirea de pe acum 
de către maistrul mecanic Zamșa 
Ștefan a macaralelor necesare lucru
lui la noul obiectiv și asigurarea 
bunei funcționări a mecanismelor 
pentru glisarea blocului F 1 ca și 
pregătirea drumurilor de acces la 
diferite lucrări, asigurindu-se ast
fel condiții pentru o bună aprovizio
nare cu materiale de construcții.

Pe șantierul nostru sînt tată mul
te probleme de rezolvat. Dar, cu 
concursul întregului colectiv, ele vor 
fi înfăptuite treptat. Toate eforturile 
necesare sfat concentrate spre ace
lași țel: realizarea ritmică a sar
cinilor de plan, asigurarea unei 
calități corespunzătoare obiectivelor 
predate.

Sfatem convinși că anul acesta 
vom obține noi succese în activitatea 
noastră, predînd în folosința mineri
lor din Petrila un însemnat număr 
de apartamente moderne.

A
puțin

mai
timp

rămas
pină Clasa

cînd elevii din
clasa a VIII-a

a VIII-a
în fața absolvirii

vor susține examenul de absolvire a 
școlii elementare. Această perioadă 
este folosită de către conducerile 
școlilor și de cadrele didactice pen
tru pregătirea temeinică! a elevilor, 
încît să se prezinte onorabil în fața 
comisiilor de examinare.

La Școala generală de 8 ani din 
Aninoasa se pune un accent deose
bit pe meditații și consultații. Chiar 
de la începutul trimestrului II s-au 
luat măsuri pentru organizarea și 
desfășurarea planificată a meditațiilor 
Ia toate obiectele. G atenție sporită 
se acordă însă matematicii și limbii 
romîne. In acest sens, profesorii 
Vischi Margareta — la limba romî- 
nă și Mircea Petre — la matemati
că, și-au întocmit planuri calenda
ristice pentru repetarea materiei, pen
tru clarificarea și aprofundarea unor 
noțiuni mai dificil de reținut. De a- 
semenea, tînărul profesor, Sîrbu Eu
gen depune mult interes în predarea 
fizicii și chimiei, în seminarizarea și 
însușirea de către elevi a celor pre
date.

Pe lîngă meditații și consultații, 
cei doi diriginți ai claselor a VIII-a, 
Sîrbu Eugen și Mircea Petre, fac vi
zite la domiciliile elevilor, le urmă
resc studiul individual, stau de vor
bă cu părinții în privința ajutorului 
ce trebuie să-i acorde соріЫог lor 
acum, înaintea examenului de absol
vire.

Pentru orientarea profesională a 
elevilor, cei doi diriginți și-au plani
ficat vizitarea unor întreprinderi 
din Vadea Jfaiui ca U.R.U.M.P., ter-

FOTBAL

RuflbiJiul Petrila — Pandurii Tg. Jiu
2-2 (1-2)

Continuîndu-.și pregătirile în ve
derea reluării campionatului de fpt- 
bal, Jiul a susținut sîmbăta, pe tere
nul din Petrila, încă un meci de ve
rificare avînd de data aceasta par- 
terenă de joc echipa Pandurii Tg. 
Jiu.

Cu tot terenul desfundat, am
bele echipe au desfășurat, in cea 
mai mare parte din timp, un joc 
vioi care a plăcut publicului specta
tor. Deși au dominat cu autoritate, 
fotbaliștii de la Jiul n-au putut în
scrie decît un gol (cel de-al doilea 
a fost marcat în propria poartă de 
fundașul Drăgan). Acest lucru se 
datorește atît impreciziei în șut a 
atacanților Libardi, Peronescu, Mar- 
tinovici și Farkaș cît și formei bune 
a apărării oaspeților.

Apărarea de la Jiul a dat dovadă 
în unele momente de nesiguranță și în 
partida cu Pandurii Tg. Jiu. Frank șl, 
în special, Nicoară s-au lăsat ușor de
pășiți de adversar, n-au intervenit cu 
promptitudine, au făcut cîteva greșeli 
copilărești. De altfel datorită unor a- 
eemenea greșeli, oaspeții au marcat

Meci de cupă fa Lupeni

Minerul — Crișul Oradea 3-0 C3-O)
lui. Fără succes însă. In minutul 80 
Sziics ratează o lovitură liberă de

Stadionul din LUpeni a cunoscut 
din nou sîmbătă după-amiază ani
mația obișnuită a competițiilor fot
balistice. Peste 1000 de spectatori au 
fost prezenti aici la întîlnirea ce a 
avut Ioc, în cadrul „Cupei R.P.R.“, 
între echipele Minerul din localitate 
și Crișul Oradea.

încă din primele minute ale în- 
tîlnirii, atacurile și contraatacurile 
s-au succedat cu repeziciune de ia 
o poartă la alta. După o încercare 
infructuoasă a înaintașilor echipei 
gazde la poarta apărată de Duca, 
oaspeții lansează ta minutul 8 un 
contraatac rapid și crează o situație 
clară de gol pe care Mihai o ratează.

Două minute mai tîrziu cadă ful
gerător primul gol. Pleian infiltrat 
în careul orădenilor, primește o pasă 
precisă și șutează puternic în colțul 
din stînga de jos al porții. Duca a 

mocentrala Paroșeni, preparația Co
rcești, Viscoza Lupeni.

La rîndul lor, elevii depun tnâi 
multă preocupare, mai multă serio
zitate în pregătire. In cele două cla
se a VIII-a de Ia Școala generată 
de 8 ani din Aninoasa sînt mulți e- 
levi fruntași la învățătură. Amintim 
doar cîțiva : Mîrza Elena, Nițu Mar
gareta, Popa Olga, Staton Maria, 
Macavei Voichîța din clasa a VIII-a 
A, Antal Ema, Batîn Gheorghe, Blaj 
Maria, Deak lldiko din clasa a 
VIJI-a B.

Trebuie să arătăm insă că mai 
sfat și elevi - ce-i drept — puțini, 
dar e regretabil că mai sfiit, care nu 
merg Ia meditații, neglijează învă
țătura, nu privesc ou destulă exi
gență apropiatul examen de absol
vire. Intre aceștia se află Ciurezu 
Doina, Pohoată Andrei, Bnrlec loan 
din clasa a VIII-a A. Săcăiuș Viorel, 
Vrabely Francisc, Rîșcu Ioan, Floca 
Luclca din clasa а ѴПІ-а B. Oare pă
rinții le cunosc situația școlară ? Tim
pul este limitat și trebuie găsită cît 
mai repede soluția ieșirii din această 
situație neplăcută.

Acești elevi, și alții ca ei, să nu 
uite că, de fapt, peste puțin timp îi 
așteaptă nu un examen, ci două : cel 
de absolvire și cel de admitere în 
școlile medii sau profesionale. Să nu 
uite acest lucru nici părinții. Așadar 
pregătirea trebuie intensificată, iar 
la aceasta trebuie să reflecte în pri
mul rtad ei, elevii.

D GHEONEA 

cele două goluri și nu a lipsit mult 
să mai înscrie și altele în poarta a- 
părată pe rînd de Ion Vasile și 
Zamfir.

Timpul care a mai rămas pînă la 
începerea campionatului trebuie folo
sit de antrenorii de la Jiul pentru 
lichidarea lipsurilor din comparti
mentul apărării precum și pentru 
îmbunătățirea preciziei în șut a îna
intașilor.

Echipa din Tîrgu Jiu a jucat cu 
multă voință suplinind astfel unele 
lacune prin putere de luptă.

Cele patru goluri au fost înscrise 
de Libardi în minutul 3 și Drăgan 
(autogol) în minutul 62 pentru jiul, 
iar pentru Pandurii Tg. Jiu de că
tre Melinte I, în minutul 20 și Do- 
robănțu în minutul 44.

☆

Jn deschidere, s-au întîlnit echi
pele Știința Petroșani și Preparato
rul Petrila. Practicînd un joc măi 
bun, studenții au cîștigat cu scorul 
de a-o.

C. MATEESCU

plonjat prea tîrziu, cînd mingea se 
afla deja în plasă. Pe extre
ma stîngă, Precup, țîșnește în 
viteză adeseori și crează faze spec
taculoase în careul oaspeților. La o 
astfel de țîșnire, Precup marchează 
dintr-un unghi dificil cel de-ai doi
lea gol (minutul 23). încurajați de 
aplauzele entuziaste ale suporterilor, 
fotbaliștii de la Minerul atacă insis
tent șl domină categoric. Staudt 
marchează cu precizie ей de-al 
treilea gol din lovitură de la 11 m.

In repriza a doua oaspeții luptă 
cu ardoare pentru micșorarea scoru-

Atacantul Precup de la Minerul Lupeni a intrat în careu. Bn șut pla
sat dintr-un unghi dificil ți gelul s-a marcat 1 

Fază din întîlnirea Minerul Lupeni — Crișul Oradea.

PROGRAM DE RADIO
11 martie

PROGRAMUL L 8.00 Sumarul 
presei, 8,06 Program de promenadă, 
10,03 Noi intetpreți de muzică u- 
șoară, 10,15 Șantier editorial, 10,25 
Muzică populară, 11,00 Uverturi la 
opere, 12,15 Muzică ușoară, 13,05 
Prelucrări de folclor, 14,10 Muzîcă 
ușoară. 15,34 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 16,30 Prietena 
noastră cartea. 17.30 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 18,00 
Seară pentru tineret, 19,00 Cfată, 
dansează tinerețe, 20,00 Radiogazeta 
de seară, 20,30 Varietăți muzicale, 
21,15 Părinți și copii, 21,30 „Din nou 
împreună" — muzică de dans. PRO
GRAMUL IL 8,00 Cofuri din opere, 
9,03 Melodii populare interpretate 
la diferite instrumente, 9,30 Vreau 
să știu (reluare), 11,15 „Ре-un pi
ctor de piai“ — cîntece și jocuri 
ciobănești, 11,45 Muzică ușoară, 
12,30 Soliști ai teatrelor muzicale, 
13,40 Concert de prfaz, 14,35 Reci

Pregătiri 
pentru campionat

Echipa studenților din Petroșani 
și-a început de mult pregătirile pen
tru campionatul care va începe la 
data de 21 martie.

Primul meci de verificare a fost 
susținut în compania echipei Pro
gresul din București în cadrul com
petiției dotate cu „Cupa 6 Martie" 
organizată de Federația de speciali
tate unde, după un joc extrem de 
disputat, victoria a fost obținută cu 
scorul de 8-6 de bucureșteni. I.a 
sfîrșitul acestei săptămîni, echipa se 
Va deplasa din nou la București 
pentru a susține încă două jocuri.

Pentru noul campionat, echipa Ști
ința Petroșani va avea următorul 
lot de jucători: Nae Ureche, Dijrhă- 
rescu 1., Rotaru C., Chiriac C, Ami- 
trescu M„ Hristovici P. fpsilante 
A., Reus C., Bojenescu A., Dragoș 
A., Dulce Z., Galdea M., Geprgescu 
D., Iliescu I., Săbău V.. Sîrbu ]., Ma- 
nolache M.. Ghiță C. și alții.

Și echipa Minerul din Lupeni, care 
activează în campionatul de califi
care pentru cat. A, și-a început de 
mult pregătirile.

ta 11 m.
Arbitrul Pop Aurel de ta Cluj a 

condus formațiile :
MINERUL : SZIKLAY, Szeneș, 

Staudt, DAN, Luban, TO1A, Cotroa- 
ză, PLEIAN (GROFU), Ologu, DO- 
DU, PRECUP. CRIȘUL: Duca, 
Szacacs II, Solomon, Nagy, BalDgh, 
DAMIAN, MIHAI, Sues, Bacos, MU- 
REȘAN, Szacacs III.

VIOREL STRAUȚ

tal Iolanda Mărculescu și Mihail Ar- 
năutu, 15,05 Interpret de muzică u- 
șoară, 15,30 Capodopere ale literatu
rii universale: „Oedip". Prezentare 
de cont. univ. Ovidiu Drirnba, 16,20 
Dialog cu ascultătorii, 17,15 „Vechi 
melodii... noi ritmuri" — muzică u- 
șoară, 18,00 Coruri bărbătești, 18,30 
Pagini orchestrale din operete, 19,05 
Melodii populare din Banat, 19,50 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a RadioteleviziuiiM.

Cinematografe
11 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Titanic vals; REPUBLICA; Ah. 
Eva; ISCRONI : Agata, tasă-te de 
crime; ANINOASA: Pînă mîine; 
LUPENI: Colaboratorul Ceka; URi- 
CAN1 : Limuzina neagră.
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PREZENȚE KOMlNEȘTI

Pavilionul R.P.R. — revelația tîrgului 
internațional de la Montevideo

MONTEVIDEO 9 (Agerpres).
In ajunul închiderii tîrgului inter

național de la Montevideo, dl. Wa
shington Beltran, președintele Con
siliului Național Guvernamental al 
Uruguayului, însoțit de Luis M. de 
Posadas Montero, secretarul Consi
liului, și de Francisco Rodrlguez 
Camusso, ministrul sănătății publi
ce, au vizitat pavilionul R. P. Romî- 
ne. Inalții oaspeți și-au manifestat 
admirația față de nivelul industriei 
romînești, exprimîndu-și speranța că 
prezența Romîniei. la tîrg va contri
bui la întărirea relațiilor economice 
și de prietenie romîno-uruguayene. 
Referindu-se la opinia generală după 
care pavilionul romîn este cel mai 
reprezentativ, președintele Beltran a 
spus între altele :

„Acum după ce l-am vizitat, pot

Posibilitatea debarcării unor cosmonaut 
în Lună înainte de 1970

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Dr. James Webb, directorul gene

ral al N.A.S.A. — Administrația na
țională pentru aeronautică și cerce
tarea spațiului cosmic — a declarat 
în fața Comisiei senatoriale pentru 
problemele cosmice că debarcarea 
unor cosmonauți americani îp Luna 
înainte de anul 1970 poate fi consi
derată ca posibilă, cu condiția ca 
pînă la acea dată să poată fi înche
iată cu succes o serie de 15 zboruri 
umane în Cosmos.

Budiștii cer retragerea forțelor armate 
americane din Vietnamul de sud

SAIGON 9 (Agerpres).
In capitala sud-vietnameză a avut 

loc ,o reuniune a liderilor budiști ca
re au examinat situația din țară. 
După cum relatează agenția U.P.I., 
ei au adoptat o declarație prin care 
cer guvernului S.U.A. să-și retragă 
forțele armate din Vietnamul de 
sud, deși ei își însușesc punctul de 
vedere al autorităților de la Saigon

I 11 c î
TEL AVIV. Partidul de opoziție 

„Heruth" din Izrael — relatează 
France Presse — a depus la 8 mar
tie o moțiune de urgență în parla
mentul acestei țări, prin care a ce
rut respingerea propunerii vest-ger- 
mane de stabilire a relațiilor diplo
matice cu Izraelul.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Casei Albe a anunțat că 
președintele Johnson a hotărît să a- 
mîne pe o dată nedeterminată vi
zita proiectată în America Latină, 
din cauza situației internaționale și, 
mai ales, a situației din Vietnam.

BONN. In cadrul procesului inten
tat „infirmierelor morții", acuzate 
de a fi luat parte la uciderea a mii 
de bolnavi mintal în cadrul progra
mului nazist de eutha.nasie, procuro
rul a rostit luni rechizitoriul. El a 
cerut pronunțarea unor condamnări 
la muncă silnică pe termene între 
un an și patru ani pentru opt din 
cele 14 acuzate. Pentru celelalte șase 
acuzate, procurorul a cerut achita
rea din lipsă de dovezi.

LAHORE. Pakistanul și Indonezia 
au semnat luni un acord care pre
vede dezvoltarea colaborării între 
cele două țări în domeniul comerțu
lui, navigației, transporturilor aerie
ne și în domeniul cultural.

CAIRO. Gaston Soumialot, minis
trul apărării în guvernul revoluțio
nar cotigolez, care se află într-o 
vizită în R.A.U., a făcut luni la 
Cairo o declarație în cadrul unei 

spune și eu că într-adevăr e cel mai 
frumos și reprezentativ pavilion; Noi 
vrem să dezvoltăm relațiile comer
ciale cu țara dv“.

Subliniind participarea Romîniei la 
tîrg, dl. Camusso, ministrul sănă
tății publice, a spus:

„încă înainte de a vizita pavilio
nul, am auzit numeroase comentarii 
elogioase la adresa acestuia atît în 
cercurile guvernamentale cît și în 
cele economice. De asemenea, presa 
a scris mult despre produsele dv., 
despre Romînia de astăzi, despre 
succesele economice ale poporului 
romîn. Ea nu face decît să exprime 
opinia publică, părerea maselor de 
oameni care vizitînd pavilionul au 
putut cunoaște Romînia actuală — 
revelația tîrgului".

Pe de altă parte, agențiile ame
ricane de presă anunță că un apa
rat de emisie al capsulei „Gemini", 
pe bordul căreia urmează să efec
tueze la 23 martie un zbor orbital 
cosmonauții Virgil Grissom și John 
Young, a suferit o defecțiune în 
cursul probelor de antrenament. 
N.A.S.A. consideră totuși că acest 
accident nu va duce la amînarea 
zborului întrucît repararea aparatu
lui nu va dura decît cel mult două 
zile. ——- 

în ce privește cauzele conflictului 
existent. Totodată, liderii budiști iu 
chemat guvernul de la Saigon și pe 
sprijinitorii acestuia, S.U.A., să pu
nă capăt atacurilor împotriva R. D. 
Vietnam. In declarație se cere, de 
asemenea, crearea unei „comisii de 
conciliere care să servească ca pun
te de legătură între autoritățile sud- 
vietnameze și guvernul R. D. Viet
nam".

t e v a r î
conferințe de presă. El a arătat că 
în curînd va avea loc la Cairo o 
conferință a conducătorilor forțelor 
patriotice din Congo (Leopoldville).

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al R. P. Polone la O.N.U., 
Bohdan Lewandowski, într-o scrisoa
re adresată secretarului general ai 
O.N.U., U Thant, a propus — din 
însărcinarea guvernului său — in
cluderea problemei extinderii limitei 
de urmărire a criminalilor de război 
naziști pe ordinea de zi a Comisiei 
pentru drepturile omului. Comisia 
își va desfășura lucrările la Geneva 
între 22 martie și 15 aprilie.

SANTIAGO DE CHILE. „Sîntem 
interesați în întărirea păcii în în
treaga lume", a declarat Eduardo 
Frei, președintele Republicii Chile, 
la o conferință de presă, organizată 
după anunțarea rezultatelor alegeri
lor din 7 martie. Expunînd princi
piile politicii interne și externe ale 
guvernului său, Frei a declarat: 
„Guvernul chilian este adeptul sta
bilirii de relații diplomatice și eco
nomice cu toate țările și consideră 
că divergențele ideologice nu trebuie 
să împiedice dezvoltarea unor ase
menea relații".

LONDRA. Intr-o declarație făcută 
luni după-amiază în Camera Comu
nelor, subsecretarul de stat la Mi
nisterul Apărării, Mulley, a subliniat 
că guvernul britanic va aloca în a- 
nul bugetar 1965—1966 suma de 
554 milioane lire sterline, pentru 
întreținerea armatei terestre Ьгйа-

lotrările [onsiliolni ministerial al 0.0. I.
NAIROBI 9 (Agerpres).
Conferința miniștrilor afacerilor 

externe ai Organizației Unității A-J 
fricane (O.U.A.) și-a reluat lucră
rile marți dimineața. Reuniunea, ca
re luni seara a luat în dezbatere 
printre altele și bugetul organiza
ției, a continuat în ședința de dimi
neață discuțiile în problema congo
leză. Un membru al delegației lui 
Chombe a declarat înaintea începe
rii ședinței că „discuțiile în proble
ma congoleză trebuie să fie mai pu
țin aspre decît la Addis Abeba,

De Ziua internațională a femeii
Algeria

ALGER 9. Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite:

Cu prilejul Zilei internaționale a 
femeii. 8 martie, peste 10 000 de fe
mei au defilat luni pe străzile Alge
rului. După-amiază, în cunoscuta 
sală „Majestic" din Alger a avut loc 
un miting organizat de Uniunea na
țională a femeilor algeriene 
(U.N.F.A.). Participantele la miting 
au fost salutate de președintele re
publicii, Ahmed Ben Bella.

La Oran, Tlemcen. Blida, Con
stantine, Tizi-Ouzou, Annaba și în 
întreaga țară, Ziua internațională a 
femeii a fost sărbătorită cu însufle
țire.

Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- 

gerpres).
Uniunea femeilor democrate dip 

Berlinul occidental a organizat în
tr-o serie de cartiere ale orașului a- 
dunări festive consacrate Zilei de 8 
martie. Luînd cuvîntul la una dintre 
aceste adunări, Inge Kopp, preșe
dintele executiv al Uniunii, a chemat 
femeile din Berlinul occidental să 
continue lupta pentru destinderea 
încordării internaționale și asigura-

n d u r î
nice. Această sumă depășește cu 
39 milioane lire sterline alocațiile 
destinate în acest scop în anul bu
getar 1964—1965.

KUALA LUMPUR. Primul minis
tru al Malayeziei, Tunku Abdul Rah- 
fnan, a afirmat că reprezentantul Fi- 
liptaelor nu va participa la tratati
vele ce urmează să aibă loc între 
Malayezia și Indonezia în vederea 
soluționării disputelor dintre cele 
două țări.

S.U.A.

Cereri pentru trimiterea de trupe 
la Selma

NEW YORK 9 (Agerpres).
Roy Wilkins, secretar general al 

Asociației naționale pentru propăși
rea populației de culoare, a cerut 
președintelui Johnson trimiterea ime
diată de trupe federale la Selma, 
statul Alabama, pentru a apăra pe 
negri împotriva atacurilor poliției. 
O cerere similară a fost adresată și 
de James Farmer, președintele „Con
gresului egalității rasiale", organi
zație integraționistă a populației de 
culoare.

Răspunzînd apelului pastorului 
Martin Luther King, un grup de 40 
de clerici protestanți, catolici și 
evrei au plecat cu avionul de la 
Washington Ia Selma, pentru a 
participa la marșul spre Montgo
mery, capitala Alabamei. Acest marș 

Leopoldville fiind gata să aprobe un 
text cu caracter general, moderat și 
cu anumite principii fundamentale". 
In ceea ce privește bugetul, el a 
fost adoptat, înregistrîndu-se un vot 
împotrivă și 12 abțineri. Primul mi
nistru congolez, Moîse Chombe, a 
fost prezent la deschiderea ședinței 
din dimineața zilei de 9 martie. Po
trivit aprecierii majorității delega- 
ților prezenți la Nairobi, se consi
deră că lucrările actualei conferințe 
ar putea să se încheie astăzi.

rea unei păci trainice. Ea a decla
rat că femeile din Berlinul occiden
tal condamnă incursiunile avioane
lor americane asupra Vietnamului 
de nord și cer încetarea neîntârziată 
° agresiunii Statelor Unite.

O declarafie а С. C. al Partidului 
Neo Lao Haksat

HANOI 9 (Agerpres).
După cum anunță postul de radio 

„Vocea Patet Lao", Comitetul Cen
tral al Partidului Neo Lao Haksat 
a condamnat cu hotărîre într-o de
clarație incursiunile aeriene ameri
cane asupra R. D. Vietnam conside- 
rîndu-le o încălcare gravă a acor
durilor de la Geneva din 1954 și a 

dreptului internațional, o provocare 
cît se poate de primejdioasă care a- 
menință să ducă la extinderea răz-

„France Presse" despre convorbirile 
anglo-vest-germane

BONN 9 (Agerpres),
Referindu-se la convorbirile anglo- 

vest-germane, care se desfășoară la 
Bonn, agenția France Presse scrie 
următoarele: „In ceea ce privește 
problema unificării Germaniei au a- 
părut divergențe importante de ve
deri între cancelarul Erhard și pre
mierul britanic, Wilson. Primul mi
nistru britanic consideră că proble
ma germană nu se poate reglementa 
decît în cazul unei destinderi între 
Est și Vest. Acest lucru a fost sub
liniat de Wilson și în discursul pe 
care l-a ținut Ia dejunul oferit în o- 
noarea sa de cancelar. El a arătat 
că destinderea va trebui să cuprin
dă teritorii mai vaste și nu numai 
Germania.

La rindul lor, miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări, cărora li 
s-a alăturat ministrul vest-german 
al apărării, Kai-Uwe von Hassel, au 
examinat proiectul britanic de creare 
a forței nucleare atlantice, problemă 

a fost organizat în semn de protest 
împotriva violențelor la care s-au de
dat autoritățile din Selma împotriva 
manifestațiilor populației de culoare. 
Pe1 de altă parte, guvernatorul 
Wallace din statu] Alabama, cunos
cut pentru pozițiile sale rasiste, a 
declarat că va împiedica „prin toate 
mijloacele" marșul negrilor spre 
Montgomery.

Ministerul Justiției a comunicat 
că F.B.I.-ul a întreprins o anchetă 
asupra brutalităților de la Selma. 
S-a. anunțat că un agent al F.B.I.- 
ului, care lua fotografii în timp ce 
polițiștii călare alungau pe negri, 
a fost maltratat de trei albi care 
i-au distrus aparatul. Cei trei agre
sori vor fi deferiți justiției.

Rezultatele alegerilor 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres).

Au fost date publicității rezultatele 
oficiale ale alegerilor pentru Congres 
din Chile, care consfințesc victoria 
partidului democrat creștin al pre
ședintelui Eduardo Frei. Democrații- 
creștini și-au asigurat majoritatea 
absolută în Camera deputaților și e 
treime a locurilor din senat.

In Camera deputaților, democrații- 
creștini au obținut 82 de mandate 
față de 28 în alegerile precedente; 
partidul radical a obținut 20 de man
date față de 39; partidul comunist 
18 față de 16; partidul socialist 11 
față de 15; partidul liberal 8 față 
de 28; partidul conservator 3 față 
de 17 și partidul democrat-național 
3 față de 7.

In senat cei 21 de senatori aleși 
se repartizează astfel: democrații- 
creștini — 12, radicalii — 3, socia
liștii — 3, comuniștii — 2 și demry 
or ații-naționali — 1. Senatul chilian 
numără 45 de membri, din care nu
mai jumătate au fost realeși.

boiului în întreaga Indochină și în
treaga Asie de sud-est.

Poporul laoțian, se spune în de
clarație, cere ca imperialiștii ameri
cani să pună capăt neîntîrz»» pro
vocărilor militare împotrivii R. D. 
Vietnam și a celorlalte țări din In
dochina, să retragă din Indochina 
toate trupele lor, să dea popoarelor 
țărilor Indochinei posibilitatea de 
a-și rezolva ele însele, treburile in
terne.

în legătură cu care R. F. Germană 
nu a ascuns niciodată că preferă 
forța multilaterală, fa legătură cu 
aceasta, scrie A.F.P.. nu a putut fi 
luată nici o hotărîre luni.

O a treia grupă de lucru din care 
au făcut parte John Diamond, mi
nistru adjunct ai trezoreriei Marii 
Britanii, iar din partea germ jiă mi
nistrul finanțelor, Rolf DaL^ uen, și 
ministrul economiei, Kurt tunuec- 
ker, a analizat o problema—la care 
Marea Britanie ține foarte mult: 
compensarea de către R. F. Germană 
a cheltuielilor în devize efectuate de 
Marea Britanie pentru întreținerea 
armatei engleze de pe Riin. Guver
nul vest-german a consimțit să spo
rească cu o sumă foarte mică aju
torul acordat pînă în prezent, subli
niind că Banca federală de e- 
misie din R.F.G. a contribuit 
foarte mult la susținerea lirei 
în perioada de criză din anul 1964“. 
In legătură cu aceeași problemă, 
ziarul „Rheinische Post" scrie: 
„Wilson va face totul pentru ca gu
vernul federal să aducă o nouă con
tribuție financiară la cheltuielile pen
tru întreținerea armatei de pe Rin, 
prin sporirea achizițiilor germane ÎQ 
Anglia".

Incendiile din Australia
SYDNEY 9 (Agerpres).
Incendiile din statele australiene 

Victoria și Noua Galie de sud, care 
durează de mai multe zile, au dis
trus pînă în prezent 230 de case. In 
timp ce în statul Victoria, ca ur
mare a unor ploi puternice, incen
diile au scăzut în intensitate, in 
Noua Galie de sud, ele se mențin cu 
aceeași virulență. Guvernul statului 
intenționează să recurgă la provo
carea de ploi artificiale pentru a în
grădi focarele de incendiu. Proprie
tarii de vite din Noua'Galie de sud 
apreciază că pînă în prezent incen
diile au provocat pieirea unui nu
măr de circa 50 000 de vite și oi.
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