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Minerii Văii Jiului au încheiat luna martie 
cu importante succese

Clasamentul hărniciei
Pe baza producției extrase pe luna martie, în întrecerea socialistă 

ce se desfășoară între exploatările miniere din cadrul Combinatului 
carbonifer Valea Jiului, primele locuri sînt ocupate de:

Exploatarea
minieră

Față 
de plan

Față de 
, angajament

Lonea 109,1 la sută 108 la sută
Petrila 107,6 la sută 106 la sută
Aninoasa 107,3 la sută 105 la sută
Lupeni 103 la sută 101 la sută
Vulcan 101,9 la sută 101 Ia sută
In întrecerea dintre sectoare, pe primele locuri s-au clasat:

Sectorul IV Petrila 123 la sută 122 la sută
Sectorul V Lonea 116 la sută 116 la sută
Sectorul IV Vulcan 114 la sută 113 la sută
Sectorul II Aninoasa 113 la sută 111 la sută
Sectorul III Lupeni

. - -
109 la sută 105 Ia sută

tone de căr-

Realizările minerilor Petrilei

V. II și IV 
substanțială 

Din

condiții tot mai 
abataje, minerii

Avînd asigurate 
bune de lucru, în 
de la Petrila au reușit ca și în luna 
trecută să se afirme în întrecerea cu 
celelalte exploatări miniere din Va
lea, Jiului. Toate sectoarele produc
tive de la această mină și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan pe 
luna martie, 
pe mină să 
de producție 
ne. In mod 
colectivele sectoarelor IV și II care 
au dai o însemnată cantitate de

Acest lucru a făcut ca 
se înregistreze un plus 
de 5722 tone de cărbu- 
deosebit s-au evidențiat

înving&tо гi
ai stihiilor subpămîntene

Cu opt ani in urmă, la mina Pe
trila, calitatea de brigadier a fost 
atribuită unui tînăr care abia îm
plinise 23 de ani. Componența bri
găzii nu depășeau nici ei virsta 
brigadierului. Dar, în afară de ti
nerețe, oamenii noii brigăzi mai a- 
veau un atribut comun: dorința 
de a fi în primele rînduri ale bă
tăliilor subterane pentru mai mult 
cărbune.

Au trecut de atunci opt ani Pal
maresul brigăzii s-a îmbogățit 
continuu cu noi fapte minerești, 
Ёіе se înscriu pe făgașul celor S 
ani de muncă dîrză, plină de cu
tezanță a brigăzii și au strălucirea 
unui diamant. Oamenii vorbesc cu 
multă stimă despre brigadă, iar în 
sectorul IV unde ea activează, este 
socotită cea mai bună. Nu de mult, 
brigada a fost distinsă a doua oară 
cu diploma de fruntașă in între- 

■ cere. Dar nu numai aiit. Brigaaa 
număra anul trecut 15 oameni, plus 
brigadierul. Cu toții, în frunte cu 
șeful de brigadă, au fost declarați 
fruntași în producție; li s-au prins 
pe piept steluțe purpurii — distinc
ții ale hărniciei.

L-am întilnit pe brigadier în. 
urmă cu cîteva zile, după ce coli- 

cărbune peste prevederile planului. 
Printre brigăzile miiiiere de la Pe- 
irila care în luna trecută au lucrat 
cu randamente< mari se numără cele 
conduse de Sidorov Vasile, Cepălău 
Aurel, Stăuceanu Gheorghe, Karda 
Emeric, Cîșlaru loan, Alexe Constan
tin, Tănase loan și Laszlo Ștefan.

Demn de remarcat este, de aseme
nea faptul că minerii petrileni și-au 
îndeplinit încă de la 29 martie pla
nul de producție pe primul trimestru 
din acest an.

-

via l-a adus la suprafață din a- 
dincurile minei. Cu haine de lucru, 
cu aceeași lampă de miner, cu fața 
acoperită de pulberea neagră, tină- 
rul miner nu se deosebea de tova
rășii lui de drum ce ieșeau din mi
nă. Și totuși ochii-i surîzători l-au 
trădat de indaiă. Cepălău Aurel, e 
iot acel tînăr pe care l-am cunos
cut cu opt ani in urmă: vesel, op
timist.

„Cepălău e un om care-și cuce
rește oamenii prin firea lui veselă, 
deschisă", mi-atn amintit văzlndu-l 
pe brigadier, cuvintele inginerului 
șef de sector. Da, așa este. O vor
bă frumoasă face mai mult dealt 
orice. Cepălău, găsește întotdeauna 
cuvinte de însuflețire pentru orta
cii lui. In activitatea brigăzii a- 
ceste cuvinte au de cele mai multe 
ori un rol hotăritor.

Ortacii lui Cepălău se află in 
primele rînduri ale luptei împotri
va stihiilor lumii subterane: bri
gada lucrează la izolarea și asana
rea focurilor de mină. Numerele 
16, 17, 21, 9 vest din sectorul III,

ION DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

Anul XVII 
XXII №. 4807

Vineri
2 aprilie 

1965

Fruntași pe bazin
In Juna trecută, pe graficul minei 

Lonea au fost înscrise cifre grăitoare 
care oglindesc hărnicia minerilor de 
aici. Planul lunar pe întreaga ex
ploatare a fost depășit cu 6382 tone 
de cărbune, fapt ce a făcut ca mina 
Lonea să ocupe în întrecere primul 
loc pe bazin. Sporul de producție a 
fost obținui îndeosebi pe seama creș
terii productivității muncii. In majo
ritatea abatajelor s-au realizat ran
damente medii de 6—8 
bune pe post.

Colectivele sectoarelor 
au adus o contribuție 
Ia dobîndirea acestor succese, 
abatajele sectorului V, de exemplu, 
s-au extras peste planul lunii mar

tie mai bine de 
1 700 tone de căr
bune energetic, 
producția dată fiind 
de bună calitate.

In primul trimes
tru ai anului, bri
gada condusă de 
minerul Laszlo 
Ștefan de la sec
torul II] al minei 
Petrila a depășit 
sarcinile de pian 
cu 400 tone de 
cărbune.
trei ortaci din brî-In fotografie :

ga da lui Laszlo, înainte de a intra 
în mină, în schimbul II.

Lupeni — cea 
carboniferă din 
luna martie cu 

au 
de

Cărbune cocsificabil 
peste plan

Și minerii de la 
mai mare exploatare 
țară — au încheiat 
realizări frumoase în muncă. Ei 
extras în această lună mai mult 
4000 tone de cărbune cocsificabil 
peste sarcinile de plan. Și de astă- 
dată cele mai mari realizări le-a ob
ținut colectivul sectorului III, sector 
fruntaș pe exploatare. Brigăzile de 
frontaliști din sector au dat peste 
planul lunar 3672 tone de cărbune 
cocsificabil. Randamentele medii ob
ținute în abatajele frontale sînt de 
aproape 5 tone cărbune pe post.

SOLUȚIE
La sectorul H al 

minei Vulcan prin sui
torul colector săpat 
între orizonturile 555- 
480 și plasat în cul
cușul stratului 3 se 
dirijează producția re
zultată de la 4 aba
taje frontale. Suitorul, 
lung de 72 metri, este 
format din trei por
țiuni care au înclinări 
diferite, 
cauză se 
producția 
orizontul 
încărcată 
orizontul 
contrar, se agăța căr
bunele în suitor. Cum 
la orizontul 480 nu 
era întotdeauna posi
bilă o încărcare con
comitentă, se pierdea 
mult timp cu desgă- 
țarea cărbunelui.

INGENIOASA

Din această 
impunea ca 
deversată la 
555 să fie 

imediat Ia 
480. In caz

In urmă cu două 
luni, tovarășul Kovacs 
Emeric, inginer șef — 
adjunct al exploatării, 
a propus ca pe sui
tor să fie montate tu
buri metalice. In com
parație cu betonul, țe
vile de metal prezin
tă avantajul că au un 
coeficient de frecare 
mai mic. Curînd după 
aceea, sub îndrumarea 
inginerului Kovacs а 
început montarea, în 
secția de 
tuburilor 
diametrul 
In acest 
ducția a
în continuare prin ve
chea secție de tran
sport. Lucrările de 
instalare a tuburilor 
au fost conduse de 
maiștrii principali Mo- 
raru Iosif și Veczel

circulație, a 
de oțel cu 
de 720 mm.
timp, pro

test dirijată

ANCHETA NOASTRĂ

Șantierul Vulcan 
după ui i trimestru
Șantierul de construcții de locuințe 

din Vulcan a încheiat trimestrul I 
al anului cu un bilanț satisfăcător. 
A avut în pian 72 de apartamente și 
le-a predat în cursul lunii martie. 
Din totalul de 424 
de apartamente de 
predat în cursul a- 
cestui an. 272 sînt 

lucru — unele 
fundații, altele 
roșu, iar altele 
finisaj. 56 de 

sînt

Glisarea blocului D 13 din Vulcan se desfășoară din 
plin. Peste puțin timp, un nou bloc cu 8 etaje și 72 
apartamente va înfrumuseța orașul.

în 
la 
în 
în 
apartamente 
trasate și așteap
tă începerea lucră
rilor de fundație.

Totuși atenția 
noastră s-a îndrep
tat asupra acestui 
șantier diin două 
motive. Primul: în 
anul trecut, șantie
rul nu și-a îndepli
nit sarcinile de 
plan nici pe jumă
tate și e de aștep
tat ca anul acesta 
să se recupereze 
rămînerea în 
mă din anul 
cut Cel de-al 
lea motiv: 
tierul din Vulcan 
aplică pe scară 
largă metoda glisării construcțiilor 
căre în mod firesc, trebuie să gră
bească termenul de execuție a unui 
bloc întrucît structura de rezistență 
și pereții despărțitori ai blocului se 
execută în 14—20 de zile. Ori, șan
tierul pierde acest avans de timp 
pe parcurs.

Cauzele
In prezent la 

blocul D 13 cu 
După 8 zile de 
află la etajul IV, Angajamentul co
lectivului care lucrează la acest bloc 
este de a termina glisarea în 14 
zile. Maistrul CorcfstJi Otto. este 
convins că angajamentul va fi res
pectat. Aceeași convingere o au și 
șefii celor două echipe de zidari — 
Banu Ștefan și Calotă Constantin.

— Ritmul acesta susținut de lucru 
se va putea menține și la restul 
operațiunilor, respectiv la montarea 
planșeelor. executarea zidăriei la 
terasă, a pardoselilor și tencuielilor ?

Răspunsul . maistrului la această 
întrebare nu a fost cel așteptat. Plan- 
șeele prefabricate nu sînt turnate în 
prezent decît în proporție de 60 la 
sută. Pentru a se putea turna restul 
de planșee e nevoie de o platformă 
de-a lungul blocului pe o parte și 
pe alta. Dat în această zonă tere
nul e accidentat și încă nu s-a luat 
niei o măsură pentru amenajarea lui. 
Nici linia de marcare nu e prelun
gită pe tot frontul clădirii. Să ad
mitem că, pînă la terminarea glisării, 
terenul din jurul blocului se va a- 
menaja. Dar planșeele au nevoie, du
pă turnare, de un timp substanțial 
pentru întărire. Iată deci

Vulcan se glisează 
72 de apartamente, 

lucru, construcția se

că numai

tronsoane
greutate

Ion. Unele 
atingeau o 
de 500 kg. S-a lucrat 
însă cu atenție și 
montarea celor 32 de 
tronsoane s-a execu
tat în depline condi
ții de securitate.

In aceste zile, 
torul colector a 
dat în funcțiune 
poate fi umplut 
cărbune — capacitatea 
totală fiind de 45 to
ne — fără să existe 
pericol de agățare. 
Muncitorii care s-au 
evidențiat în mod deo
sebit cu prilejul ame
najării colectorului — 
lăcătușii Jurca Traian 
și Tomozei Alexandru, 
minerul Munteanu Ni
col ae și ajutorul de 
miner FQlâp Samoilă, 
urmează să fie pre
miali. 

aici se vor pierde circa două săp- 
tămîni prețioase.

Mai este o problemă — asupra 
căreia, vom mai reveni — macaralele 
„Bocșa" se defectează foarte repede 

I.P.I.P. Livezeni 
pînă la începe- 

revizuirea maca- 
pierd ore preți-

la partea electrică, 
nu a folosit timpul 
rea glisării pentru 
ralelor și. acum se 
oase, ba chiar zile, pentru efectua
rea reparațiilor. La aceasta se mai 
adaugă și lipsa de operativitate cu 
care muncitorii de la I.P.I.P. se 
deplasează pe șantier cînd sînt so
licitați.

Folosirea pe scară largă a trepte
lor de mozaic prefabricate, reduce 
timpul la operația de mozaicare a 
scărilor. Șantierul de la Vulcan nu 

gîndit însă să aplice această 
metodă. Mozaicarea scărilor se face 
tot prin lurnare la fața locului. Și 
aceasta necesită un timp destul de 
apreciabil avînd îrr vedere numărul 
mare de trepte la un bloc cu 8 
etaje.

s-a

Lucrări edilitare
La șantierul din Vulcan aceste lu

crări se află de mult timp sub 
semnul întrebării. Era de așteptat ca 
din experiența de pînă acum con
structorii să fi tras anumite învă
țăminte.. In legătură cu aceste lu
crări am adresat cîteva întrebări 
maistrului Dobner.

— Anul acesta — a declarat ei — 
ne-arn propus terminarea lucrărilor 
edilitare o dată cu blocurile. Ducem 
însă o lipsă acută de utilaje de mare 
productivitate — buldozere și exca
vatoare. Noi avem de efectuat mii

I. CIOCLEl

Unde se citește

(Continuare in pag. 3-a)

La stația meteorologică din Petro
șani, tehnicianul de serviciu înre
gistrează datele furnizate de apa
rate.



STEAGUL ROȘU

/

de iluminat

I

Un nou gen de iluminație este 
pe cale să pătrundă tn casele ame
ricane. Este vorba de un fel de 
bandă, tată de vreo 30 cm, din o- 
luminiu, material plastic și fosfor, 
care se cumpără cu metrul, și ca
re poate fi aplicată cu ușurință 
pe tavan. și pe pereți. Stabilind le
gătura cu rețeaua electrică, ban
da, denumită „Tape-Lite", 
o sursă electroluminiscentă 
produce și efecte decorative 
gestive.

Tot In Statele Unite va fi 
in curlnd pe piață și un nou 
de geamuri care, datorită unei sub
stanțe chimice din compoziția tor, 
are proprietatea de a atenția lu
mina prea Vie, în așa țel Incit să 
reglementeze constant luminozita
tea naturală a încăperilor.

devine
care
su-

pus 
tip

Л? ■

in 
ale

(pirat рвіиііі It liliirtllif 
miri ttilltrta othlilil
Medicul oculist Anatoli Kivaev 

din Samarkand (U.R.S.S.) a con
struit un aparat portativ de foto
grafiat, cu ajutorul căruia se pot 
face fotografii excelente ale fun
dului ochiului și suprafeței iui. A. 
Kivaev folosește acest aparat 
studierea . afecțiunilor oculare
căror cauze nu sînt suficient de 
bine cunoscute. Cu ajutorul lui el 
a reușit să demonstreze influența 
dăunătoare a cltorva afecțiuni oso- 
articulare asupra ochiului.

Noul aparat a fost deja experi
mentat. bucurtndu-se de aprecierea 
specialiștilor. La Leningrad se va 
trece la producția de probă a unei 
Serii de asemenea aparate.

Cercetară asupra 
„oboselii" 

materialelor
Fî- 

asu- 
fost 

de

Realizările prof. Leszek 
lipczynski in cercetările sale 
pra „oboselii" materialelor au 
distinse cu premiul Facultății 
științe tehnice al Academiei polo
ne de știință.

„Oboseala" materialelor este fe
nomenul care provoacă cea mai 
mare parte' a avariilor diferitelor 
instalații mecanice, 
formă de crăpături 
treptat se măresc, 
în materialul topit,
ooacă vătămarea elementului, 
dierea „oboselii" materialelor 
deci foarte importantă, atît

Ea apare sub 
minuscule care 
formind fisuri .
ceea ce pro-

Stu- 
este 
din 

punct de vedere tehnic, cit și prac
tic. Aceasta este una din proble
mele fundamentale ale rezistenței 
și ftzicii tehnice. De aceea se caută 
noi metode de ..ascultare" a ceea 
ce spun materialele.

Aparatul pentru studierea feno
menului „oboselii" materialelor, 
conceput de prof. Filipczynski, este 
prima instalație ultrasonică din 
Polonia care permite examinarea 
la mare altitudine și reducerea 
considerabilă (de circa 500 de ori) 
a duratei acestei examinări față 
de procedeele convenționale.

SCAFANDRU 
in ajutorai cosmonauților

16 martie pilotul cosmonaut Alexei Leonov, aflat într-un 
special de scafandru a părăsit pentru 20* cabina navei 

în spațiul cosmic. Agenția

Ea
costum
„Voshod-2“ pentru a pluti liber
TASS a transmit articolul lui V. Krișciaghin, candidat
științe medicale, cu privire la construcția acestui scafandru.

Scafandrul se prezintă ca o cabină 
etanșă, în miniatură (de dimensiuni
le corpului omenesc) și prevăzută cu 
o ferestruică. Casca scafandrului este 
metalică, iar costumul este compus 
din mai mdlte straturi prevăzute cu 
supape care îndeplinesc diferite func
ții. Mănușile și încălțămintea sînt 
și ele dintr-un material special. Prin 
tuburile fixate de scafandru, cosmo
nautul a primit oxigenul care i-a 
fost necesar pentru a respira și aerul 
destinai ventilației spațiului din ju
rul corpului său. O rețea electrică i-a 
permis cosmonautului comunicarea 
permanentă cu nava, costumul fiind, 
de asemenea, prevăzut cu un sistem 
de receptori pentru înregistrarea 
funcțiilor fiziologice. In interiorul ca
binei cosmonautul a dispus de posi
bilitatea integrală de a acționa.

Înainte, scafandrul folosit fie de 
aviator fie de piloții . navelor cos
mice reprezenta цп mijloc suplimen
tar de protecție în cazul unei e- 
ventuale defecțiuni tehnice sau ava
rieri a navei. După cum se știe cos- 
monauții au putut mînca și bea apă 
în timpul zborului, respirînd aerul 
din cabină. Aici fuseseră create con
diții speciale pentru ca presiunea at
mosferică și compoziția aerului din 
cabină să fie identice cu presiunea 
șl compoziția aerului de pe Pămînt. 
in ce privește scafandrul, acesta 
fiind prea umflat Și fără articulații 
speciale, incomoda în mod inutil 
mișcările cosmonauților. In interiorul 
costumului nu se poate crea o pre
siune egală cu presiunea atmosfe
rică terestră. Dacă s-ar proceda în 
acest chip, costumul s-ar asemăna 
cu o minge de fotbal umflată .șl 
omul aflat în Interiorul său ar avea 
rigiditatea unei statui. EI nu ar pu
tea să miște nici brațele nici picioa-

PREMIUL „КАИШ"
GENEVA 31. Corespondentul A- 

gerpres, Etorla Liman, transmite:
Premiul internațional „Kalinga" 

pentru popularizarea științei a fost 
atribuit doctorului Weaver, reputat om 
de știință american. Juriul desem
nat de U N.E.S.C.O. pentru decer
narea premiului a fost compus din 
prof. Ștefan Nicolau, directorul In
stitutului de inframicrobHogie al A- 
cademiei R.P.R., prof. C. Waddington, 
directorul Institutului de genetică 
animșlă din Edniburg și dr. V. Deu* 
lofeu, chimist argentinian.

rele. De aceea trebuia redusă pre
siunea din interior, fără însă ca a- 
ceasta să pună în pericol sănătatea 
cosmonauților.

Pentru a îmbunătăți condițiile de 
folosire a scafandrului, fiziologii au 
stabilit că eliminarea azotului din or
ganism ar duce la scăderea presiunii 
în interiorul scafandrului, ușurîndu-î 
astfel mișcările. Această eliminare a 
fost făcută prin inspirarea timp de 
o oră de către cosmonaut a unei 
cantități de oxigen pur rarefiat care 
a înlăturat literalmente azotul din 
țesuturi. Limita inferioară a presiunii, 
stabilită pentru a menține în echili
bru organismul omenesc a fost de 
0,4 atm. In interiorul scafandrului, 
oxigenul a fost permanent reîmpros
pătat. Trebuia insă ținut seama de 
faptul că organismul degajă In fie
care oră o cantitate de 90-300 kilo- 
caiorli. Pentru a menține constantă 
temperatura corpului, scafandrul a 
fost prevăzut cu un sistem de venti
lare care aducea în permanență aerul 
la o temperatură ambiantă.

De asemenea, pentru a feri cosmo
nautul de efectul razelor solare sau 
de răcirea bruscă în momentul trece
rii navei în umbra Pămîntului, cos
tumul era acoperit pe dinafară cu un 
strat gros termoizolant, pe deasupra 
căruia se afla un alt strat de cu
loare deschisă pentru reflectarea ra
zelor termice, fii mod practic căldu
ra nu traversează scafandrul nici 
într-un sens, nici în altul.

Viitoarele zboruri prevăd folosirea 
unui nou tip de scafandru așa-zis cu 
regenerator, care va fi mult mai com
plex decît cel folosit de Leonov. In 
aceste scafandre, circulă continuu tn 
ambele sensuri, între scafandru și 
dispozitivul regenerator plasat în ex
terior, un curent de aer și de oxi
gen. Aerul consumat este purificat 
de bioxidul de carbon și excendentu! 
de umiditate, după care este reîm
prospătat cu oxigen. In același timp, 
temperatura ambiantă este readusă la 
o valoare stabilită anterior.

învăță- 
progra- 
așa se 

uniri din

„Clasa 
umilului 
mat" — 
numește 
exponatele expozi
ției deschise la 
Muzeul Politehnic 
din Moscova. A- 
ceasta este o in
stalație electronică 
destinată contro
lului sistematic 
al calității pre
gătirii elevilor. 
Ea este prevăzută 
pentru 26 audienți 
și poate fi folosită 
drept examinator, 
preparator. pre
cum și pentru au
tocontrolul cunoș
tințelor elevilor.

tn această in
stalație „clasă" se 
pun simultan 4 
programe cu 5 
probleme.

In foto: Insta
lația electronică 
„Clasa învățamîn- 
tului programat".

-------------- ------------

Boli de origine necunoscută
La un congres Internațional știin. 

tifle, profesorul Nikuni, conducăto
rul Institutului de cercetări chimice 
al Universității din 
mat despre apariția 
în Japonia: boala 
boala amidonului.

Boala bumbacului
№ la mal multe femei din Japonia 
șl ae manifestă prin eliminarea unor 
fire de bumbac din rănile său țesu
tul cicatrizat al bolnavelor. Firele 
acestea apar sub forma unor smo
curi asemănătoare cu cele de vată. 
Creșterea lor este foarte lentă, dar 
orice intervenție chirurgicală cu sco
pul de a extirpa țesutul producător 
al acestor fire de bumbac este 
tilă, în locul operat apărlnd in 
tinuare fire.

Cealaltă boală, a amidonului, 
și mat curioasă și pentru prima

Osaka, a infor- 
a două boli noi 

bumbacului șl

я fost constata.

inu- 
con.

este 
dată

ia sută 
care la 
cu gra-
La mi.

a fost observată la o pacientă inter
nată la spitalul din Nagoya. Din ră
nile de pe toracele și coapsa unei 
femei curgea continuu o materie 
vîscoasă de culoare albă. După exa
minare s-a constatat că materia res
pectivă se compunea din 60 
apă și în rest din granule 
microscop erau asemănătoare 
nulele amidonului de cartei,
croocopul polarizant se obținea tot 
o imagine similară amidonului 
cartof.

Atît bumbacul, cit și amidonul 
sînt produse vegetale prin excelență 
și ptnă în prezent nu s-a găsit ex
plicație bolilor cu asemenea mani
festări, respectiv cum poate organis
mul uman să secrete asemenea pro
duse. Se bănuiește că la baza aces
tor boli ar fi o gravă perturbare a 
metabolismului, fără a se cunoaște 
cauza.

de

Sesiunea tehnko-șființifică 
a Institutului de cercetări forestiere

In zilele de 29 și 30 martie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările unei 
sesiuni tehnico-științifice lărgite a 
Institutului de cercetări forestiere 
care a dezbătut probleme privind 
cultura și refacerea 
ticipanții la sesiune 
cuție realizările de 
periența acumulată 
viitor în acest sector. S-a arătat că 
din 1948 și pînă acum în țara noas
tră s-au împădurit peste un milion 
de hectare, 
dustriei de 
său extins 
molid, brad, 
în prezent ocupă peste 60 la sută 
din suprafețele' Ce se împăduresc 
anual. S-a extins plantarea de fo
ioase moi de mare productivitate 
plopi euroamericani, sălcii, tei. plopi 
indigeni etc. Pentru asigurarea ma-

pădurilor. Par
au luat în dis- 
pînă acum, ex- 
și sarcinile de

Potrivit cerințelor in- 
prelucrare a lemnului 
culturile de rășinoase : 

duglas, la rice, pin. care

terialului săditor s-au creat pepinie
re mari (4C-60 ha), laboratoare pen
tru controlul semințelor, depozite 
pentru conservarea acestora, stațiu
ne pentru cultura plopului și sălciei.

Raportul și discuțiile s-au ocupat 
apoi de acțiunile de corectare a to- 
renților, refacerea pădurilor slab pro
ductive, combaterea dăunătorilor etc.

In urma discuțiilor purtate, a pro
punerilor făcute, s-a stabilit un plan 
de măsuri care să ducă la ridica
rea continuă a productivității pădu
rilor. Printre acestea se numără fo
losirea pe scară largă a mecanizării 
și chimizării lucrărilor de împădu
riri, extinderea speciilor repede cres
cătoare, organizarea de culturi 
perimentale pe suprafețe mari și 
nerea în valoare a terenurilor 
gradate, intensificarea acțiunilor 
protecție a pădurilor și altele.

ex- 
pu- 
de- 
de

Se poate transplanta creierul ?
Circulația singelui în creierul mai

muței a fost menținută cu ajutorul 
singelui furnizat de' o altă maimuță, 
mai mare, ale cărei vase sanguine 
au fost legate de cele ale creierului 
izolat.

Experiența a dovedit că ar fi even
tual posibil să se transplanteze un 
creier uman de la o persoană la. 
alta.

Dr, P. B. Medawar, laureat al pre
miului Nobel, directorul Institutului 
național de cercetări medicale din 
Londra, scrie,. într-un articol publicat 
în aceeași revistă, că ar fi, de ase
menea, posibil să se înlocuiască inimi 
umane cu inimi de cimpanzei.

Chirurgia modernă ar putea, de 
asemenea, realiza transplantarea de 
rinichi, inimi și ficat de la animale 
la oameni.

Dar dr. 
pînă cînd 
(gruparea 
la aceeași specie) nu va fi rezolvată, 
nici o metodă de transplantare per
manentă de organe de la o specie 
Ia alta nu va fi posibilă. Această 
problemă constă în reacția naturală 
de apărare a corpului față de un or
gan străin.

In numărul din martie al revistei 
științifice „Discovery" prof. Robert J. 
White, directorul secției de neuro
chirurgie a „Metropolitan General 
Hospital" din Londră, relatează des
pre experiențele făcute de un grup 
de oameni de știință de sub condu
cerea șa pentru „menținerea în stare 
viabilă a unui creier izolat de mai
muță".

Combaterea cancerului 
prin unde electromagnetice

Doi oameni de știință francezi, 
specialistul în electronică Antoine 
Priore și profesorul Guerin, au apli
cat, după cit se pare cu succes, în 
tratarea cancerului cîmpuri de unde 
electromagnetice.

Ifi acest sens s-au făcut experiențe 
pe șoareci leucemie! și pe șoareci 
cărora li s-au transplantat tumori. 
Ei au fost apoi supuși zilnic acțiu
nii unui generator de unde electro
magnetice. Tumorile au dispărut fără 
să se fi constatat reapariția metasta
zelor nici după trei luni. Rezultatele 
experiențelor au fost comunicate în 
cadrul unei ședințe a Academiei de

Științe din Paris. Oamenii de științei 
francezi sînt împărțiți în momentul 
de față în două tabere, în ce privește 
aprecierea experiențelor 
Priore și Guerin.

Experiențe în această 
fost de altfel făcute și 
Unite, sub conducerea
Bernhoty, unul dintre primii care a 
scos în evidență efectele biologice 
ale cîmpurllor electromagnetice foar
te puternice (între 300 și 600 
Gauss). Gîmpurile magnetice 
paratului lui Prioră pot să 
intensitatea de 620 Gauss.

efectuate de

direcție au 
în Statele 
profesorului

Medawar a declarat că 
„problema homo-grefei" 

de organe prelevate de

■X

unități 
ale a- 
atingă

Caisele i-aț ajuta pe 
oameni să trăiască mai 
mult: aceasta este păre
rea a doi savanțl pakista
nezi care au studiat hra
na tribului Hunza (Kaș- 
mir) ai cărui membri 
trăiesc mult mai mult 
decît ceilalți oameni. Cei 
do! savanți, Ashar Mah
mud și Sardar Mahdihas- 
aan, membri ■aî Consiliu
lui cercetărilor științifice

și industriale dîn Caraci, 
au ajuns la concluzia, de 
altfel ca și alți savant! 
din alte părți ale lumii, 
că fructele menționate 
conțin substanțe capabile 
să regenereze sîngele.

Membrii tribului Hunza 
se hrănesc în primul rînd 
cu porumb și cu caise 
proaspete sau uscate. De
oarece porumbul face par
te și din hrana altor popu-

lății din alte părți ale lu
mii, este puțin 
ca el să conțină 
care favorizează 
tatea. Aceste 
sînt aproape sigur conți
nute de caise, care for
mează partea substanțială 
a hranei tribului Hunza.

Cei doi savanți . au exa
minat caisele cu un spec- 
tograf care izolează și 
identifică elementele chi-

probabil 
elemente 
longevi- 

elemente

fruct. Singurele 
interesante des-

CAISELE PRELUNGESC VIAȚA
mice și metalice prezen
tate în 
elemente
coperite sînt fierul și ar
gintul. Savanții au ajuns 
la concluzia, confirmată 
și de colegii lor din 
S.U.A., că 100 gr de caise 
uscate au același efect de 
regenerare a singelui ca 
și 40 rniligrame de fier 
sau un sfert de kg de fi
cat proaspăt.



STRAGUE’ ROȘU

Șantierul Vulcan după un trimestru
(Urmare din pag. l-a)

de metri cubi de săpături și umplu
turi dar nu avem pe șantier decît 
un buldozer care se defectează foar
te des și un excavator de capacitate 
mică. In afară de aceasta, amplasa
mentul lucrărilor nu e în totalitate 
eliberat. Am atacat lucrările de la 
bulevardul nou ce trece prin cartier. 
Aici avem un volum masiv de um
pluturi care nu se pot cilindră acum 
din cauză că pămintul e încă moale.

Aici reprezentantul beneficiarului 
găsește potrivit aă intervină.

— Dacă umpluturile nu se fac în 
straturi de 20-25 cm după care să 
se cilindreze, desigur că nu se poa
te lucra. Cilindrul compresor de 12 
tone se va împotmoli cu siguranță 
dacă intră dintr-o dată într-un strat 
de umplutură de 1,5-2 m.

Sîntem de părerea acestuia. Dacă 
maistrul e de acord cu ea, atunci 
s-o aplice în practică.

— Canalizările, alimentările cu 
apă din zona blocurilor E 1, 2, 3, P 
8, toate cu termen de predare în 
acest an, nu au asigurată finanțarea 
— spune în continuare maistrul Dob- 

; ner. Beneficiarul va rezolva aceasta 
în mod provizoriu prin renunțarea 
la trotuare. Bineînțeles pînă la regle
mentarea finanțării respectivelor lu
crări. De asemenea nu sînt în pose
sia documentației nici pentru rețelele 
termice. Aici nu se poate face ni
mic.

Rămîne de văzut. Poate are ceva 
de spus, beneficiarul.

Cînd nu e ordine 
în casa noastră

La serviciul tehnic al șantierului 
am urmărit dacă intr-adevăr nu 
există documentația pentru rețelele 
termice. Există ?1 documentație scrisă 
și desenată. Dar cine e de vină 
dacă maistrul nu știe de existența 
el ? Ne amintim că o astfel de si
tuație am mal întîlnit șl anul tre
cut la Vulcan, și tot la lucrările edi
litare. Se pare că între serviciul 
tehnic și unii maiștri de pe șantier 
nu există suficientă colaborare. Și 
asta nu e bine.

Despre utilaje 
și mașini

Spuneam că vom mai reveni la 
problema utilajelor și iată de ce:

Creierul de comandă
al energiei electrice

Un apel scurt. Simultan, legătura 
telefonică cu una dintre centralele 
electrice din țară e stabilită. Este 
vorba despre termocentrala de la 
Luduș. îmi dau seama de acest lu
cru privind beculețul care s-a aprins 
în dreptul acestui nume pe un pu
pitru de comandă. „Alo, alo, Ludu- 
șule 1 Introduceți în producție un 
generator I". Aproape fără întreru
pere se aprind beculețe, iar telefoa
nele arareori au răgaz. „Aici Hu
nedoara"... „Aici Clujul”.......... Aici
Constanța”...

De aici, dintr-o încăpere situată 
la etajul patru în clădirea Dispece
ratului energetic național din Bucu
rești se supraveghează întreaga re
țea electrică a țării. Aici, toate lini
ile de forță care alimentează sute 
de orașe, mii de sate și de între
prinderi se concentrează intr-un sin
gur tablou de comandă pe care a- 
paratele indică, secundă cu secundă, 
raportul dintre energia electrică pro
dusă în întregul sistem energetic na
țional și cerințele de consum. Aici 
își dau întîlnire uzinele elctrice și 
consumatorii de curent, începînd cu 
marile cetăți industriale și terminînd 
cu ultimul bec.

Să urmărim ce se petrece într-o 
noapte oarecare în acest creier de 
comandă al energiei electrice.

...Un pupitru semicircular cu zeci 
de beculețe și aparate de măsură, 
un număr impresionant de telefoane, 
iar în fața acestui pupitru, pe un pe
rete imens, o hartă a țării pe care 
sînt marcate toate unitățile produ
cătoare de energie electrică. Pe 
fotolii rotitoare, trei oameni stau în 
permanență atenți la acele mereu 
mișcătoare ale aparatelor. Ei trebuie

șantierul de la Vulcan este cel mai 
vitregit din acest punct de vedere. 
Pentru începerea lucrărilor de funda
ție la blocul F 8 pe care se va mon
ta vasul de expansiune se așteaptă 
sosirea de la Cugir a unui exca
vator de 0,300 mc. Buldozerul de pe 
șantier nu face față lucrărilor de 
terasamenle, macaralele se defectea
ză și nu sînt reparate cu operati
vitatea necesară. Acesta trebuie să 
constituie un semnal de alarmă atît 
pentru I.P.I.P. Livezeni cît și pen
tru conducerea grupului de șantiere 
Valea Jiului.

Un șantier fără mijloace de tran
sport e un șantier a cărui activitate 
șchiopătează continuu. La Șantierul 
Vulcan, care în mare parte e deser
vit de mașinile I.P.I.P., problema 
aceasta se pune cu și mai multă in
sistență. La aceasta mai contribuie 
și slaba pregătire a conducătorilor 
auto. Цп fapt relatat de către șeful 
șantierului e edificator.

— Intr-tina din zilele trecute, am 
observat că anvelopa unei bascule 
a I.P.I.P. era spartă și se vedea 
camera. I-am atras atenția conducă
torului auto să meargă să-și repare 
pana înainte de a se încărca ma
șina. „Merge și așa" — mi-a răs
puns el. Rezultatul ? Mașina a ră
mas în pană, încărcată cu be
ton. A trebuit să fie descărcată în 
alta, iar în ziua respectivă mașina 
nu a mai lucrat. Șl lucruri de a- 
ceastă natură se petrec zilnic.

Cîteva măsuri bune
Șeful șantierului, inginerul Pienaru. 

a venit la Vulcan detașat numai 
pentru o perioadă de timp din cadrul 
centralei trustului, lată ce ne-a re
latat el:

— Am venit la Vulcan cu sar
cina precisă de a glisa blocul D 
13 șl de a preda blocul D 11. Sar
cina aceasta va fi realizată. Aceas
ta nu presupune însă că celelalte 
probleme ale șantierului nu stau în 
centrul preocupărilor mele. Așa, de 
pildă, tranzitul de materiale din 
gara Vulcan nu face față ca spa
țiu. Cea mai mare greutate o în- 
tîmpinăm la depozitarea cimentului. 
In prezent se studiază o sistemati
zare a tranzitului, dotarea lui cu 
o linie ferată îngustă și cu o maga
zie de ciment de 200 tone. Pînă 
atunci, cu sprijinul organelor locale 
de partid și al sfatului popular am 

să cunoască permanent situația pe 
rețeaua energetică a țării, de la ni
velul apei pe lacul Bicaz, pînă ia 
necesarul de consum de energie pen
tru blumingul Hunedoarei, sau la 
calitatea imaginii de pe ecranele 
televizoarelor. Cel trei pot fi numiți 
— pe drept cuvînt — dispecerii na
ționali al luminii.

Este ora 18,49. Peste un minut lu
minile vor inunda bulevardele ma
rilor orașe. începe perioada „vîrfu- 
lui“ de consum, moment consemnat 
exact pe grafic. Peste cîteva clipe, 
la o comandă vor intra in funcțiune 
agregatele producătoare de energie 
electrică, aflate în rezervă. Se co
mandă marii hidrocentrale de la 
Bicaz, hidrocentralelor de pe Bistri
ța, termocentralelor de la Brazi, Do- 
breșți, Luduș, Paroșeni, Grozăvești. 
Dispozițiile sînt clare, precise: ma
rile agregate energetice ale țării în
cep să pulseze pe cablurile de 
aramă ale liniilor electrice mii de 
kilowați, peste capacitatea obișnuită 
in timpul zilei.

Răspunderea dispecerilor ește deo
sebită. Inchlpuiți-vă, doar, că ei nu 
ar acționa rapid în cazul unor de
ranjamente neprevăzute — un stîlp 
lovit de săgeata trăsnetului, un sec
tor de linie doborît de furtună etc. 
Luminile s-ar stinge. Se poate re- 
buta o șarjă de oțel. Cinematografele, 
s-ar opri. Circulația s-ar întrerupe. 
Trebuie lumină fără întîrziere. De 
unde se poate da ? Pe ce linie ? Sînt 
probleme ce trebiue rezolvate în 
fracțiuni de secundă. Și mina s a 
întins spre un buton : „Alo, Ludușu- 
le... urgent curent spre... I".

La dispeceratul național este stru
nită o energie uriașă: 50 de mi-

obținut o jumătate din magazia de 
ciment a preparației Coroești. Astfel, 
am reușit să soluționăm pentru o 
perioadă de 6 luni depozitarea ci
mentului. Intrucît avem o serie de 
fîșii prefabricate uzate, am luat mă
sura de a le folosi pentru amena
jarea platformelor de depozitare a 
cărămizilor lingă bloc și pentru a- 
menajarea drumurilor de șantier pen
tru acces la blocuri.

Pșntru o eșalonare judicioasă a 
operațiunilor în cadrul unei lucrări 
cît și a obiectelor din cadrul șan
tierului căutăm să ne încadrăm în 
prevederile graficelor. Pînă acum 
am reușit acest lucru, mai puțin la 
blocul D 13 care trebuia sâ fie 
glisat dar sîntem numai la etajul 
IV deoarece timpul friguros nu ne a 
permis realizarea unei viteze de 
glisare corespunzătoare.

—In perioadele de vîrf șantierul va 
avea nevoie de un număr marc de 
zidari. Ați prevenit această situație ?

-— Ne-am gîndit la aceasta si am 
și întreprins ceva. Cu brigăzile de 
zidari existente, am atacat lucrările 
de finisaj exterior la blocurile pre
date în anul trecut. Pînă cînd zi
darii vor trebui să intre în blocurile 
aflate în roșu sau la fundații, fini
sajele se vor termina. Solicitarea zi
darilor va fi astfel mai mică.

Convorbirea cu inginerul Pienaru 
atrage atenția asupra unui lucru : El 
a fost detașat aici numai pentru o 
perioadă de timp determinată. A- 
ceasta înseamnă că în curînd șan
tierul va rămîne fără un conducător 
statornic ? Șantierul Vulcan a suferit 
multă vreme din lipsa unui condu
cător. Conducerea trustului și Sfatul 
popular orășenesc Petroșani care tu
telează șantierul vor trebui să re
zolve fără întîrziere această proble
mă.

Din cele relatate în cursul aces 
tei anchete se pot trage anumite 
concluzii. Rămîne ca ele să stea în 
permanență în atenția organelor de 
resort respective pentru a li se da 
o rezolvare favorabilă. Numai astfel 
șantierul de la Vulcan își va putea 
respecta obligațiile contractuale pe 
anul 1965.

lioane kWh zilnic 
energie zămislită 
în termocentralele 
Luduș, Doicești, 
Borzești, Paroșeni, 
Brazi, hidrocentra
la de la Bicaz și 
cele de pe Bistri
ța construite in 
anii puterii popu
lare, care au făcut 
ca puterea insta
lată a țării noas
tre să crească 
considerabil în ul
timii ani. Și pe 
măsură ce o nouă 
hidrocentrală o no
uă termocentrală 
intră în funcțiune, 
dispeceratul de la 
București înregis
trează alt șuvoi de 
energie ce porneș
te spre orașe și 
sate.

GH. IEVA 
redactor la Ager- 
pres.

Început de drum 
pentru kilowați.

toți posesorii de motociclete, scutere și motorete din orașul Petroșani, 
Petrila, Lonea, Iscroni șî Aninoasa.

Persoanele care dețin astfel de vehicule sînt invitate să participe 
la această consfătuire.

SERVICIUL MILIȚIEI ORAȘ PETROȘANI
С I R C U L A Ț 1 E

In ziua de 4 aprilie 1965, ora 9, în sala „Constructorul" din
orașul Petroșani, strada 30 Decembrie, se va ține o consfătuire cu

Scrisori sosite la redacție

Avem nevoie de sprijin
Orașul Petroșani s-a dezvoltat 

mult. Au fost construite noile car
tiere „Carpați", „Livezeni" și „Con
structorul" însumtad peste 2000 de 
apartamente, complexul de clădiri al 
Institutului de mine, cinematograful 
„7 Noiembrie", două școli și alte 
obiective.

La extinderea orașului a contribuit 
și construirea de către oamenii mun
cii, cu credite primite de la stat sau 
din economii, a numeroase case noi 
amplasate îndeosebi pe diferite tere
nuri foste virane aparținînd sfatului 
popular. Datorită acestor construcții, 
s-au creat străzi noi cum sînt cele 
din spatele cinematografului „7 No
iembrie", pe malul Jiului și în alte 
părți. Strada noastră, „Ștefan cel

învingători 
ai stihiilor 
subpămîntene

(Urmare din pag. l-a)

unde a lucrat temporar, sini doar 
cîteva din abatajele smulse focuri
lor de mină și redate producției 
de către brigadă. Acum, brigada 
lucrează tot sub o zonă de foc și 
tot pentru asanarea lui, la abata
jul 23 vest. Izolarea și asanarea 
focurilor ridică in fața brigăzii 
exigențe mari. Trebuie prevenit 
orice pericol de surpare a lucrări
lor miniere care ar putea compro
mite operațiile de asanare. Ori, a- 
ceasta reclamă o înaltă măiestrie 
profesională plus răspundere în e- 
xecuția corectă a lucrărilor de sus
ținere. Este necesar, de aseme
nea, ca brigada să lucreze cu vi
teze mari de avansare, condiție in
dispensabilă pentru evitarea presiu
nilor. Aceasta impune o organiza
re minuțioasă a muncii, respecta
rea strictă a ciclului de producție, 
disciplină. La toate aceste exigen
țe brigada răspunde cu prisosință^ 
Ca dovadă, deși brigada se oprește 
deseori cu avansarea frontului din 
cauza rambleierii, ea atinge lunar 
viteze de avansare de cite 60—7.0 
m l și realizează randamente cu 
cile 50—60 kg pe post mai mari 
decit cele planificate. Iată ce a 
chezășuit înfăptuirea angajamentu
lui asumat de brigadă pe primul 
trimestru: depășirea planului de 
producție cu 250 tone de cărbune: 

Mare", se numără printre acestea. 
Zeci de locatari de aici, au partici
pat prin muncă la introducerea re
țelei de apă potabilă, construirea 
canalizărilor și a altor amenajări. 
Dar avem un necaz mare. Un torent 
năbădăios și-a tăiat făgaș de-a lun
gul unui drumeag de căruțe. Primă
vara și toamna, în timpul ploilor mai 
abundente, la topirea zăpezilor, to
rentul саге-și adună apele de pe dea
lul institutului (coasta Slătinioara) 
revarsă asupra străzii noastre tone 
de mîl și argilă, ridicînd continuu 
nivelul părții carosabile a străzii 
și inundînd locuințe. Toate încercă
rile noastre de pînă acum de a ză
găzui apele, au fost zadarnice. O so
luție ar putea fi construirea unui 
canal betonat de scurgere printre 
casele nr. 14 și 16, a unui podeț peste 
stradă; coborîrea prin tăierea cu un 
buldozer a nivelului străzii cu 1—2 
m pentru a se da o pantă mai mare 
și înlesni scurgerea apelor.

Lucrările respective nu pot fi însă 
executate numai prin munca noastră 
obștească. Avem nevoie de sprijinul 
sfatului.

Cu toate insistențele, pînă acum 
nu s-a făcut nimic. Ce ar trebui ? 
Un buldozer pentru coborîrea nive
lului străzii, ciment și {Hâtră pentru 
lucrările de canalizare. Manopera o 
vom face noi, locatarii, participind 
la executarea lucrărilor prin muncă 
patriotică. Avem însă nevoie de o 
mînă de ajutor, pe care-1 solicităm 
de .Ia deputatul nostru, tov. Găgean 
Dumitru și de la sfatul popular.

Să rezolvăm anul acesta, toți îm
preună, problema care preocupă pe 
cei care locuim pe strada Ștefan cei 
Mare din Petroșani.

Un grup de locatari de pe 
str. Ștefan cel Mare

Petroșani

FR06RAM DE RADIO
3 aprilie

PROGRAMUL I. 5,06 Cîrttece și 
jocuri populare, 5,40 „Pornim în ex
cursie" — muzică ușoară, 6,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic, 6,10 
Muzică instrumentală de compozitori 
romîni, 6,35 Muzică ușoară, 7,00 
Radiojurnal, 7,15 Melodii interpretate 
ia havaiană, 7,30 Sfatul medicului: 
Prevenirea bolilor de nutriție, 8,00 
Sumarul presei. 8,06 Muzică 
populară, 9,42 Miniaturi de mt>- 
zică ușoară, ’ 10,03 Cîntece și 
ghicitori pentru cei mici, 11,00 
Folclor muzical. 11,30 Valsuri din 
operete, 12,40 Muzică populară, 14,10 
Din cele mai îndrăgite melodii de 
muzică ușoară, 15,30 Actualitatea li
terară, 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova, 18,00 De ce? De unde? 
De cînd ? —- Emisiune științifică pen
tru copii, 18,20 Muzică, ușoară de 
Nicolae Kirculescu, 19,00 Varietăți 
muzicale. 20,00 Radiogazefa de sea
ră, 20,30 Muzică de dans. 21,00 Ro
manțe, 21,20 Muzică de dans. PRO

GRAMUL II. 8,00 Pagini orchestrale 
din operete, 9,03 Melodii distractive, 
9,30 Roza vînturMor (reluarea emi
siunii din 31 marile), 1030 Muzică 
populară, 11,03 Soliști ai teatrelor 
muzicale, 13,03 La microfon muzica 
ușoară, 13,35 Concert de prînz, 15,06 
Din folclorul muzical al popoarelor, 
16,00 Pagini din operete, 16,30 In
terpret; de muzică ușoară, 17,16 Pre
lucrări corale, 18,25 Concert de mu
zică ușoară, 19,30 „Amicii" — schițe 
de I. L. Caragiale (montaj), 20,46 
Muzică de dans, 21,20 Canțonete, 
21,35 Muzică de dans.
f

Cinematografe
3 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE j 
întîlnire cu spionul; REPUBLICA: 
Femeia nr. 13; PETRILA: Pășesc 
prin Moscova; VULCAN : Ocolul 
păroîntului în 80 de zile; CR1VIDIA: 
Doi din alte lumi; LUPENI — MUN
CITORESC : Galapagos; CULTU
RAL : Șapte ani de căsnicie; BAR- 
BATENI: Era noapte la Roma, se
ria I—II.
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agresive ale.

SOFIA 1 (Agerpres).
La 30 martie Ivan Bașev. minis

trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia, i-a înmînat lui Nguen An 
Kama, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R. D. Vietnam în Bulgaria, 
răspunsul la scrisoarea ministrului 
afacerilor externe al R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, din 22 martie, în legă
tură cu acțiunile
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam.

In răspuns se arată că guvernul 
bulgar împărtășește părerile guver
nului R. D. Vietnam expuse în scri
soarea lui Xuan Thuy, precum și în 
declarația guvernului R. D. Vietnam 
în legătură cu folosirea de Către 
S.U.A. a gazelor toxice. Guvernul 
R. P. Bulgaria și poporul bulgar spri
jină lupta poporului din Vietnamul 
de sud și cer ca acestuia să i se 
acorde posibilitatea de a-și hotărî 
singur soarta. Guvernul R. P. Bul
garia este gata să-și îndeplinească 
datoria internationalists față de eroi
cul popor vietnamez frate în lupta sa 
justă dusă împotriva agresiunii im
perialiste.

☆

PARIS, corespondentul Agerpres. 
Al. Gheorghiu, transmite:

Ziarul ,,1' Humanite" a publicat o 
rezoluție asupra situației din Vietnam, 
adoptată de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Francez. In re
zoluție se spune, printre altele: „Si
tuația din Vietnam și Asia de sud- 
est se agravează în fiecare zi. Con-

ducătorii americani duc un adevărat 
război împotriva poporului sud-viet- 
namez, un război îngrozitor în oare 
nu ezită să recurgă la gaze toxice, 
la bombardarea școlilor, la extermi
narea populației. In același timp, ei 
se dedau la acte de agresiune din ce 
în ce mai grave contra R. D. Viet
nam. Este vorba de o încălcare 
flagrantă a dreptului popoarelor, de 
o violare a acordurilor 
va din 1954.

Tactica „escaladării" 
imperialiștii americani 
mai departe în rezoluție — constituie 
totodată o amenințare la adresa pă
cii în întreaga lume.

P.C. Francez își reafirmă solidarita
tea cu poporul vietnamez care luptă 
pentru libertate și independența sa.

☆

Prezențe romînești
PARIS 1. Corespondentul Agerpres, 

Al. Gheorghiu, transmite:
La invitația Colegiului de medi

cină al spitalelor din Paris, prof. dr. 
Valerian Popescu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. și 
al Facultății de stomatologie 
București, a ținut o serie de 
geri primite cu interes, la mai
spitale din capitala Franței cu pri
lejul unor cursuri de specialitate or
ganizate de acest Colegiu asupra tra
tamentului actual ai fracturilor ma
xilarului inferior.

BUDAPESTA

de la Gene-

urmată de
— se spune

LONDRA I (Agerpres).
Mai multe femei britanice au par

ticipat miercuri Ia o demonstrație de 
protest împotriva acțiunilor S.U.A. în 
Vietnam, organizată în incinta clădi
rii Parlamentului britanic. Poliția a 
arestat două dintre participantele la 
demonstrație, care au fost ulterior eli
berate.

☆

1 (Agerpres,.
femeilor elvețiene pen- 
progres a adresat pre- 

Johnson o telegramă în

GENEVA
Federația 

tru pace și 
șe dintelui
care protestează împotriva interven
ției americane în Vietnam.

Declarațiile lui Christophe Gbenye
CAIRO 1 (Agerpres).
Primul ministru al guvernului re

voluționar congelez, Christophe Gbe
nye, a părăsit miercuri seara capitala 
R.A.U., unde a conferit cu președin
tele Nasser și cu alte personalități gu
vernamentale din R.A.U. în legătură 
cu organizarea conferinței diferitelor 
tendințe revoluționare congoleze.

Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă organizată înainte de plecarea 
sa spre patrie, Gbenye a declarat că 
„prezența lui Chombe în fruntea gu
vernului de la Leopbldville înseamnă 
că acest guvern intenționează să

transforme Congoul într-o bază mi
litară a N.A.T.O. în inima Africii. 
Acest lucru, a spus Gbenye, contra
vine rezoluțiilor adoptate de confe
rința țărilor neangajate de la Cairo 
care condamnă instalarea de baze 
militare străine pe continentul afri
can".

decan 
din 

prele- 
multe

☆

BELGRAD 1 (Agerpres).
In cadrul turneului de trei săpfă- 

mîni pe care îl întreprinde în R.S.F. 
Iugoslavia, o formație a Ansamblului 
artistic, al Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Romînă a pre
zentat două spectacole în localitatea 
Vîrșeț. Spectacolele s-au bucurat de 

mai 
în 
și

un mare succes. Formația va 
prezenta spectacole la Belgrad, 
Macedonia și regiunea Kosove 
Metohia. .

Remanierea guvernului 
nigerian

LAGOS 1 (Agerpres).
Guvernul nigerian, condus de. Abu

bakar Balewa, a fost remaniat mier
curi în urma admiterii în coaliția gu
vernamentală a partidului Marea A- 
lianță progresistă unită (U.P.G.A.), 
organizație care a. repurtat la recen
tele alegeri parțiale un deosebit suc
ces în Nigeria orientală. Noul gu
vern cuprinde 50 de miniștri, dintre 
care 28 fac parte din cabinet, iar 
ceilalți 22 au funcția de secretari par
lamentari. Primul ministru Balewa 
cumulează totodată și funcția 
ministru al afacerilor externe.

de

întrevedere
Couve de Murvifle-George Bail

PARIS 1 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al Fran

ței, Couve de Murville, a avut mier
curi după-amiază o întrevedere 
subsecretarul de 
George Ball, care 
pentru a participa 
siliului Permanent 
servatorii prezenți
ței relevă că discuțiile s-au referit 
îndeosebi la problema Vietnamului 
și la situația din cadrul N.A.T.O.

cu 
S.U.A., 

află la Paris 
lucrările Con- 
N.A.T.O. Ob- 

capitala Fran-

stat al 
se
la
al

în

Опій добіііша газвгіаіиі Isi Galo Piua 
asupra lilaaliti din №

ATENA 1 (Agerpres).
La Atena a fost dată publicității 

miercuri seara o notă pe marginea 
raportului prezentat Consiliului' de se
curitate de mediatorul O.N.U. în Ci
pru Galo Plaza Lasso. In notă se 
arată că acest raport nu cuprinde, 
după părerea oficialităților grecești, 
decît unele puncte pozitive, printre 
care condamnarea acordului de la 
Zurich și Londra și respingerea pro
punerii de împărțire a Ciprului.

Dezbaterile propriu-zise ale guver
nului grec asupra acestui raport vor 
avea loc săptămîna viitoare.

Cît privește poziția cipriotă față 
de acest raport, ea a fost enunțată 
de președintele Camerei Reprezentan-

ților din Cipru, Glafkos Clerides, 
care a declarat că raportului lui Galo 
Piaza trebuie să i se acorde impor
tanța care i se cuvine, mai ales în 
ce privește propunerea sa de solu
ționare pe cale pașnică a problemei 
cipriote. Clerides a relevat că ar fi 
o greșeală fundamentală să se cri
tice raportul mediatorului O.N.U. sau 
să se sublinieze deficiențele sale, 
înainte ca guvernul cipriot să-și de
finească politica pe care o va urma.

C 1

ȘTIRI SP RTIVE

Pop, transmite : 
cimitirul Rakos- 
a avut loc so- 
de coroane la 
romîni căzuți în

P. Ungare, 
a prezentat

de. flori din
al

Depunerî de coroane la mormintele 
ostașilor romîni căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei
BUDAPESTA 1 — Coresponden

tul Agerpres, Aurel
Joi dimineața, la 

liget din Budapesta 
lemnitatea depunerii 
mormintele ostașilor
luptele pentru eliberarea Ungariei,

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și R. 
O companie de onoare 
onorul.

Au fost depuse coroane
partea Consiliului Prezidențial 
R. P. Ungare de către tovarășii Gas
par Șandor, membru al Biroului Po
litic al С. C. al P.M.S.U.. vicepre
ședinte al Consiliului prezidențial și 
Pongracz Kalman, membru al 
siliului prezidențial, iar din 
tea Guvernului Revoluționar 
citoresc Țărănesc Ungar, de
tovarășii Gyula Horgos ministrul si
derurgiei și construcției de mașini, 
Pal Losonczi, ministrul agriculturii 
și Peter Mod, prim-locțiitor al 
nistrului afacerilor externe.

A depus apoi o coroană de 
delegația de partid și de
a R. P. Romîne, condusă de tovară
șul Emil Bodnăraș care participă la

Con- 
par-

Mun- 
către

mî-

flori
stat

După desfășurarea etapei categoriei 
A de fotbal din 11 aprilie, jucătorii 
selecționați în lotul republican își vor 
relua pregătirile în comun în vede
rea meciului de verificare pe care-1 
vor susține la 14 aprilie la Milano 
cu echipa A. C. Milan. In cursul zi
lei de ieri, federația de specialitate 
a alcătuit lotul pentru acest joc : 
Ionescu, Haidu (portari), Popa, Mar- 
cu, Solomon, Dan, Hălmăgeanu, 
Greavu (fundași), Ghergheli, Iancu, 
Georgescu (mijlocași), Pîrcălab, Di- 
mitriu II, Voinea, Ionescu. Adam, 
Creiniceanu, Codreanu și Năstures- 
cu (înaintași).

☆

tește pentru turneul U.E.FA., va 
susține un nou meci de verificare cu 
reprezentativa de juniori a Turciei. In 
cel de-al doilea joc, programat să 
înceapă la ora 16,15, formația Rapid 
București va întîlni echipa 
Cerno More din Varna. în 
turneului

NEW YORK. — Comitetul Adu
nării Generale a O.N.U. însărcinat 
cu definirea noțiunii de agresiune 
se va întruni în a treia sa sesiune 
la 5 aprilie, anunță agenția France 
Presse.

balcanic.

bulgară 
cadrul

La 7 aprilie stadionul „23 August" 
din Capitală va găzdui un interesant 
cuplaj international de fotbal. De la 
ara 14,30 echipa selecționată de ju
niori a țării noastre, care se pregă-

festivitățile consacrate sărbătoririi a 
20 de ani de la eliberarea .Ungariei.

Au mai depus coroane de flori dr. 
Frantisek Pisek, ambasadorul R. - S, 
Cehoslovace la Budapesta și Jan Kil- 
janczyk, ambasadorul R. P. Polone 
la Budapesta, precum și atașații mi
litari ai ambasadelor celor două țări, 
din partea corpului diplomatic din 
Budapesta.

Delegații din partea Consiliului! 
Național al Frontului Popular Pa
triotic din Ungaria, Comitetului. Oră
șenesc de partid Budapesta, Ministe
rului Apărării al R. P. Ungare, Mi
nisterului Siderurgiei și Construcți
ilor de Mașini, Sfatului Capitalei 
precum și din partea organelor de 
partid și de stat din cartierul 17 din 
Budapesta au depus de asemenea co
roane de flori la mormintele osta
șilor romîni.

☆

delegației de partid și 
Romîne au fost de- 
flori la mormintele 
din localitatea Har- 
ale ostașilor iugos-

p.
de

Di'n partea 
de stat a R. 
puse coroane 
ostașilor bulgari 
капу și la cele
lavi din orașul Pecs, oare au căzut 
în luptele pentru eliberarea Unga
riei.

Demonstrații antifasciste la Viena
VIENA 1 (Agerpres).
Miercuri au avut loc Ia Viena de

monstrații organizate de forțele de
mocratice împotriva elementelor fas
ciste a căror activitate a cunoscut o 
anumită recrudescență în ultima vre
me. Demonstranții au fost atacați de 
huligani. In urma ciocnirilor care 
au avut loc mai multe persoane au 
fost rănite. Poliția a arestat 15 par- 
ticipanți la ciocniri. Este a doua de
monstrație antifascistă organizată la 
Viena în cursul acestei săptămîni.

Opinia publică austriacă a fost în

uitima vreme profund preocupată de 
manifestările fasciste inițiate îndeo
sebi de profesorul de istorie econo
mică de la Școala de înalte studii 
comerciale din Viena. von Borodaj- 
kewycz. Acesta propovăduiește în 
conferințe publice și în presă ideile 
pangermanismului, negînd existența 
națiunii austriece și proslăvind alipi
rea Austriei la Germania hitleristă. 
Von Borodajkewycz a făcui parte în- 
cepînd din 1934 din partidul nazist 
și a militat pentru Anschluss.

întrunirea liderilor 
populației de culoare din S.U.A.

NEW YORK 1 (Agerpres).
Liderii populației de culoare din 

S.U.A. s-au întrunit într-o ședință de 
două zile în localitatea Baltimore 
(statul Maryland) pentru a lua în 
discuție planul propuis de Martin 
Luther King privind organizarea boi
cotului produselor statului Alabama. 
Aceeași temă va fi inclusă pe ordi
nea de zi a Comitetului executiv al 
conferinței conducerii creștine din

sud. Martin Luther King a propus 
boicotarea produselor provenite din 
statul Alabama în cursul săptămînii 
trecute într-un interviu radiodifuzat. 
El a cerut, de asemenea, ca guvernul 
să retragă fondurile federale acor
date acestui stat. Conform planului, 
acțiunea ar urma să nu înceteze pînâ 
cînd discriminările rasiale nu vor fi 
abolite în statui Alabama și nu vor 
înceta brutalitățile asupra negrilor.

t c va r 1 n
VIENTIANE. — Intr-un comuni

cat publicat la Vientiane se face 
cunoscut că primul ministru și mi
nistru al apărării al guvernului lao
țian, prințul Suvanna Fumma, a 
ordonat ca cei trei colonei rebeli, 
care au organizat ocuparea orașu
lui Thakhek să 
fața trupelor lor

WASHINGTON. — La Washing
ton s-a anunțat oficial că secreta
rul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
va pleca la 5 aprilie la Teheran 
pentru a participa, în calitate , de 
conducător al delegației de obser
vatori americani, la sesiunea anuală 
a Consiliului ministerial al 
C.E.N.T.O. Sesiunea va avea loc 
în zilele de 7 și 8 aprilie.

fie executați în 
dacă vor fi prinși.LONDRA. — Camera Comunelor 

a respins, miercuri seara, cu 307 
voturi contra 299, moțiunea de cen
zură prezentată de deputății con
servatori împotriva programului 
agricol al guvernului laburist.

Prin acest vot s-a pus, astfel, 
capăt unei lungi dezbateri asupra 
prețurilor la produsele

CARACAS. — 
declarat 
și elevi 
nezuela, 
carii de
tute de invățămînt.

La 31 martie au 
grevă 50000 de studenți 
ai școlilor medii din Ve- 
protestînd împotriva atu- 
către poliție a unor insti-

Amiralul american 
a preluat miercuri 

comandamentului 
Europa de sud, în- 

pe
de ju-joc dintre echipele

R.P.R. și Turciei va avea 
la Ploiești.

(Agerpres)

Primul
niori ale 
loc duminică 4 aprilie

In zilele de 5, 6 și 
avea loc la Budapesta 
ternațioinal de box. La acest turneu 
vor evolua și pugiliștii romîni G. 
Gruescu (muscă), P. Covaliov (co
coș), Șt. Popdacă (ușoară), C. Ni- 
culescu (mijlociemică) și H. Loew 
(mijlocie).

7 aprilie va 
un turneu in-

(Agerpres)

agricole.

s-a anunțat 
cancelarului

NAPOLI. —
Charles Griffin 
conducerea
N.A.T.O. pentru
locuindu-1 în această funcție 
amiralul american James Gussell.

BONN. — La Bonn 
că trimisul special al 
Erhard, Kurt Birrenbach, va ple
ca din nou săptămîna aceasta la 
Tel: Aviv pentru a participa la o a 
treia rundă de convorbiri cu auto
ritățile izraeliene în legătură cu 
stabilirea relațiilor diplomatice în
tre cele două țări.

CARACAS. — La Caracas a fost 
arestat profesorul Romulo Enriques, 
secretar al Frontului național ai 
opoziției din Venezuela. In legătu
ră cu aceasta, conducerea frontului 
a dat publicității o declarație de 
protest cerînd punerea imediată în 
libertate a cunoscutului om politic 
venezuelean.

PRETORIA. — La închisoarea 
din Pretoria (R.S.A.) a fost exe
cutat miercuri . prin 
John Harris, învinuit 
vocat o explozie la 
hannesburg în 1164.

Harris a fost membru al Parti
dului liberal și al organizației 
„Mișcarea africană de rezistență".

splnzurătoare 
de a fi pro- 
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