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In unitățile C. F. R,

întrecerea dă roade
Desfășurarea transportului feroviar 

în cele mai bune condițiuni este o- 
biectivul central al întrecerii ceferiș
tilor din Valea Jiului. In ultima pe
rioadă de timp în cadrul R.C.M.-uluî 
Petroșani viteza comercială a trenu
rilor de marfă a crescut cu 29,1 la 
sută, sarcina statică a sporit cu 6,5 
la sută, cursa goală a vagoanelor de 
marfă a fost redusă cu 30 la sută, 
iar staționarea în tranzit cu mane
vră a scăzut cu 20,5 la sută. Colec
tivul reviziei de vagoane a depășit 
planul de revizii cu 3,4 la sută. I.a 
atelierul de zonă imobilizarea vagoa
nelor a fost redusă cu 6,2 la sută, 
iar planul de reparații a 
cu 4,7 la sută.

• locomotive au 
din martie, un 
cu tonaj sporit 
In plus.

Mecanicii 
remorcat 
număr de 
însumînd

fost depășit 
depoului de 
în 15 zile
140 trenuri
12 800 tone

r

In sprijinul 
gospodinelor

Venind în sprijinul gospodinelor, 
magazinele de specialitate din locali
tățile Petroșani, Vulcan, Lupeni și 
Petrila au pus în vînzare noi produse 
chimice. Soluția Carpetin pentru cu
rățat covoare, pasta Polimet pentru 
lustruit obiecte de metal, lacul Fluid 
pentru lustruit parchetul, soluția Sad 
pentru scoaterea petelor de pe țăsă- 
turiie de bumbac și fibre poliami- 
dice, sînt numai cîteva din noile pro
duse puse în vînzare.
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însemnări din viața unui colectiv tînăr

Pe frontul automatizării
Cînd la Paroșeni s-a început montarea grupului de 

'1S0 megawați — cel mai mare din uzină șl din țară —• 
colectivul laboratorului de automatizări termice al uzi
nei iși inaugura biografia. Dar chiar în acele zile se 
punea problema verificării și reglării aparaturii de mă
sură, control și protecție, precum și a tuturor circuitelor 
de automatizare ale noului grup.

Colectivul laboratorului, in urma unei analize amănun
țite a situației, a luat hotărîrea de a executa ca fârțe 
proprii toate aceste operații de verificare și reglare. Era 
o hotărire îndrăzneață și mulți ne considerau prea 
miști. In această situație numai faptele puteau să 
bească. Și faptele au vorbit în locul oamenilor.

La sfârșitul unei perioade de muncă încordată în 
fiecare membru al colectivului a dat tot ce putea să 
dea, rezultatele au început să se arate promițătoare Și 
la înălțimea efortului depus. In timpul stabilit au fost 
terminate toate lucrările de verificare a aparatajului de 
măsură, apoi lucrările de automatizări termice care con
diționează suflarea în cazanul nr. 4. Succesul s-a arătat

opti- 
vor-

care

Ing. RACOVEANU CONSTANTIN
I.T.C. Paroșeni

(Continuare în pag. 3-a)

Operatorii chi- 
miști Brăneț loan 
și Bclog Iuliu, de 
la Fabrica de fire 
artificiale „Visco- 
za“ — Lupeni sînt 
fruntași în întrece
rea socialistă. Fo
toreporterul nostru 
i-a surprins supra
veghind instalația 
de distilare a

1

început de martie. O dată cu 
zorile un vînt puternic a început 
să bată cu furie înălțimile și plaiu
rile împădurite. Ici, colo, rupți sau 
smulși din rădăcină, fagi bătrîni, 
atinși de uscăciune sau putregai 
se prăbușesc la pămînt, biciuind 
zgomotos aerul cu crengile lor 
desfrunzite. Undeva la hectometrul 
12 al parchetului forestier Straja, 
se auzi un strigăt de alarmă. In 
cădere, arborii doboriți de vînt 
rupseră pilonul de susținere și ca
blul funicularului de transportat 
bușteni. Situația era critică. Avaria 
imobiliza întreaga activitate 
parchet.

— Ce ghinion! — exclamă 
lucrător virstnlc — să ni se
Umple asemenea bucluc tocmai a- 
eum, în ultima Iurtă a trimestrului 
I. Trebuie să înștiințăm de 
ță sectorul.

...Vlntul continua să 
rie. Inaintînd cu greu 
îngrămădită sub linia

din

un 
în-

urgen-

bată 
prin 
aeriană

cu tă- 
zăpada 

a 
funicularului, un grup de opt oa-

l.a inițiativa comitetul uii 
sindicatului de la mina Lu
peni, mîine la ora 19, la 
clubul din. localitate, prof. 
Ptîrdea Emilian va expune

Seară cultural-distractivă

Oră de matematică la Școala profesională din Lupeni. Elevii ascultă cu atenție explica
țiile profesorului care Ie dezvăluie noi „taine" ale acestei științe atît de importante pentru 
activitatea contemporană.

Conferință
„Locul, și., rolul 

literatura
conferința 
lui Al. Sahia în 
noastră".

Conferința va 
de un program

fi urmată 
distractiv'.

Mîine, la oră 18, în sala 
festivă a clubului muncito
resc din Paroșeni se organi
zează 
ticieni

evidențiați în procesul de 
producție, o seară cultural- 
distractivă. In 
recitări, muzică, dans, 
rite jocuri distractive.

pentru tinerii energe- 
de la termocentrală,

întro singură zi
16 martie, în d-epozî-Ieri,

tul I.C.R.T.I. Petroșani au 
intrat produse textile în va
loare de peste 2 000 000 lei. 
Printre mărfurile sosite se 
numără imprimeuri de vară 
din celofibră, pantaloni de 
doc și șorțulețe pentru copii,

Cărți noi

program: 
dife-

uniforme școlare pentru 
băieți, pantofi de tenis și 
tricotaje pentru copii. Tot. 
ieri au sosit pături de lînă, 
pantofi bărbătești cu talpă 
duroflex și translucidă 
multe alte produse.

Ieri, la librăria
Creangă"
sosit noi cărți. Cititorii pot V.
să-și îmbogățească bibliote- marxist-leninistă), 
cile personale cu o serie de 
noutăți interesante ca de 
exemplu „Chanca" de Juan 
Goytisda (editura Meridia
ne), „Ion" de Liviu Re- 
breanu (colecția pentru

co-
de

,lon toți), „Stîngismul, boala 
din Petroșani au pilă-riei comunismului" 

(biblioteca 
„Curs de 

și inte- 
Fihtemholț

I. Lenin

calcul diferențial 
grai" de G. M.
(editura tehnică), iar pen
tru cei mici. „Jurnal de 
bord" de Jean Bart (biblio
teca școlarului).
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Planul trimestrial 
va fi iudeulmit

Piuă la încheierea trimestrului au 
mai rămas două săptămlni. In pe
rioada trecută din acest an, colecti
vul minei Lupeni nu a reușit să se 
ridice la' nivelul cerințelor în ceea 
ce privește îndeplinirea ritmică, 
sarcinilor de plan: 
măsurile ce au fost 
exploatare în vede
rea indeptiniru pla
nului trimestrial 
ne-âm adresat tov. 
Dumitru t Opriș,

al
care

d
Pentru a afla 
luate la această

INTERVIU 
cu tov. Dumitru Opriș, 

inginer șef al E.M. Lupeni

ne-a relatat ur-

lună
muncit bine depășin-

a anului, toate

fost legată și de nerealizarea sarci
nilor la investiții și pregătiri. Apro
vizionarea cu vagonete goale a £o 
de asemenea, defectuoasă ■ și aceasta 
mai ales pentru că gara plinelor și 
goalelor de la suprafață nu. este a* 
perită. Multe necazuri ne-a produs 
lemnul verde (din această cauză au 

avut loc două ac
cidente tehnice).

In munca noas
tră s-au resimțit și 
lipsuri de ordin 
organizatoric. Re-

meni, avînd in frunte pe mecani
cii Cristian loan și Boncoș Ioan, 
se îndrepta spre hectometrul 12 
din parchetul forestier Straja-Lu- 
peni. Hotăriți să sprijine activita
tea brigăzilor din sector, care s-au 
angajat să realizeze sarcinile de 
plan pe trimestrul I cu două zile 
înainte de termen, mecanicii de în
treținere Cristian Ioan și Boncoș 
loan și-au asumat obligația de a 
efectua reparația pe loc. Nu este 
ușor să sudezi, să ridici la loc și- 

să echilibrezi din nou pe mergătoa
rele sale metalice un cablu de oțel 
cu o lungime de peste o mie de 
metri și o greutate de aproape 4 
tone. Simțul de răspundere, ini
țiativa, 
și locul 
posibilă 
și mai

Caii care au transportat 
pentru remedierea avariei 
capătul de jos al funicularului, nu 
măi pot înainta. Oamenii însă nu 
se descurajează de această piedi

dragostea față de colectiv 
de muncă, fac însă uneori 
învingerea unor 

mari.
greutăți

utilajele 
pînă ta

că. Deși sub 
greutatea poverilor 
din spate, picioare
le lor se afundă

pînă la genunchi în zăpaaă, sau 
în mitul cleios al viroagelor, ei 
merg înainte fără oprire. Iată și 
locul avariei. In atelierul înjghe
bat sub cupola cenușie a copacilor 
prind să fulgere seîntei albastre. 
Scrlșnetul scoabelor smulse se a- 
mestecă cu hîrșîitul jerăstraielor 
și cu loviturile de ciocan. Prinși 
in clocotul unei activități intense, 
oamenii nici nu observă scurgerea 
orelor. La un semn al mecanicu
lui Cristian loan, cablul funicula
rului a prins să se răsucească pe 
albul zăpezii cu zvîrcoliri de șar
pe. Apoi, forțat de pîrghii lungi 
și puternice, a început încet, încet 
să se ridice spre suporturile de pe 
pilon. înștiințat la timp Boncoș 
loan, a cuplai motorul, 
au apărut dintr-o dată 
bucurie și zlmbete de 
Ca și cum pînă atunci
înilmplai nimic, funicularul a în
ceput să transporte din nou bușteni 
spre rampa de descărcare.

A. NICHIFOREL

inginer șef 
minei Lupeni, 
mătoarele:

„In prima 
sectoarele au
du-și sarcinile de plan. Pe exploatare, 
în ianuarie au fost extrase peste 
sarcinile de plan 2 273 tone de căr
bune. In luna februarie, rezultatele 
au fost insă mai puțin satisfăcătoare. 
Drept urmare, față de pianul anual, 
an rămas datori, după două luni, cu 
3 100 tone cărbune. Explicația se gă
sește în greutățile ce le-am întîm- 
pinat dar și în lipsurile ce s-au ma
nifestat în munca colectivului nos
tru.

Majoritatea greutăților au fost le
gate de timpul friguros. (Prilej ni
merit de a prevedea de pe acum mă
suri corespunzătoare pentru ca- iama 
viitoare să ne găsească bine pregă
tiți). Nu s-a putut asigura cantita
tea necesară de rambleu mai ales la 
sectoarele III (stratul 3 blocul IV) 
și I A (stratul 5 blocul II) deoare
ce îngheța piatra în vagonetele în
cărcate la haldă. Lipsa de piatră a

pararea vagonetelor nu se desfășoară 
încă satisfăcător. Mai sînt cazuri de 
indisciplină care se răsfrîng negativ 
asupra procesului de producție — în- 
tîrzieri, nemotivate. Unii dintre me
seriași nu se schimbă la locul de 
muncă unde sînt plasați.

Cu tot minusul înregistrat pînă 
acum, întregul colectiv al minei. Lu
peni este ferm hbtărît să îndeplineas
că sarcinile de plan la producția ex
trasă în primul trimestru al anului. 
CE ARE. LA BAZA ACEASTĂ HOTĂ
RIRE ? in principal două aspecte: 
posibilitățile de care dispunem . în 
prezent și măsurile tehnice-prganiza- 
forice pe care Ie-anr întreprins în
deosebi în ultima vreme. Dispunem 
în prezent de linia de front necesară. 
I.a sectorul IV В a intrat în produc
ție abatajul frontal din stratul 13, 
blocul VI. In sectorul - IV A, < lupă 
ce a început să producă abatajul fron-

FRANCISC VETRO l

(Continuare în pag. 3-a)

Pe chipuri 
semne de 
satisfacție, 
nu s-ar fi

Un schimb — cei condus de Dumitrașcu llie — chn brigada fruntașă 
care are în frunte pe minerul Laszlo Ștefan, de la sectorul III al mi
nei Petrila, înainte de a intra în mină.



STEAGUL! ROȘ0

Să facem ordine
in lucrările miniere

Exploziv din aluminiu

In primele două luni din citul 190®, 
mina Lonea a rămas datoare econo
miei naționale cu 6600 ton» de căr
bune. Cauzele care au influențat ne
gativ activitatea minei atnt cele ge
nerate da gerul din lunile de iarnă, 
de greutățile întlmpinate tn haldarea 
sterilului, precum și deficiente la tran
sportul din subteran șl de la supra
față etc. La ingreunarea activității 
minei au contribuit șl deficienței» în 
întreținerea lucrărilor miniere.

Urmărind felul cum sînt menținute 
in funcție lucrările miniere, aa (toa
stată că și aici există lipsuri, tn une
le eazuri destul de serioase. Datorită 
țielntrejlnerii la timp a galeriei di
recționale din culcușul stratului 3, ori- 
zoittul 507, de la mina Lonea 1, a-a 
ajuns ca pe distanțe relativ scurta 
să se creeze denivelări, puncte dt 
acumulare a apei, reduceri de profil 
incit circulația personalului este In
terzisă în timpul transportului pe 
aceste porțiuni. Curățenia generală 
pe acest orizont lasă, de asemenea, 
de dorit.

Știm că ia această mină presiunile 
sînt mari și că s-au încercat mai 
multe sisteme de susținere, care pînă 
îș prezent r-au dovedii însă a fi ne
corespunzătoare. Dar, era datoria aec- 
tOrjtlui sa se ocupe la timp de re
profilarea acestor zone și să solicite 
sprijin în găsirea unei alte metode 
de susținere. In urma controalelor e- 
feetuate de conducerea C.C.V.J. la 
mai. multe locuri de muncă de la mi
na Lonea, s-a propus o noua susți
nere în betort cu o secțiune liberă, 
măi mare ca G.Ș.B. 2 ce urmează a 
fi. aplicată la -sectorul I 1ЧІШ- 
Г14І Ш.

La sectorul I sftrț neglijate și o 
serie de lucrări auxiliare. S-au pro
dus mici surpări care pot dev»nj pe- 
rieuloase prin aceea ей sînt fit apro
pierea lucrărilor miniere principale 
(puț, rampe șl galerii direcționale). 
Bazinele de colectare a apelor din 
jurul puțului (orizontul 557) nu sînt 
curățate la timp, diminu’md astfel ca
pacitatea de decantare a apelor de 
infiltrație și de rambleu hidraulic.

Nu sînt întreținute nici galeriile 
transversale nr. 800, 803 și 804 din 
cadrul sectorului II. Nu se înlocu
iesc la timp bandajele rupte, canalele 
nu sînt curățate, iar în unele ea
zuri au dispărut complet. Profilul ga
leriei S-a redus, iar circulația peren- 
naiului și transportul se face în con- 
dițiuni mai grele.

Aceeași situație se prezintă și în 
galeria direcțională spre stratul 6, 
blocul VIII, orizontul 615 (porțiunea 
ultimului panou în exploatare).

Circulația personalului pe galeria 
transversală principală de la orizon
tul 615 Lonea 11 se face în condi- 
țiuni neeorespunzătoare, fiindcă pe 
podul secției de circulație există 
montată o conductă de aer compri
mat de 150 mm diametru pe o lungime

CO IȚIJl CELOR CERTAT I (4 №. T» S,.
Să coboare un om cu țigări în 

mină și mal ale» un mtaer cu o ve
chime Îndelungată în meserie? Im
posibil. Doar încă de la angajare, 
cu prilejui primului instructaj ce I 
se face noului angajat asupra regu
lilor de comportare, d» lucru • 
altor reguli ce țin de munca ta sub
teran I a» citește articolul ce preve
de că: „In mlnete grieutoaee fi cu 
pro! Л cărbune este interzisă intro
ducerea oricăror rechltlte de fumat 
(pipe, tabachere, figărt) seu obiecte 
cu flacără (lămpi cu flacără deschl- 
eă, chibrituri, brichete, lanterne *- 
lectrlce etc,)",

Dar, cel c< lucrează tn subteran 
aude de aceste norme nu numai la 
angajare. Este un articol afișat pe 
panouri mari în sălile de apel, tn in
cinta minelor, în apropierea g»le- 
Г x sau puțurilor pe care minerii 

de 1 km, iar în porțiunea de gale
rie dubla de la puțul principal ți 
conducta de evacuare a apei.

Galeria dubla direcționala de la 
orizontul 01b spre puțul orb nr. 0 
are montate pe secția de circulație, 
la vatra galeriei, doua conducte de 
арб ți una de aer comprimat peste 
care In anumite perioade eîtit așe- 
late tuburi de aer comprimat, sco- 
curl de crațer, lemne pi alte mate
riala Incit se poate apune ea nici nu 
exista secție da circulație. Un gaba
rit redus ar» pi galeria traaverrală 
de la orizontul 662 spre abatajul 604, 
porțiunea de galerie simplă, unde 
afht aglomerate diferite materiale 
deși transportul producției eate In
tens,

O parte din planul Înclinat nr. 2 
din stratul 5, In porțiunea ultimelor 
panouri in exploatare, eate aproape 
inaccesibilă prin aceea că nu cate eu. 
rățat de cărbunele ce s-a depozitat 
pe lingă crater. Nu este menținut nici 
planul înclinat nr, 1 din culcușul 
stratului 5 între orizontul 562 și 500.

La prima vedere se poate spune 
eă starea acestor lucrări nu ar trebui 
să influențeze realizarea planului de 
cărbune. Totuși trebuie să spun că 
aceste sectoare sînt sub planul cumu
lat la zi și. au un număr ridicat de 
accidente,

Conducerile sectoarelor I, II și III 
vor trebui să ia cele mai eficace mă
suri de remediere a lipsurilor ce dăi
nuie în cadrul intern și să ceară 
Sprijin conducerii exploatării de a 
pune ordine în lucrările miniere, fi
indcă unde nu este ordine și disci
plină. toate lucrările Ce se execută 
sînt Jn general necorespunzătoare, nu 
sa pot realiza nici indicatorii de 
plan șl există și pericol de accident».

Ing. VLADIMIR G1OSAN 
C.C.V.J.

Cu țigara în
intri în subteran. La retaatruidl» pe
riodice ее amintește, de asemenea, 
in repetate rînduri necesitatea stric
tă a respectării acestor prevederi.

Dar totuși, exist» ți ta asemenea 
condiții, ctte un om care uită de la 
un Instructaj la altul, care nu vede 
la intrarea în mină panourile mari 
ce sugerează pericolul ce-1 poate 
provoca tn subteran nerespecterea 
acestei prevederi a N.T.S.

Intr-uns din zile, ajutorul miner 
Medvee loan, cere lucrează le o îna
intare tn steril ta transversala prin
cipală de la orizontul 9 mediu tn 
sectorul IV al minei Antaoaaa, a 
fost grăbit să intre în mină nevoie 
mere. In marea Iui grabă nu a uitai 
însă un lucru. După ce a fost îm
brăcat de mtaă și-a scos pachetul

Turnul de săpare al puțului auxiliar Aninoasa-sud.

Revista vest-germană 
,,Hobby" consemnează o 
nouă aplicare a aluminiu-, 
lui. Astfel, aluminiul poa- 
te fi p parte componentă 
a unui exploziv. Amestecat 
înir-utt anumit fel cu ni- 
tratul de amoniu, alumi
niul formează un explozi
bili. extrem de puternic și. 
totodată, nepericulos.

Noul explozibil posedă 
așa-numlta proprietate bri- 
zantă. Ei explodează foar

După ce au încheiat lu
na februarie cu rezultate 
deosebite — cu planul pro
ducției globale îndeplinit în 
proporție de 101,9 la sută, 
la piese de schimb depășit 
cu 7,85 la sută și au pro
dus peste plan . 250 tone 
stîlpi de abataj și 75 tone

II. Munca de cercetare 
in sprijinul ridicârii nivelului tehnic al producției

lată și alte preocupări ce vor sta 
în acest an in atenția specialiștilor 
din serviciul de cercetare și docu
mentare din cadrul C.C.V.J.

In vederea dimensionării pilierilor 
de siguranță, se va continua prin 
stațiile de observație create anul 
țrecut la toate minele studiul depla
sării rocilor. La mina Dîlja, secțiile 
de cercetare minieră și de mecani
zare vor experimenta metoda de sus
ținere a lucrărilor miniere cu be
ton pompat.

La mina Lupenî va fi continuată 
i experimentarea "în fază semiindustria-

La Unitatea de 
proiecte și devize 
din Petroșani, se 
întocmesc docu
mentații pentru 
construirea de noi 
obiective indus
triale necesara 
exploatărilor mi
niere din Valea 
Jiului.

In fotografie: 
două lucrătoare 
pricepute de la 
această unitate 

desenatoarea 
Sofei Maria și 
proiectanta Reitu 
Georgeta lucrînd 
la planșetă.

mina ?
eu țigări. A aprins o țlg,ară. Doar 
pînă-și scoate lampa și ajunge la 
colivie mai avea timp să tragă cîteva 
fumuri. Dar ceea ce pare curios: 
în grabă mare și-a pregătit o țigară 
și pentru mai tîrziu (? I). Și-a îm
pachetat o țigară într-o foiță de hit
tie, a introdus-o în buzunarul hainei 
de lucru și a plecat în mină.

Dar pasionatul fumător a fost 
descoperit imediat eu „corpul delict" 
ta buzunar de personalul de supra
veghere.

Drept justificare pentru abaterea 
de la N.T.S., Medves loan a găsii 
să invoce neglijența. Poate. In 
orice caz, pentru a se învăța minte i s-a 
aplicat sancțiunea „mustrare scrisă 
cu avertisment".

D. 1VANARU

Noi utilaje pentru mineri

lă a prevenirii formării prafului de 
cărbune, prim injectarea sub presiune 
a apei în strat.

Colaborînd cu ICEA4IN, cercetă
torii secției miniere vor fi preocupați 
de determinarea caracteristicilor fi- 
zico-mecanice ale cărbunilor și roci
lor înconjurătoare, în vederea dimen
sionării susținerii. Colaborînd cu 
ICEMIN. ei vor mai lucra la studiu' 
susținerii lucrărilor miniere în con
dițiile de presiune de 1» orizonturile 
adinei ale minei Petrîla, studiul pa
rametrilor optimi de aeraj în con
dițiile stratelor groase autolnflama- 
bile, studiul cauzelor autoaprlnderli 
cărbunelui din pereții lucrărilor mi
niere din stratul 3 de la E. M. Lo
nea, studiu! posibilităților de înlo
cuire a barajelor cu praf inert prin 
baraje de jgheaburi cu apă, studiul 
susținerii lucrărilor cu beton proiec
tat, a metodelor de pușcare eficientă 
în mediu grizutos și altele.

Cercetătorii secției de preparare 
vor urmări indicii tehnologici reali
zați la preparația Coroești, vor stu
dia funcționarea instalațiilor de e- 
purare a apelor reziduale, reducerea 
umidității la cărbunii speciali. In 
cadrul studiilor din domeniul pre
parării se va colabora cu ICEMIN 
în probleme ca : rezistența la stoca
re a brichetelor de cărbuni cu liant, 
înlocuirea baritei la sortarea în 
medii dense a cărbunilor, reglarea 
fluxului tehnologic al stației de pe
trol lampant oxidat de la preparația 
Petrîla, producerea brichetelor fără 
fum din cărbuni de Valea Jiului și 
calitatea huilelor brute de la minele 
Lonea, Petrila, Aninoasa, Vulcan și 
altele.

Preocuparea principală în cedrul 
secției mecanizare-automatizare va fi 
mecanizarea și. automatizarea unor 
procese, respectiv, instalații de la 
suprafață și din subteran. Se va 
studia și experimenta- mecanizarea 
evacuării nămolului' din bazinele de 
decantare, mecanizarea operațiilor de

Tablete împotriva
La secția de fiziologie a Acade

miei de Științe din R.S.S. Kazahă 
a fost , obținut un nou preparat îm
potriva silicozei. In faza de experi
mentare noile tablete au dat rezul
tatul așteptat. Ulterior ele au fost fo
losita cu succes la institutul de cer

te brusc, sfărîmînd totul în 
jurul său. Avînd aspectul 
unei paste dense, explozi
bilul de aluminiu nu ex
plodează la flacără, la șoc 
sau la presiuni. El poate 
fi explodat cu um detonator 
special.

Specialiștii consideră că 
noul explozibil va găsi O 
largă folosire în industria 
minieră, dată fiind puterea 
sa și faptul eă nu este pe
riculos.

construcții metalice — me
talurgicii de la U.R.U.M.P., 
drept rod al muncii entu
ziaste din primele zile ale 
lunii martie, au trimis ex
ploatărilor miniere 35 tone 
piese de schimb. 10 tone 
tuburi de aeraj și 31 tone 
construcții metalic».

descărcare și încărcare a materialu
lui de susținere (lemn, stîlpi și 
grinzi metalice, agregate de betona- 
re, prefabricate etc.) de la suprafa
ța minelor, mecanizarea unor ope
rațiuni la șantierul de prefabricate, 
la punctele de distribuire a cărbune
lui. Cercetătorii acestei secții vor 
studia posibilitățile de automatizare 
a instalațiilor de recepție de la su
prafață, a funcționării transportoa
relor cu raclele și pompelor din sub
teran ete. Se va automatiza contre- 
Ini conținutului de cenușă al cărbu
nilor la preparațla Lupenl cu ajuto
rul aparatului Ondre X cafe a și 
fost montat.

O deosebită atenție se va acorda 
în cadrul fiecărui studiu, laturii e- 
conomice a problemei. In acest acop, 
pe lîngă conducerea serviciului s-a 
și format un mic nucleu, viitoarea 
secția de cercetări economice. Eco
nomiștii. pe lîngă problemele direct 
legate de diverse teme planificate, 
vor face diverse verificări dintre 
c-ațe cităm : calculul eficienței eco
nomice a susținerii metalice a aba
tajelor și gplerillâr în condițiile ?Г 
cu materialele actuate. coneeelnțele 
de natură economică ale unei even
tuale treceri la folosirea exclusivă a 
profllelor duble etc.

Secția de documentare tehnică va 
continua să întocmească culegerile 
bibliografice, traducerile și recen
ziile necesare pentru informarea cer
cetătorilor preocupați de diverse te- 
me precum și a altor persoane din
cadrul serviciilor și subunităților 
C.C.V.J. Va fi editat în continuare, 
cu un tiraj mal mare și un eonținut 
îmbunătățit, Buletinul de informare 
tehnică al serviciului, asigurînd ast
fel inginerilor de la exploatări po
sibilitatea de a se informa despre 
ceea ce este nou în domeniul teh
nicii miniere.

ing. E. PAKI 
șeful serviciului cercetare 

și documentare — C.C.V.J,

silicozei
cetări pentru igiena muncit șl mala
dii profesionale din Karaganda. S-a 
constatat că în cazul folosirii nou
lui preparat evoluția bolii este opri
tă. Tabletele vor ușura considerabil 
lupta împotriva acestei boli profe
sionale.
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la sută.

О parte din brigada de fierari betoniști condusă de Horvath Ludovic 
de pe șantierul Livezeni care lună de lună obțin depășiri de plan de 15-20

Planul trimestrial va fi îndeplinit
(Urmare din pag. l-a)

' I tal 4/2 din stratul 5, este gata 
pregătit și urmează să intre în ex
ploatare frontalul 5/3 din același strat. 
Pregătirea frontalului din stratul 3, 
blocul I, de la sectorul I A, se apțp- 
pie de sfîrșit și tn situație similară 
Se găsesc două frontale din stratul 
5 de la sectorul I B.

C1TEVA DIN MASURILE PE 
GARE LE-AM LUAT.

La iQOara de rambleu a fost reîn
noită întreaga instalație și moara poa
te asigura cantitățile necesare de pia
tră. De curind s-a instalat un nou 
lanț elevator la moară. Urmează să 
impulsionăm lucrările de avansare tn 
steril pentru a se asigura cantitatea 

г nețesară de piatră. Pentru ca repa
rarea vagonetelor să se desfășoare în 

! r bune condlțiuni, am organizat echipe 
pe trei schimburi, la atelier. S-au 
întărit cu meseriași calificați echi
pele mobile de reparare a vagonete
lor — attt cele din subteran cît ți cele
de la suprafață. întreaga conducere 
tehnică a minei (director, inginer șef, 
ingineri șefi adjuncți, geologul șef, 
șefii serviciilor tehnic, aeraj etc.) a 
fost împărțită pe schimburi ți sec
toare de activitate pentru a contro
la și îndruma cu competență munca. 
Asigurînd o asistență tehnică cores
punzătoare avem convingerea că 
schimburile II și III vor obține re
zultate Ia nivelul primului schimb. O 
seamă de măsuri au vizat întărirea 
echipelor de întreținere a liniilor și 
galeriilor in special a galeriei spre 
puțul Ileana pe unde se extrage pro
ducția sectorului I A și piatra rezul
tată de la pregătirile din sectorul 1 B.

SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE
Sînt drumuri și drumuri. Primele, 

Să zicem, sînt apte pentru a circula 
pe ele autobuze, camioane, autotu
risme, motociclete, biciclete, iar ce- 
letalte-s mai puțin apte pentru ast
fel de solicitări. In Petroșani există 
multe străzi, între care str. N. Băl- 
cescu, 23 August și altele, pavate sau 
asfaltate, cu trotuare, corespunzătoa
re pentru o circulație intensă, așa 
cum sînt; dealtfel, și cerințele. Există, 
și străzi ca, de exemplu, Barbu De- 
lavrancea, George Coșbuc și altele 
care, pe baza înfățișării lor, fac parte 
in mod sigur din cea de-a doua ca
tegorie menționată. Totuși acestor 
Străzi li se impun solicitări la 
care ele nu pot răspunde. Dar iată 
cum se petrec lucrurile.

După logică, autovehiculele îndru
mate în sens unic pe strada Ion Bu- 
dai Deleanu și, în continuare, Va- 
șile Roaitg, pentru a ajunge în stra
da Republicii, din dreptul halelor ar 
trebui să vireze la stingă, pe strada 
N. Bălcescu, care este recent asfal
tată. prevăzută cu trotuare pentru 
circulația pietonilor, mă rog moder
nizată. Așa ar trebui după logică. 
Tovarășii care și-au spus cuvîntul în

In ceea ce privește protecția muncii, 
a fost introdus perforajul umed la 
7 lucrări orizontale în steril, s-a rein- 
struit întregul personal, care intră în 
subteran, în ceea ce privește folosi
rea și manipularea lămpilor de sigu
ranță și a măștilor de autosalvare. 
Pentru combaterea prafului de căr
bune, la stratul 5, în blocul III A, 
s-a trecut la Injectarea apei sub pre
siune, iar la majoritatea deversărilor 
s-au instalat pulverizatoare de apă.

Muncind In continuare cu răspun
dere, valoriffcînd experiența dobîndită 
și rezervele interne de care dispu
nem, Intervenind cu promptitudine în 
acțiunea de înlăturare a lipsurilor și 
greutăților ce se mai ivesc, prin în
tărirea controlului și a. disciplinei în 
producție, prin aportul întregului co
lectiv de mineri, ingineri, maiștri, ar
tificieri și meseriași, sub conducerea 
comitetului de partid, colectivul mi
nei Lupeni va reuși să se achite cu 
cinste de sarcinile ce-i revin in pri
mul trimestru al anului în ceea ce 
privește producția extrasă".

De la bordul vaselor de pescuit oceanic 
„6alați“ și „Constanta"

Radiogramele sosite în ultimul
timp de pe vasele de pescuit ocea
nic „Galați" și „Constanța" aduc 
noi vești despre munca entuziastă a 
echipajelor celor două nave „surori". 
In îndepărtatele ape ale Oceanului 
Atlantic, în largul coastelor de vest 
ale Africii, în apropierea Capului 
Blanc — unde se află în prezent 
traulerele romîne.ști — pescarii, prin- 
tr-o activitate neîntreruptă, ziua și 
noaptea, mînuind cu îndemînare și 
pricepere uneltele moderne pe care 
le lansează pînă la mari adîncimi, 
aduc la fiecare ridicare pe punte 
cantități însemnate de pește.

O soluție simpla
stabilirea unor trasee de circulație 
în orașul nostru nu au ținut, după 
cît se vede, seama de existen
ța sau nu a unor condiții optime 
pentru circulație pe unele străzi. Ei 
au hotărît și iată urmările:

Conducătorii auto care circulă prin 
orașul nostru (cu excepția celor de 
pe autobuzele I.C.O., care au alt tra
seu, și a celor de pe unele autotu
risme) au în față, în prezent, trei 
alternative : să vireze din strada Va- 
sile Roaită pe strada George Coș
buc. Aceasta îi întimpină însă, chiar 
de la ...capăt, cu o groapă aprecia
bilă, apoi, pe parcurs, cu mari de
nivelări care pun la grea încercare 
rezistența vehiculelor și priceperea 
conducătorilor lor; s-o ia pe strada 
Barbu Delavrancea, dar cum, căci a- 
ceasta, pe mai bine de jumătate din 
lungimea ei, este pur și simplu im
practicabilă din cauza gropilor, va
lurilor create și a noroiului, în plus 
droaia de copii care intră si ies de 
la școala nr. 1 și lipsa de trotuare 
corespunzătoare; să-și continue mer
sul înainte pentru a da ocol cartie

Pe frontul 
automatizării

(Cirmare din pag. f-a)

pe deplin clnd In cazan s-a aprins pen
tru prima dală focul, l-a urmai ca
zanul nr. 5. Grupul de 150 mega
wați a fost pus in funcție și legai 
la sistemul energetic național. Dar 
colectivul laboratorului de automati
zări termice nu și-a terminai mi
siunea pe care și-a asumat-o. Mun
ca a continuat pină la punerea in 
funcție și a regulatoarelor electro
nice pentru completa automatizare a 
grupului.

Muncitorii Burtea Dumitru, Lepoev 
Dragomir. Manea Petru, Stoienesou 
Alexandru, Schmidt Alfred, Dragoi 
Nicolae, Barb Victor, Petrescu Au
rel, Zahin Florica și alții, stnt cei 
ce au realizat cele arătate mai sus.

Viața colectivului de automatizări 
termice e struts legată de viața gi
gantului de 150 megawați. Clnd au
tomatizarea. completă va fi termi
nată și aceasta se va întîmpla 
foarte curind — tot ei vor fi cei ca
re vor lucra cu agregatele de data a- 
ceasta complet automatizate. Pentru 
oamenii aceștia agregatele nu vor 
mai avea „taine" nedezlegate. Fiind
că oamenii au dezlegat cu munile 
lor toate „tainele" automatizării gru
pului.

Tot atît de rodnică este și munca 
celorlalți membri ai echipajului ca
re asigură prelucrarea și congelarea 
peștelui. Pînă acum, două treimi din 
capacitatea magaziilor celor două 
nave au fost încărcate cu pește con
gelat din speciile scrumbie albastră, 
stavrid. Muncind cu rîvnă. membrii 
celor două echipaje vor termina e- 
xecutarea programului de pescuit 
prevăzut, astfel încit navele cu ca
lele pline de pește să pornească pe 
drumul lung de ape prin Strîmtea- 
гёа Gibraltar, Marea Mediterană, 
Bosfor, spre patrie.

(Agerpres)

rului Carpați, după cum se știe, cu 
străzi înguste, neprevăzute pentru 
circulație intensă și foarte populate 
cu copii.

De ce atîtea alternative, atîtea 
greutăți și încurcături în desfășurarea 
circulației, cînd soluția pentru elimi
narea tuturor acestora este atît de 
simplă și comodă de aplicat prin di
rijarea circulației pe strada N. Băl
cescu, stradă asfaltată și cu trotuare 
corespunzătoare, în plus și slab lo
cuită, pe ea aflîndu-se doar institu
ții și complexul de deservire al co
operației meșteșugărești. De ce să se 
aibă în vedere numai liniștea acestor 
instituții, în detrimentul întregii cir
culații ? Or, dacă această soluție 
simplă nu s-a bucurat de preț din 
partea tovarășilor care au hotărît In 
probleme de circulație, de ce, tot ei, 
nu se îngrijesc de crearea condițiilor 
necesare pentru ca circulația să se 
desfășoare mai bine, pe străzile in
dicate de ei, cît și în întregul oraș ?

T. D. TUFARU 
conducător auto Petroșani

PUBLICITATE 
întreprinderea de panificație 
$i produse făinoase nJiul" 

din Petroșani, strada Clemenței nr.30 

ANGAJEAZA DE URGENȚA 

Șef depozit în Petroșani 
Condiții de angajare, cele prevăzute 

de H. С. M. 1053.
Condiții de salarizare lei 1030-1225,

I. C. R. M. PETROȘANI
Str. Republicii nr. 104 

ANGAJEAZA DE URGENȚA 
un merceolog principal 

eu salariul de 1250 lei
Condiții de angajare : studii medii și 3 ani 

vechime în funcții economice.
Informajii la telefon 580 Petroșani.

nu Începeți
LUCRUL IN MINA

DECÎÎ DUPĂ CE Ap
CONTROLAT 

exiSTENțA 

GAZEIOKDIHinA 
Cu L A MPA DE 

SIGURANȚA 
cv atNXtwa ■

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul pre
sei, 8,55 Scene diai opere, 10,03 Mu
zică ușoară de Noru Demetriad, 
10,15 Lecturi literare la cererea as
cultătorilor, 10,30 Prelucrări de fol
clor, H,00 Muzică din opere. 12,30 
Itinerar cultural-artistic, 13,05 Mu
zică populară, 14,10 Muzică ușoară,
15.30 Melodii populare, 16,30 Prie
tena noastră cartea, 17,15 Cu micro
fonul prin -regiunea Banat, 17,35 
Muzică populară cerută de ascultă
tori, 18,00 Seară pentru tineret, 19,00 
Cfntă, dansează tinerețe, 20,00 Ra- 
diogazeta de seară, 20,30 Varietăți 
muzicale, 21,15 Părinți și copii,
21.30 „Strălucirea lunii" — muzică 
ușoară, 22,20 Ne place să dansăm. 
PROGRAMUL II. 8,00 Muzică din 
opere, 9,03 Muzică populară din Ol
tenia, 9,30 Vreau să știu (reluarea 
emisiunii din 15 martie), 10,30 Pa
gini orchestrale din opere, 11,15 Jo
curi populare interpretate la diferite 
instrumente, 11,45 Melodiile ecranu
lui — muzică ușoară, 12,30 , „Val
sul primăverii" — muzică din ope
rete, 13,40 Concert de prînz, 14,35 
Arii de coloratură din opere, 15,30

/'1ЫК1ИГО
18 martie

Un clasic ăl literaturii romtnei NI-1 
colac Filimon (100 de ani de la 
moartea scriitorului), 16,00 Mu®ică 
populară, 16,20 Dialog cu ascultăto
rii, 17,15 Muzică ușoară, 18,30 Din 
istorie operei. Emfeitmea a IV-a: 
Opera la Roma în secolul al XVII- 
lea, 19,05 Din cele mal cunoscute 
melodii populare, 19,30 Mică sere
nadă — muzică de estradă, 19,50" 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteieviziunii, 
Muzică de estradă.

Cinem atograf e
18 martie

.PETROȘANI — 7 NQIEMBRIE: 
Sălbaticii de pe Rîul morțiî; REPU
BLICA : Haine aproape noi; RE- 
TRILA: Griji; LIVEZENI: Jură- 
mîntul soldatului Pooley; ISCRONI: 
Plăcerile orașului; AN1NOASA: 
Kașmirul; LUPENI — MUNCITO
RESC; Al 9-lea nume; CULTURAL: 
Hamlet: URICANI: Zile de ftor 
și ris.
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Noi aejiuni agresive ale S.U.A 
împotriva R. D. Vietnam

Consiliul de Securitate 
a recomandat primirea 
Gambiei în 0. N. U.

HANOI 16 (Agerpres).
După cum transmite Agenția 

nameză de Presă, misiunea de legă
tură a înaltului comandament al Ar
matei Populare Vietnameze a înaintat 
Comisiei internaționale de supraveghe
re și control un protest împotriva 
unei noi bombardări a teritoriului R.D. 
Vietnam. „Patru nave americane și 
sud-vietnameze, venind din sud, au 
pătruns la 16 martie 1965 în apele 
teritoriale ale provinciei Ha Tinh șl 
au bombardat comuna Trung Lien", 
se arată în protest. „Aceasta reprezin
tă o nouă încălcare a suveranității 
și teritoriului R. D. Vietnam și o vio-

Viet-
lare grosolană a acordurilor din 1954 
de la Geneva cu privire la Vietnam. 
Noul atac a agravat și mai mult si
tuația și așa gravă din regiune".

In mesaj se cere ca Statele Unite 
și Vietnamul de sud să respecte și să 
aplice în mod corect acordurile de la 
Geneva, să pună de îndată capăt ac
telor de război împotriva R. D. Viet
nam, să înceteze războiul agresiv din 
Vietnamul de sud, iar S.U.A. să-și 
retragă toate trupele din această țară.

NEW YORK 16 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a 

comandat luni în unanimitate 
miterea Gambiei ca 
Organizației Națiunilor 
bia, cea mai mică țară 
obținut independența de
trația britanică la 18 februarie 1965. 
Ea are o suprafață de 4 000 de mile 
pătrate și o populație de 300 000 de 
locuitori.

membră

re- 
ad- 

a
Unite. Gam- 
din Africa a 
sub adminis-

Cuvlntarea președintelui Johnson

Nasser reales 
președinte al R.A.U.

CAIRO 16 (Agerpres).
Ca urmare a referendumului desfă

șurat luni, Gamal Abdel N-asser a fost 
reales președinte al Republicii Arabe 
Unite, pentru o nouă perioadă de șase 
ani. Potrivit datelor publicate de Mi
nisterul de Interne al R.A.U., Nasser 
a întrunit 99,99 la sută, din voturile 
exprimate. Gamal Abdeil Nasser a 
fost ales, astfel, pentru a treia oară, 
consecutiv, președinte al R.A.U.

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei șe

dințe comune speciale a Senatului și 
Camerei Reprezentanților, președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a prezentat 
luni seara Congresului un nou pro
iect de lege referitor la eliminarea 
discriminării rasiale în exercitarea 
dreptului de vot a populației de cu
loare. In cuvîntarea sa, președintele 
a declarat că acest proiect va suprima 
„toate restricțiile impuse în alegeri
le federale, statale sau locale, pentru 
a priva pe negri de drepturile lor 
de vot". Această legislație, după cum 
a afirmat el, urmează să stabilească

Agravarea situației din Cipru
NICOSIA 16 (Agerpres).
Situația din Cipru, care înregistrase 

îlți ultima perioadă o oarecare îmbu
nătățire, s-a agravat în urma inciden
telor din împrejurimile localității Lef- 
ka. Luni au 
curi de armă 
iăți.

In legătură
ședințele Makarios a spus între altele : 
„Noi am afirmat, în repetate rîn- 
duri, că nu avem intenția să atacăm 
și că vom face tot ce este posibil pen
tru a evita incidentele și a slăbi ten-

fost schimbate noi fo- 
înire cele două comuni-

cu noile incidente, pre.

siunea". Dar dacă turcii amenință să 
invadeze sau să bombardeze insula, 
a continuat el, forțele militare ciprio
te „vor neutraliza imediat zonele de 
acțiune turcești de pe insulă".

La Nicosia -s-a anunțat că genera
lul G. Grivas, comandantul suprem al 
forțelor armate cipriote, va pleca 
miercuri, la Atena, pentru întrevederi 
cu autoritățile grecești. Pe de altă 
parte, surse informate din Ankara au 
anunțat că forțele aeriene turcești au 
fost puse în stare de alarmă „ca ur
mare a sporirii tensiunii din insulă".

„un criteriu simplu și uniform care 
nu va putea fi îndreptat împotriva 
constituției aricît de ingenioase ar fi 
eforturile întreprinse în acest scop".

Referindu-se Ia evenimentele recen
te, petrecute în orașul Selma din sta
tul Alabama, vorbitorul a declarat că 
„aici bărbați și femei suferă pentru 
că protestează în mod pașnic împo
triva negării drepturilor lor de ce
tățeni • americani. Mulți dintre ei au 
fost atacați cu brutalitate. Nu avem 
nici un motiv să ne mîndriffl cu ceea 
ce se întîmplă la Selma, nu putem 
avea nici o satisfacție pentru faptul 

.că; egalitatea în drepturi a fost refu
zată atît de mult timp pentru, mili
oane de americani". Președintele a 
subliniat că „în multe locuri, în. a- 
ceastă țară, bărbați și femei sînt în
lăturați de la vot pe motiv că sînt ne- 
gri •

In încheierea cuvîntării sale, preșe
dintele Johnson a adresat un apel 
membrilor Congresului și tuturor ame
ricanilor de a sprijini garantarea drep- 
iutai la vot al populației de culoare 
din S.U.A.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Argentina

BUENOS AIRES 16 (Agerpres).
La Buenos Aires s-au dat publi

cității rezultatele definitive ale alege
rilor parlamentare parțiale. După cum 
s-a mai anunțat, la 14 martie în Ar
gentina au avut loc alegeri pentru 
reînnoirea unui număr de 99 de man
date în Camera deputaților. Potrivit 
agenției France Presse, repartizarea lo
curilor în Camera deputaților după 
cunoașterea rezultatelor definitive ale 
alegerilor de duminică se prezintă ast
fel : Uniunea civică radicală a po
porului (partidul de guvernămînt) — 
72 de locuri; Uniunea populară (pe
ron istă) — 36 de locuri; alte gru
pări neoperoniste — 8 locuri; Mișca
rea pentru integrare și dezvoltare al 
cărei lider este fostul președinte al 
Argentinei, Arturo Frondizi — 14 lo
curi; conservatorii — 10 locuri; de- 
mocrații-progresiști — 9 locuri; Uniu
nea poporului argentinian — 6 locuri;

Partidul socialist argentinian — 5 
locuri; independenții — 5 locuri; de- 
mocrat-creșiiinii — 4 locuri; Confede
rația partidelor provinciale — 4 lo
curi; Partidul socialist democratic — 
2 locuri, iar autonomiștii din provin
cia Corrientes — 2 locuri.

Agenția Associated Press consideră 
că în urma alegerilor, partidul guver
namental, condus de președintele Illta. 
va trebui să caute în congres înțele
geri cu alte partide — în majoritate 
mici grupări provinciale — pentru a 
putea obțiine 
sale de lege.

aprobarea proiectelor

iaui
— Marți s-a întors 
Hohlov, coresponden-

■

Denunstrații Imjmtnw Iiteițiel R. f. G. 
le a stabili relații liploaatite ta talii

BAGDAD 16 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că marți 

la Bagdad a avut loc o puternică de
monstrație împotriva intenției R.F.G. 
de a stabili relații diplomatice cu Iz- 
raelul. Aproape 2 000 de demonstranți, 
relatează corespondentul agenției Fran
ce Presse, au ieșit pe străzile Bag
dadului, cerînd ruperea relațiilor di
plomatice și economice cu R.F.G.

Demonstrații similare au avut loc 
in aceeași zi la Beirut (Siria), la 
care au luat parte mai multe mii de 
persoane. Ei scandau lozinci împo
triva livrării de armament și intenției 
R.F.G. de a stabili relații diplomatice 
cu această țară. Agenția Reuter sem
nalează, de asemenea, demonstrații cu 
același caracter în orașul Tripoli, din 
nordul Libanului.

ȘTIRI SPORTIVE
Astăzi, miercuri în opt orașe ale 

țării, se dispută optimile de finală 
ale „Cupei R.P.R." la fotbal. Iată 
programul jocurilor: Constanța : Di
namo Bucureșți-Petrolul Ploiești; Ga
lați : Steaua București-C.S.M.S. 
Iași; Brașov: Farul Constanța-Ști- 
ința Cluj; Rm. Vîlcea: Minerul Lu- 
peru-Progresul București; Sibiu: Me
talul Tirgoviște-U. T. Arad; Cluj: 
A. S; A. Tg. Mureș-Minerul Baia 
Mare; București: C.F.R. Roșiori- 
Rapid București (stadion Gtulești); 
Clmpina: Dinamo Pitești-Steagul 
Roșu Brașov.

■ir
Duminică începe campionatul re

publican de rugbi. In capitală are 
loc un singur meci: Grivița Roșie- 
Știința Timișoara care se va des
fășura de la ora 10,30 pe terenul 
din parcul Copilului.

(Ager preș )
☆

MOSCOVA 16 (Agerpres).
Cu prilejul unui concurs de hal

tere desfășurat la Moscova spor

tivii sovietici au stabilit două noi 
recorduri mondiale. La categoria 
„ușoară" Evgheni Katzura a reali
zai la „împins" 141 de kg, depă
șind cu 500 gr. vechiul record care-i 
aparținea. Al doilea record a fost 
obținut de „cocoșul" Piotr Kim la 
stilul „smuls" cu 110,500 kg. Per
formanța sa este superioară cu 500 
gr. recordului oficial deținut de ja
ponezul Ishinoseki.

* :
BERLIN 16 (Agerpres).
Comitetul de organizare a campio

natelor europene de box. programate 
între 22 și 29 mai la Berlin (RJ). 
Germană), a anunțat oficial că la 
marea întrecere a sportului cu mă
nuși vor evolua 208 boxeri, repre- 
zeniînd 27 de țări. La actuala edi
ție vor participa cu echipe complete 
alcătuite din 10 boxeri: U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. F. Germană, R. P. Ungară, Ir
landa. R. P. Polonă, R. P. Romînă,. 
R. D. Germană, Iugoslavia și Ita
lia.

încheierea unui acord 
între Liban și C.E.E.

BRUXELLES 16 (Agerpres).
La Bruxelles s-a anunțat încheierea 

unui acord între Liban și Comunita
tea Economică Europeană (C.E.E.) în 
problema relațiilor comerciale și cola
borării tehnice. Potrivit acordului, „cei 
șase", pe de o parte, și Libanul, pe 
de altă parte, își vor garanta reci
proc tratamentul națiunii celei mai 
vorizate.

In domeniul colaborării tehnice 
prevede trimiterea de experți în
ban, furnizarea de echipament tehnic, 
pregătirea de date în vederea exploa
tării resurselor naturale ale acestei 
țări, precum și instruirea de tehnicieni 
libanezi.

MOSCOVA, 
la Moscova N. 
tul ziarului „Izvestia" din Congo, 
care a fost deținut ilegal, timp de 
peste o lună și jumătate, 
toritățile din Leopoldville, 
tul sovietic а fost arestat 
articolele în care descria 
din Congo.

de au- 
Ziaris- 
pentru 

situația

fă

se
Li-

Incidente în principatul Bahrein
BAHREIN 16 (Agerpres).
Incidentele din principatul Bahrein 

au căpătat o amploare îngrijorătoare 
pentru companiile străine de petrol 
care operează aici. Ele au izbucnit 
ac-.im cîteva zile, după ce muncitorii 
petroliști din orașul Manama au or
ganizat o demonstrație împotriva a- 

■plicării ășa-numitului „program de 
reducere a surplusului forței de mun-

că", menit să permită companiilor 
străine să concedieze pe muncitori 
fără nici un fel de îngrădire.

Făcînd uz de legea adoptată în 
1956, prin care sînt interzise orice 
demonstrații de protest, poliția a 
tervenit cu brutalitate pentru a-i 
prima pe muncitori. Un număr 
patru demonstranți au 
27 răniți.

O declarație a Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS 16 (Agerpres).
Intr-o declarație a Biroului Poli

tic al ■ Partidului Comunist Francez 
se subliniază, între altele, că din re
zultatele primului tur de scrutin al 
alegerilor municipale „reiese, în ge
neral, că P.C. Francez și-a consolidat 
pozițiile în întreaga țară. Municipa
litățile comuniste atît în provincie cît 
și în regiunea pariziană au fost rea
lese cu un spor sensibil de voturi". 
Se menționează, totodată, că în orașe-

fost uciși,

in- 
re- 
de 
iar

)

mult de 30 000 de locuitori 
listelor de uniune a fost

le cu mai 
alcătuirea 
primită favorabil de către corpul e- 
lectoral.

Pentru al doilea tur de scrutin P.C. 
Francez preconizează ca în orașele 
cu mai mult de 30 000 de locuitori, 
unde există balotaj, „să se facă re
nunțări reciproce în favoarea listelor 
democratice care au obținut cel mai 
mare număr de voturi în primul tur 
de scrutin".

BRUX.ELLES. —- 80 de mineri de 
la o mină din apropiere de Liege 
au declarat o grevă pe termen ne
limitat, refuzind să iasă la supra
față, în semn de protest împotri
va intenției administrației de a în
chide mina. în scopuri de „rațio
nalizare".

ATENA. — Președintele Tunistei, 
Habib Burghiba, a acceptat invi
tația regelui Constantin de a face 
o vizită în Grecia, în luna aprilie.

ТОКЮ. — Potrivit unor date pu
blicate la Tokio de către Asociația 
japoneză pentru promovarea comer
țului internațional, în ultimii petru 
ani schimburile comerciale ale la- 
poniei cu țările socialiste au cres
cut de 4,6 ori.

HAGA 16 (Agerpres).
Potrivit agenției D.P.A., compa

nia de navigație aeriană olandeză 
și-a încheiat activitatea 

deficit de 15,1
„K.L.M." 
pe anul 1964 cu un 
milioane de guldeni.

internaționala 
examinarea a-

HAGA. — Curtea 
de justiție a început 
cuzației aduse de Liberia și Etio
pia împotriva R. S. Africane, Că 
nesocotește obligațiile sale ca pu
tere mandatară a fostei colonii ger
mane Africa de sud-vest.

BANGKOK. — Potrivit agenției 
U.P.I., ministrul de externe al Tai- 
landei, Thanat Khoman, care acțio
nează în prezent ca mediator între 
Indonezia și Malayezia, a declarat 
marți că propusele convorbiri din
tre reprezentanții celor două țări, 
pentru reglementarea diferendului 
dintre ele, au fost temporar amî- 
nate.

După primul tur de scrutin
Bătălia pentru cel de-al doilea tur 

de scrutin al alegerilor municipale 
din Franță, de la 21 martie, este an
gajată ; au mai rămas de ales circa 
70 000 de consilieri municipali, din 
totalul de 470 000. Marți, la miezul 
nopții, a expirat termenul prezentării 
listelor pentru cel de-al doilea tur de 
scrutin. Pentru localitățile cu mai 
mult de 30 000 de locuitori nu se ad
mite nici o modificare a listelor e- 
xistente, partidele politice avînd doar 
trei posibilități: renunțarea în favoa
rea unei alte liste, retragerea listei 
sau menținerea ei așa cum a fost pre
zentată la primul, tur. Listele care 
n-au obținut cel puțin 10 la sută la 
primul tur sînt în mod automat eli
minate de la cel de-al doilea. Acesta

este cazul majorității listelor de ex
tremă dreaptă, în afară de trei sec
toare ale Parisului.

După afirmațiile ministrului de in
terne, Roger Frey, în primul tur, care 
a avut loc duminică, lista U.N.R. a 
obținut 36,2 la sută din voturi în 
orașele cu mai mult de 30 000 de lo
cuitori; coaliția Uniunea democratică 
(comuniști și socialiști) — 35,8 la su
tă; coaliția centristă — 25,2 la sută, 
iar listele de extremă dreaptă — 2,5 
1a sută. In orașele cu mai puțin de 
30 000 de locuitori, cifrele sînt: U.N.R. 
— 29,65 la sută; Uniunea democra
tică — 23 la sută; alte coaliții de 
stînga, fără comuniști — 22,15 la 
sută; coaliții centriste — 25,2 la sută.

La Paris, U.N.R. a întrunit 374 000 
de voturi ,£ață de 347 000 ale Uniu
nii democratice, și 164 000 ale coali
ției centriste. In raport cu alegerile 
generale din 1962, U.N.R. a pierdut 
93 000 de voturi, în timp ce Uniunea 
democratică și-a sporit voturile de 
lia 32.4 la sută la 35,06 la sută. In 
cele 17 localități muncitorești din de
partamentul Senei, consiliile comunale 
au fost alese din primul tur de scru
tin. In alte 14 localități rămase în 
balotaj în departamentul Senei, lis
tele Uniunii democratice sînt în frun. 
te în 8 localități, U.N.R. în trei, iar 
centriștii în alte trei.

GEORGES DASCAL 
corespondentul Agerpres la Paris
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