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In întâmpinarea Congresului al IV-lea al P.M.R
Ritm, susținut pe șantierele 
de construcții industriale

La fiecare exploatare minieră din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului se execută numeroase lucrări 'de 
construcții industriale, pentru dezvoltarea oapaoMții 
de producție și modernizarea minelor. Constructorii 
de pe aceste șantiere desfășoară o rodnică 
pentru terminarea intr-un timp mai scurt 
obiective industriale.

Apropierea celui de-al IV-lea Congres al 
— eveniment deosebit in viața partidului și 
nostru — dă un puternic imbold în muncă 
lor de pe aceste șantiere.

activitate 
a noilor

parfidultti 
poporului 
lucrători-

S-a terminat fundația 
unui nou puț de mină

La exploatarea minieră Aninoasa se execută im
portante lucrări pentru concentrarea producției. Prin
tre altele, aici se lucrează la construcția unui nou 
puț de mină. S-a terminat turnarea fundației, iar îft 
prezent se lucrează la montarea cofrajului glisant 
pentru turnarea în beton a turnului de puț. Aici va 
fi montată o mașină de extracție muliicablu cu schip.

Concomitent, sînt atacate lucrările pentru construc
ția a două silozuri a căror capacitate va fi de 2500 
tone de cărbune. Tot pe acest șantier a intrat în 
funcțiune o stație 
cu o capacitate de

Lucrările sînt în 
țîe cu 10 zile.

de betoane complet automatizată
100 m c betoane în 10 ore.
avans față de graficul de execu-

Pentru mărirea capacității 
de extracție

ki timp ce minerii din sectorul de investiții al mi
nei Petrila lucrează la adrncirea puțului principal al 
minei,; lăcătușii Glodeanii Iulian, Mihăîtă Cornel, Dă- 
nescu Dumitru și alții execută lucrările de montare 
a unui puternic motor pentru acționarea mașinii de 
extracție. El are o putere de 1600 kW și o greutate 
de peste 11000 kg. Asamblarea motorului a fost deja 
terminată, iar în prezent se lucrează la instalațiile e- 
lectrice. Prin intrarea în funcțiune a acestui motor 
viteza de regim a mașinii de extracție va crește de 
la 14 la 16 metri pe secundă. Va crește considerabil 
capacitatea de extracție a puțului.

Un nou turbocomoresor
Centru mărirea debitului de aer comprimat, la mina 

-Uricani se construiește o nouă stație de compresoare. 
Muncitorii trustului de construcții și montaje din Co- 
roești execută în prezent lucrările de montare a unui 
turbocompresor de 270 m c de aer/minut, al treilea 
de acest gen din Valea Jiului. Tot aici se vor mai 
monta încă 4 compresoare de cîte 45 m c aer/minut.

Prin intrarea în funcțiune a noii stații, debitul de 
aer comprimat al minei se va dubla.

(ii toate Dufeiile suie noi suciese 
li sioiiiii piomiiiei Ш еаещіе elettrita

— Răspunde ing. Căpățînă Vasile, directorul 1.С.Т. Paroșeni
Termocentrala Paroșeni este una 

din unitățile economice principale din 
Valea Jiului. Colectivul de aici obți
ne lună de lună însemnate succese 
în activitate. Intr-o convorbire avută 
cu tov. Căpățînă V.asile, directorul 
termocentralei, ne-au fost arătate as
pecte semnificative din munca colec
tivului pentru realizarea angajamen
telor luate in intrecerea socialistă, 
aspecte pe care le 
relatăm mai jos.

„Termocentrala 
Paroșeni constituie 
unul dintre obiecti
vele însemnate ale 
planului de electrificare a țării. Uzi
na a fost proiectată pentru a con
suma deșeurile de cărbune provenite 
de la preparațiile de cărbune, asi- 
gurînd astfel o valorificare superi
oară a acestora.

Punerea treptată în funcțiune, în- 
cepînd din 1956, a grupurilor ener
getice de 50 000 kW a cerut din par
tea colectivului nostru eforturi însem
nate : am montat utilaje noi, de 
înalt nivel tehnic și, in același timp, 
am învățat pentru a ne ridica pre
gătirea profesională la nivelul cerin
țelor tehnicii pe care o folosim. Co
lectivul s-a achitat cu succes de aces
te sarcini: grupurile energetice au 
fost montate în termene reduse iar 
exploatarea lpr se face la parametri 
înalți, ceea ce asigură realizarea și 
chiar depășirea sarcinilor de plan. 
Punerea în funcțiune, anul trecut, a 
grupului energetic nr. 4, cu 150 000 
kW, a dublat capacitatea inițială a

termocentralei, creînd posibilități 
pentru o exploatare la randament 
înalt a complexului de instalații și 
agregate și furnizarea energiei elec
trice la uh preț de cost și mai redus.

In cei nouă ani de existență, ter
mocentrala Paroșeni a livrat econo
miei naționale miliarde de kWh, con
tribuind astfel la realizarea sarcini
lor prevăzute în planul de electrifi

care a țării. Toto
dată, datorită stră
daniilor depuse de 
întregul colectiv, 
în perioada 1956—> 
1962 (prima etapă) 

consumul de combustibil convențio
nal a fost redus de la 490 gr/kWh 
la numai 395,53 gr/kWh, iar prin 
punerea în funcțiune a modernului 
grup de 150 MW consumul a scă
zut și mai mult, la numai 385,86 

*gr/kWh — obținut 
Paralel cu aceasta, 
țitor productivitatea 
țul de cost al unui
dus de la 245 lei în 1956, la numai 
193,50 lei în 1965. La aceasta a con
tribuit extinderea largă a mecaniză
rii și automatizării diferitelor pro
cese de producție, încît dacă în 1956 
erau 10,50 salariați pe MW 
în 1962 s-a ajuns Ia numai 
lariați pe MW instalat.

Printre lucrările efectuate
domeniu amintim modificarea supa
pelor

Interviul nostru

în anul curent, 
a crescut sim- 

muncii, iar pre- 
MWh a fost re-

instalat,
3,94 sa

în acest

de reglaj la turbinele de

(Continuare in pag. 3-a)

Ѳ brigadă de 
frunte de pe șan
tierele noilor o- 
biective industria
le, brigada de fie- 
rari-betoniști a lui 
Borcsei Gheorghe 
de la I.C.M.M. 
Petroșani.

Brigada careware în frunte pe minerul Cristian Pom
pei (dreapta, în clișeu) din sectorul IV A de la mina 
Lupeni este evidențiată în întrecerea socialistă.

Bilete pentru odihnă și tratament
In trimestrul II al anului chirghiol, Eforie Nord și 

curent comitetele sindicate
lor din Valea Jiului au 
distribuit 827 bilete pentru 
salariațiî. întreprinderilor ca
re doresc să-și petreacă 
concediile în diferite colțuri 
pitorești ale țării. Pînă în 
prezent s-au repartizat bile
te pentru stațiunile Predeal, 
Sinaia, Bușteni, Tușnad,
Sovata, Lacul Roșu, pre
cum și pentru stațiunile Te-

La punctul, de 
plecare a forței și 
luminii.

ACTUALITATEA
• Ieri după-amiăză, la clubul 

muncitoresc din Vulcan a avut loc 
un simpozion muzical eu tema 
„Zece ani de la moartea lui Geor
ge Enescu, cea mai de seamă per
sonalitate a muzicii românești".

Tot aici este programată pentru 
azi, la ora 18, o seară literară în
chinată aniversării a 147 de ani 
de la nașterea marelui dascăl al 
proletariatului — Karl Marx.

• Un colectiv de actori ai Tea
trului de Stat „Valea Jiului" din 
Petroșani se află în turneu oficial 
în regiunea Banat cu piesa „Co
pacii mor în picioare" de Alejandro 
Casona. Ieri seara, ei au prezentat 
un spectacol cu această. piesă la 
Făget, iar mîine îl vor prezenta la 
Oțelul Roșu.

• Tov. Truță Emil, secretarul 
comitetului orășenesc de partid Pe
trila a prezentat ieri, in sala de 
festivități a clubului din localitate, 
o expunere despre însemnătatea zi
lei de 9 Mai, zi in care se împli
nesc 20 de ani de la capitularea 
Germaniei hitleriste.

• Periodic, în cadrul lectorate
lor de cultură generală, la clubul 
muncitoresc din Lupeni sini., pre
zentate expuneri interesante. Mii- 
ne la ora 18, profesoara Pirlan E- 
lena oa susține in sala clubului o 
expunere pe tema .Viața nouă a 
satelor oglindită in literatura ro
mână contemporană".

CARNET

Hărnicie și
Ora 6 dimineața. încet, agrega

tele preparației Petrila își încetează 
iureșul. Ultimele tone de cărbune 
spălat în contul planului pe luna 
aprilie se rostogolesc în silozuri. In 
hale se așterne liniștea. Muncitorii 
din schimbul II al zilei de 30 apri
lie se îndreptau spre casă. Locul lor 
îl iau însă imediat echipele de în
treținere care, în zilele 1 și 2 mai, 
urmau să electueze în secțiile pre
parației o revizie generală. Lucrul 
începe febril. ■

Pletl Ioan ajutat de Stanciu Pe
tru. Bolovan Ștefan, Mîțan Petru și 
Toth Eugen execută căptușirea jghia- 
bului transversal de la elevatorul de 
respălare și controlul jghiabului pen
tru colectarea apelor. Buze Șteîan, 
Trofin Ioan, Irofte Ioan, Pop Ladis- 
lau și Bodony Iosif înlocuiesc în 
spălătorie o porțiune din conducta

chirghiol, Eforie Nord 
Sud, Mangalia.

In afară de biletele pen
tru odihnă, sindicatele au 
repartizat și un număr a- > 
preciabil de bilete de tra
tament pentru stațiunile 
reumatologice ca Victoria, 
Herculane, Govora, Geoa- 
giu și altele. 165 de bilăte 
s-au repartizat numai pen
tru suferinzii de boli de sto
mac etc.

1

conștiinciozitate
pentru evacuarea nămolului. De ase
menea, muncitorii din. echipa lui
Zlăgneanu Ștefan printre care se
află și Jurca Nicolae, Hagiu Sabin, 
Zipenfenik Rudolf, Nuna Petru și
Urlik Alexandru s-au apucat de căp
tușirea silozului de șist. La fiecare 
instalație se muncește cu rîvnă. Nu 
au trecut decît ■ cîteva ore și echipa 
lui Boer Gheorghe a și schimbat ven- 
tilele de la injectoarele spălătoriei, 
iar verificarea conductelor de la cu
loarele nr. 1 și 2 ale aparatelor Rheo 
a fost terminată și ea. Zidarii lui 
Bdko Emerik nu se lasă nici ei mai 
prejos. Fiecare minut e folosit din 
plin. Betonarea conductei de 400 m 
de la conul marș și, faianțarea ciu
rului rapid nr. 2 a fost executată cu 
3 ore mai' devreme. Acest lucru le 
permite să efectueze acum și repara
ția cisternelor de la pompe. Mereu în

mijlocul echipelor, inginerul Mirică 
Gheorghe și maiștrii Cupșan Alexan
dru și Horga loan dau indicații, 
controlează calitatea reparațiilor,. re
vizuiesc ei însuși agregatele . mai 
complicate.

3 mai, ora 6. Agregatele preparației 
Petrila au început să funcționeze din 
primul minut. Hărnicia și conștiincio
zitatea cu care au muncit echipele 
de întreținere și-au spus cuvîntul. 
Revizuite pînă la ultimul șurub, cu
rate instalațiile de preparare sînt 
pregătite pentru o nouă bătălie, vor 
asigura și în viitor preparatorilor din 
Petrila noi victorii în realizarea o- 
bîectivelor de întrecere în întîmpina- 
rea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului.

,C. BADUȚA
C. DOBOȘ!



< STEAGUL ROȘU

Metodă nouă de amenajare a secției 
de transport la suitorii colectori

Pentru descongestionarea puțurilor 
de transport suprasolicitate, la mina 
Vulcan se folosesc suitori colectori ce 
preiau producția de cărbune șl o var- 

' să Ja orizontul de bază. Astfel, pen
tru transportul cărbunilor între ori
zonturile 550 și 480, de la abatajele 
cu front lung din straiele 18 și 15 
blocul I, straturile 7 șl 15 blocul II, 
se folosește suitorul colector nr. 2 
din blocul I.

Caracteristicile principale ale sui
torului colector nr. 2 sînt următoa
rele: profil săpat 6,144 mp, profil li
ber 2,216 mp. lungimea suitorului 78,5 
m, înclinarea suitorului — 74’ (în 
partea inferioară, pe o porțiune de 
73 m) iar în rest de 42°. Suitorul 
este săpat și amenajat cu două sec
ții, una pentru circulație și alta pen
tru transport și are o formă eliptică. 
Secția de transport a suitorului co
lector a fost amenajată inițial cu 
scocuri din tablă de 3 mm, fixate cu 
ajutorul a două eclise metalice și a 
unui bulon. După cca. 4 luni de func
ționare, scocurile au început să se 
desprindă cauzînd dese stagnări în 
transportul cărbunelui și totodată 
greutăți în reamenajarea suitorului.

Datorită rezervelor de cărbune de 
peste 400 000 tone care necesită a 
fi transportate în viitor tot pe acest 
suitor colector, s-a căutat o soluție 
ca-re să elimine greutățile și să re
ducă la minimum cheltuielile de în
treținere. Astfel, ș-a ajuns la solu
ția ca în secția de transport a sui
torului să se monteze p coloană de 
tuburi metalice prin care se transpor
tă cărbunele. Tuburile metalice au 
următoarele dimensiuni: diametrul 720 
mm, grosimea pereților 8 mm. ba 
acești parametri nu s-a ajuns pe o 
bază de calcule, ci ne-am folosit de 
tuburile existente în dotațîa T.C.MC- 
Tuburile au fost tăiate la lungime de 
2,5/m.

Deoarece partea inferioară a suito 
rului, din cauza înclinării mari este 
mult solicitată, pe o porțiune de 8 
m s-a căptușit întreaga secțiune cu 
șine de cale ferată tip 17,65 kg/m

Un mijloc eficace împotriva electrocutării

II. Executarea corectă a instalațiilor 
de punere la pămînt

Schema de principiu pentru o in
stalație de punere la pămînt se rea
lizează — conform fig. nr. 1.

Conductorii de legătură se execu 
tă din cupru masiv cu secțiunea de 
35 mmp sau oțel de 120 mmp pen
tru subteran și 25 mmp, respectiv, 
100 mmp la suprafață.

Suprafețele de contact de îmbina
re trebuie să fie foarte îngrijit cu
rățate, pînă la strălucire și bine 
strînse cu șuruburi, piulițe și rondele 
arcuite. La suprafață legăturile se e- 
xecută prin sudură.

La execuția instalației de punere 
la pămînt trebuie dată o mare aten
ție prizelor de împămîntare. Acestea 
se execută în cele mai multe cazuri 
din țevi de oțel de diam. 2”. Nu
mărul prizelor necesare se poate eal- 

Ro
cula cu relația r =» H— к unde: Kp
r = numărul de prize necesare în 
bucăți; Rp •= valoarea necesară a 

Qunoscînd reziștivitatea solului, se alăturate valorile rezfatențelcf de
determină cu ajutorul diagramelor temere Ro pentru e ataguett priză

Denumirea 
solului

Rezîstivltate 
г în Ohmi em

Denumirea 
solului

Rezîstivltate 
r în Ohmi cm

Pămînt nisipos 8X10* Apă de pîrîu 0,5x10*
Pămînt pietros 2X10* Apă subterană 0,7X10*
Argilă 0,6X10* Apă de iaz 0,6X10*
Turbă 0,2X10* Sol pietros soxio*

și care au fost îngropate în beton.
De asemenea, s-a hotărlt ca ame

najarea secției de transport sa se 
facă pe secția de circulație, pentru a 
nu împiedica transportul producției 
în perioada amenajării. In prezent lu
crările de amenajare sînt în curs de 
execuție. Transportul tuburilor se 
face de sus în jos, iar îmbinarea lor 
se face cu ajutorul unor manșoane 
metalice cu o lungime de 200 mm, 
sudate la un capăt. Fixarea tuburilor 
se face cu ajutorul unor traverse din 
șină cu capetele introduse în beton, 
așezate din 10 în 10 m deasupra con
ductei. Din 5 în 5 m tuburile sînt 
prevăzute cu uși pentru control, în 
caz de înfundare. In partea superi
oară a suitorului colector, secția de 
transport va fi prevăzută cu un gră
tar cu ochiuri de . 350 x 350 mm.

Considerăm că amenajarea secției 
de transport a suitorului nr- 2 cu

CoHui ce tor certați eu N.T.S,-ul 

UNDE S-A GREȘIT
In capitolul „Transportul și cir

culația pe galerii" din N.T.S. se 
spune: „In tot timpul transports 
lui vagonetele trebuie ținute prin 
frtnare, fiind interzisă rularea lor 
liberă sau în viteză prea mare" 
Sau „La curbe, încrucișări și ra
mificații <le galerii sau cînd se 
observă persoane de-a lungul tra
seului de transport, vagonetarii 
vor micșora viteza strigînd: „A- 
tenție I"

Pentru un lucrător in subteran, 
mai ales de la transportul pe ga
lerii, aceste prescripțiuni nu sini 
o noutate. Șl totuși aceste reguli 
elementare și arhicunoscute sini 
ignorate și încălcate de mulți oa
meni la mina Vulcan, lată de ce 
numărul accidentelor de transport 
subterane este aici destul de ridi
cat. Relevăm următorul сая.:

...Minerul Mihuț Vasile, dintr-o 
brigadă de întreținere a sectorului 
IV al minei Vulcan, lucra intr-tina

rezistenței de punere la pămînt; 
к = factor de utilizare pentru o 
măsură — priză; к = ! pentru mai 
multe prize în calcule se ia к =»= 1,5; 
Ro »= rezistența de trecere a unei 
singure prize de pămînt în Ohmi.

Valoarea lui Ro depinde de reziș
ti vita tea solului și lungimea prizei de 
împămîntare.

Reziștivitatea solului în funcție de 
natura terenului are valorile date în 
tabelul următor: 

tuburi metalice cu diametrul de 720 
mm, prezintă avantaje importante, 
față de vechea metodă de amenajare 
și anume: durată lungă de funcțio
nare (In caz de uzură a unei părți, 
poziția tuburilor poate fi schimbată 
prin rotație), siguranță în exploatare 
și reducerea cheltuielilor de amena
jare.

Avînd în vedere avantajele pe care 
le prezintă noul mod de amenajare 
a secțiilor de transport de ia suitorii 
colectori, apreciem că aceasta poate 
fi extinsă și ia amenajarea secțiilor 
de transport a suitorilor din culcușul 
stratului 3, susținuți eu lemn care 
în prezent necesită un volum mare 
de întreținere.

GH. DAVIDfiSCU 
inginer șef 

E. KOVACS 
ing. șef adjunct

din. zile la întreținerea galeriei 
transversale din straiul 3, orizon
tul 548 din blocul IV. Deodată a 
fost lovit de un cărucior cu mate
riale, iar capul i-a fost prins intre 
lemnele de pe cărucior și armă
tura din galerie. Ce se intlmpla- 
se ? Doi vagonetari din același sec
tor — Matei loan IV și ■ Crișan 
Mihai transportau temne la locu
rile de muncă. Fără să țină seama 
de prescripțiile N.T.S. au dat 
„vînt“ căruciorului pe galerie care 
l-a surprins in timpul lucrului pe 
minerul Mihuț Vasile, acddentîn- 
du-l. Omul a suferit o contuzie cra
niană. De 25 de zile se află in in
capacitate de muncă șl va conti
nua concediul de incapacitate și 
fa tuna mai. lată unde poate duce 
(și putea duce la consecințe Și 
mai grave) nesocotința celor doi 
vagonetari certați cu normele de 
securitate in subteran.

D. IVANARU

și se calculează cu formula de itiai 
sus numărul necesar de prize pentru 
instalația de punere la pămînt. Dia
grama I se folosește pentru prizele 
locale din subteran sau la suprafață, 
iar diagrama II pentru prizele defi
nitive la suprafață sau în subteran.

La executarea instalațiilor de pu
nere Ia pămînt trebuie să se țină 
seama de posibilitatea măririi re- 
zfetiyltățli solului în diferite anotim
puri, de slăbirea contactului în punc
tele de îmbinare și mărirea rezisten
țelor datorită coroziunii metalelor.

Controlul periodic și verificările 
rezistențelor prizelor de pămînt, oto- 
form prescripțiunilor N.T.S., prezin
tă o Smpcdanță deosebită chiar dacă 
lucrarea s-a executat corect

A. HAUPTMANN 
fagiswr principal protataai 

OM).

Din munca cercetătorilor

I. Captarea prafului
la perforarea găurilor ascendente
Perforajul ’ umed — procedeul cel 

mai larg răspîndit ia perforarea în 
lucrări miniere orizontale — ди e-a 
generalizat la perforarea găurilor as
cendente din cauza inconvenientului 
principal că minerii sînt expuși scur
gerilor de apă și detritusuluj de per
forare. Totodată, captarea prafului la 
perforarea găurilor de mină ascen
dente este mai puțin eficientă decît 
aceea a găurilor de mină orizontale sau 
descendente, deoarece apa nu spală 
în mod suficient talpa acestor găuri 
din cauza timpului scurt de contact 
între apă și praf. Pentru o eficiență 
ridicată, consumul de apă trebuie spo
rit la 8-10 j/minut.

Cu toate acestea nu înseamnă că 
s-a renunțat, sau trebuie să se re
nunțe definitiv la perforarea umedă 
a găurilor ascendente. Astfel, dacă 
se perforează cu perforatoare ușoare 
pe coloană, dacă se folosește o îm
brăcăminte corespunzătoare prin care 
să nu pătrundă apa, sau dacă se 
utilizează captatoare (separatoare) de 
nămol, minerul nu mai este deranjat 
de scurgerile de apă șL detritusului 
de perforare. Pentru mărirea eficien
ței perforajului umed, la perforarea 
găuritor ascendente va trebui ea apa 
să aibă debit suficient și o presiune 
mare deoarece numai în acest caz 
există siguranța că apa va* umezi 
atît talpa găurii cît și detritusul de 
perforare- De asemenea, pentru ca 
apa la ieșirea din tăiș să nu se 
scurgă imediat ci să rămînă timp 
cît mai îndelungat între talpa găurii 
și tăiș, acesta trebuie să fie astfel 
construit încît să acopere aproape 
toată secțiunea găurii sau se va fo
losi ut) manșon din cauciuc, montat 
pe sfredel imediat sub tăiș.

Un alt procedeu de combatere a 
prafului silicogen la perforarea gău
rilor de mină în suitoare și a gău
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rilor ascendente pentru susținerea an
corată, este dotarea muncitorilor cu 
măști de protecție contra prafului. 
Acesta este un procedeu larg uzitat 
și asigură o protecție corespunzătoare, 
dacă măștile au eficiență și o jenă 
la inspirație mică. Pentru a putea 
suporta cu ușurință măștile pe fi
gură, este absolut necesară perfora
rea pe coloană pentru micșorarea e- 
fortului fizic depus de muncitori la 
această operație.

Pentru reducerea concentrațiilor de 
ptaf la perforarea găurilor în sui
toare, în R.S. Cehoslovacă — la mi
nele de plumb si zinc din bazinul 
Pribtam — este generalizată metoda 
forării prealabile pe amplasamentul 
suitorului a unei găuri de sondă 
cu diametrul de 105 mm pînă ia ori
zontul superior. Pe gura găurii de 
sondă, la orizontul superior, se mon
tează uri ventilator obișnuit care as
piră praful și gazele provenite de 
la pușcarea frontului în suitorul res
pectiv. Suitorul se sapă la nivelul ne
cesar prin lărgirea cu exploziv a 
pereților găurii de sondă. Praful de 
la perforarea găuritor de lărgire este 
captat cu o instalație de captare de 
la talpa găurii dotată cu un colector 
de praf eu filtru din fibre textile tip 
T.P.F.—1 s-au T.P.F.—2, de fabricație 
cehoslovacă. Acest mod de săpare 
al suitoarelor are avantajul că asigu
ră o ventilație perfectă a frontului, 
prin ventilatorul montat deasupra gău
rii la orizontul superior. /

(Va urma)

Ing. P. BITiR 
О. MACAVE1

M. HEiNGZ 
tehnicieni 
S.C.S.M.



Cu toate puterile spre noi succese 
în sporirea 
producției de energie electrică

(Urmare din pag. La)

50 MW, ceea ce a permis creșterea 
sarcinii pe fiecare mașină eu 2 MW, 
introducerea acționării electrice la 
vanele de intrare a condensatorului 
de bază a încălzitorii de joasă pre
siune la toate turbinele; montarea 
concasorilor de zgură la pilnijle reci 
ale cazanelor 1, 2 și 3; spălarea cu 
bile a condensatorilor și multe altele.

Rezultatele obținute in muncă de 
colectivul termocentralei Paroșeni sini 
grăitoare. In primele patru luni din 
acest an s-au produs 22 796671 kWh 
energie electrică peste sarcinile de 
plan, productivitatea muncii a cres
cut cu 4,37 la sută, iar la prețul de 
cost au fost obținute economii în 
valoare de 702000 lei.

zile a termenelor de reparații la a- 
gregatele de bază, energeticienii Pa- 
roșeniului vor da 8000000 kWh e- 
nergie electrică peste plan, vor e- 
conomisi 1 500 tone combustibil con
vențional din care 750 tone pînă la 
data ținerii Congresului partidului, 
vor realiza 1 000000 lei economii ia 
prețul de cost, din care 800 000 pină 
la Congres și vor obține beneficii in 
valoare de 400 000 lei.

Colectivul de energeticieni de la 
Paroșeni este hotărit să muncească din 
toate puterile pentru ca în cinstea 
Congresului al IV-lea al partidului șă 
obțină noi și însemnate succese în 
sporirea producției de energie elec
trică".

iii № №nei№e
La Studioul cinematografic „Ale

xandru Sabia" au fost terminate re
cent numeroase filme documentare 
și de știință popularizată. Satul de 
astăzi, cu preocupările sale gospodă
rești din timpul iernii; a constituit 
tema documentarului „O zi de iarnă 
la Zabrant*1. „Scoarțe populare" este 
titlul unui scurt metraj care prezin
tă scoarțele populare născute de-a 
lungul anilor din hărnicia și, talen
tul poporului. Vechile tradiții mește
șugărești ale Sighișoarei se leagă 
prin frumuseți comune de nouț cen
tru al unei industrii moderne. Preocu
pările oamenilor de la Combinatul 
de sticlă și faianță din Sighișoara 
din timpul unei săptămîni oarecare 
de muncă, pentru crearea unor pro
duse de înaltă calitate, a constituit 
astfel subiectul scurt-metrajului „Zi
lele Sighișoarei". (Ager preș)

Congresul partidului constituie un 
imbold puternic pentru colectivul 
termocentralei Paroșeni. In îniîmpi- 
narea acestui însemnat eveniment în 
viața poporului nostru, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii uzinei șl-au re
văzut angajamentele luate in între
cerea socialistă îmbunătățindu-le sim
țitor. Astfel, prin reducerea cu 20 de

Bin manca $i preocupările deputaților

Frumosul — creat
Situată în plin centrul Vulcanului, 

circumscripția nr. 46, unde este de
putată învățătoarea Karoly Eugenia 
cuprinde blocurile C, D 4 și D 7. In

PORT
Cauze — efecte — măsuri

Pe feme 
disciplinei sportive

Dezvoltarea continuă a fotbalului 
nostru este strîns legată de felul în 
care asociațiile sportive se ocupă de 
descoperirea, învățarea pe baze ști
ințifice și promovarea în primele e- 
chipe a tinerilor talentați, cu reale 
perspective. In vederea asigurării 
schimbului de miine al echipei de 
fotbal, asociația sportivă Jiul Petrila 
pune un mare accent pe tineret. In 
cadrul asociației învață primele „li
tere" din „alfabetul" fotbalului zeci 
de copii; piticii 
au fost angrenați 
în anul trecut in
tr-un campionat 
al Văii Jiului, or
ganizat în mod
special pentru micii fotbaliști.

Pepiniera primei echipe o formea
ză tasă juniorii. Lotul de juniori al 
secției de fotbal cuprinde 24 de tineri 
cu reale calități, marea majoritate 
dintre ei disciplinați, dornici să în
vețe temeinic tainele fotbalului. Cîn- 
dea. Fierar, Coma romi și Toth sînt 
doar cîțiva dintre aceștia. Sub îndru
marea tehnică a antrenorului I. Ba
log, majoritatea juniorilor se antre
nează . cu multă seriozitate.

Ținînd seama de valoarea lotului, 
de potențialul de luptă al echipei, ti
nerii fotbaliști au așteptat cu ne
răbdare și optimism reluarea cam
pionatului republican de juniori. Op
timismul era însă justificat doar în 
parte. E adevărat că echipa avea 
mari șanse de a ocupa primul loc 
în seria în oare activează, dar asta 
cu o condiție : să joace un fotbal de 
calitate care să le aducă victorii. 
Chiar din primul meci al returului 
însă, optimismul echipei a început 
să se clatine. Juniorii Jiului au fost 
învinși fără drept de apel, și încă 
pe teren propriu, de juniorii de la 
Eilectroputere Craiova. Infrîngerea nu 
este întîmplătoare. Ea are rădăcini 
adinei ta îngîmfarea și tendința de 
vedetism a unor jucători printre 
care Șine, Gavriș și Lujanski care 
nu ascultă de sfaturile antrenorului, 
lipsesc sistematic de la antrena
mente. Șine și Gavriș, spre exemplu, 
au lipsit în mod cu totul nejuștificat

de la 40 de antrenamente. Or, nu
mai bazîndu-te pe talent, fără să te 
antrenezi cu regularitate și simț de 
răspundere nu se poate juca fotbal.

Abaterile de la disciplină sînt și 
de altă natură. In meciul de verifi
care cu Preparatorul Petrila, jucăto
rul Vlădău a părăsit în mod demon
strativ terenul lăsînd echipa să joa
ce în zece oameni. Jucătorul Șine 
refuză în mod sistematic să joace 
pe postul de fundaș. Sau cazul lui 

Szatmari care fi
ind criticat pentru 
superficialitate în 
joc — ta meciul 
cu Electroputere 
Craiova — ta repri

za a doua nu a mai vrut să apară 
pe teren. Dînd dovadă de îngîmfare 
și vedetism, lipsă de dragoste față 
de echipă, el s-a dus să-și ofere ser
viciile la Preparatorul Petrila. Deși 
s-au luat măsuri de sancționare îm
potriva acestor jucători certați cu 
disciplina, ei continuă să persiste în 
lipsuri. In asemenea condiții, antre
norul s-a văzut nevoit să recurgă 
la sancțiuni mai drastice. Spre e- 
xemplu, ta meciul cu juniorii de la 
Minerul Lupeni, jucătorii indiscipli- 
națî au fost talocuiți cu Nădășan, 
Brfoduș și Acs, tineri de 15—16 ani 
și care au dat deplină satisfacție..

Măsurile disciplinare luate trebuie 
să dea de gîndii tinerilor fotbaliști. 
Ei пц trebuie să uite nici un moment 
că talentul trebuie șlefuit cu răbdare 
și migală. Or, lipsind sistematic de 
la antrenamente, dînd dovadă de 
indisciplină și îngîmfare, nu poți în
văța fotbal.

Tinerilor fotbaliști le stat larg 
deschise porțile spre -.primele forma
ții. Promovarea depinde însă de fe
lul ta care și-au însușit în mod te
meinic tainele acestui frumos sport. 
Condiții pentru a învăța foftal aveți, 
posibilități de asemenea, totul de
pinde doar de voi. Dacă învățați cu 
sîrguință, așa cum face un ucenic 
dornic să-și însușească tainele me
seriei, nu aveți decît de cîștigaț.

D. OR1ȘAN

ți păstrat cu grija
apartamente, în jurul blocurilor, pes
te tot hărnicia locatarilor a lăsat 
amprenta frumosului și curățeniei. La 
îndemnul deputatei, locatarii au ie
șit cu toții la amenajarea spațiilor 
verzi. Iată însă că în deco
rul acesta de curățenie și frumu
sețe a rămas o mică „oază" de teren 
necurățit. Era parcela tovarășei Țo- 
ne Reghina. Deputata, care cunoș
tea faptul că tovarășa în cauză su
ferise de curînd o intervenție chirur
gicală, și deci nu putea participa la 
acțiunea de înfrumusețare, a solicitat 
ajutorul unui grup de pionieri și 
elevi și „oaza" a dispărut.

A fi mereu curat și frumos, nu 
înseamnă numai să lucrezi, ci și să 
păstrezi. Sînt însă unii copii ce se 
joacă pe spațiile verzi și scriu pe 
pereții blocurilor. Deputata s-a dus 
și a stat de vorbă despre aceaștă 
problemă atît eti copiii cît și cu pă
rinții. lor. S-a făcut și un fel de 
comitet al copiilor care să îngrijeas
că de spațiile verzi, să, critice pe 
cei ce le deteriorează.

împotriva celor neastîmpărați 
s-a creat o puternică opinie de 
masă. Dacă înainte vreme, la unii co
pii exista urîtul obicei de a scrie și 
zgîria pereții blocurilor ori să se 
joace pe zonele verzi, în prezent 
acest lucru a dispărut aproape cu 
desăvîrșire.

Că în circumscripția deputatei Ka- 
roly Eugenia s-au făcut multe lu
cruri frumoase o dovedește înfățișa
rea circumscripției. Nici nu-i de mi
rare. Inițiativa deputatei, împletită cu 
hărnicia și spiritul gospodăresc al 
locatarilor și-au spus pe deplin «i- 
vîntui.

D.C.

Unul din muncitorii cu o bună calificare de la spălătoria de cărbuni 
Coroești — utemistul Bălăceanu Gri gore, electrician la seefia de întreținere.

PUBLICITATE
T.A.P.L. Petroșani 

ANUNȚA 
Deschiderea, peste cîteva zile, a

GRĂDINILOR DE VARĂ
„Cărbunele" -? lonea, „Parc" și „Constructorul" 
— Petroșani, „Gambrinus" — Surduc și „Pro

gresul" — Lupeni.
Se va servi un bogat sortiment 

de preparate culinare și băuturi alese. 
Seara muzică, dans, antren.

------------------------------------- __-------------------------
I.C.R.A. Filiala Petroșani angajează:

— 1 sef ie demit, depoziții Petroșani
— ] ;efi ie secție, depozitat Pelrosaol
— 1 iNiaiioier, ieailtil Petmanf.

Doritorii se vor adrese la Filiala I.C.R.A. Petro
șani, strada Oltului nr. 1, telefon 4 6 1.

Duminică sportivă
La Lupeni au fost organizate du

minică, în cinstea Zilei tineretului 
dm R.P.R., manifestații sportive ca
re au atras un mare număr de spec
tatori. Câștigătorilor li s-au decernat 
diplome, plachete și cupe.

Iată ciștigătorii acestor întreceri:
La ciclism (5000 m) cupa a fost 

decernată echipei Școlii profesionale 
din Lupeni formată din Văgăun A., 
Godescu I. și Cîutre Z.

La cros (3000 m) cupa a revenit 
elevilor Ularu V., Feier N. și Gros P., 
componenți ai lotului Școlii profe
sionale Lupeni.

Fotbal. Pe primul loc s-a clasat 
echipa Școlii profesionale Lupeni.

Handbal. Locul I — Școala profe
sională Lupeni.'

la Lupeni
Box. In sala Palatului cultural 

din Lupeni a avut loc întîlnirea a- 
micală de box dintre reprezentativele 
asociațiilor sportive Minerul Lupeni 
și Motorul Arad. întîlnirea nu s-a 
ridicat la nivelul așteptat (arbitraje 
slabe, juriu necompetent, pregătire 
tehnică necorespunzătoare din partea 
boxerilor).

Au cîștigat gazdele cu scorul de 
13—5. Cei mal buni de la Minerul 
au fost Brezoianu Ștefan, Șmlguleț 
loan, Berințam Gheorghe, Toma loan, 
lordache Dumitru, Gheorghe Ștefan 
și Vlad Dumitru.

I, C1ORTBA
I. COTESCU 

GH. MOANȚA

PROGRAM
6

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,40 Continua
rea concertului de dimineață; 6,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic; 6,10 Cîntece patriotice; 6,30 Re
comandări. din program; 6,35 inter
mezzi de estradă; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 
7,30 Sfatul medicului; Gastrițele; 
7,35 Anunțuri, muzică; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,06 Formații artisti
ce de amatori; 8,55 Uverturi la o- 
perete; 9,20 Cantata antirăzboinică 
„Tinerii soldați care au murit", de 
Liviu Glodeanu; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 „Arcușuri vesele" — 
muzică ușoară; 10,15 Versuri de Jiri 
Wolker; 10,30 Melodii populare ro
mânești și «ale minorităților națio
nale; 11,00 Soliști ai Operei de Stat 
din Iași; 11,30 Piese interpretate de 
fanfară"; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,03 Cîntece; 12,15 Orchestre de 
estradă; 12,30 Pagini literare despre 
războiul antihitlerist. Lucrări ale 
scriitorilor noștri; 13,10 Din folclorul 
muzica! al popoarelor; 13,40 Arii li
rice din opere; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,05 Recomandări din pro
gram; 14,10 „Album de melodii" — 
muzică ușoară; 15,00 Concertul nr. 
3 ta Do minor pentru pian și or
chestră de Beethoven — soitei Arthur 
Rubinstein; |5,37 Muzică populară 
interpretată de Cocoatta Bătu și Ve-

DE RADIO
mai

sile Petrică; 16,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 16,30 Prietena 
noastră cartea; 17,00 Arii din opere;
17.30 Cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare cerute de ascultători; 
18,00 Seară pentru tineret; 19,00 Cîn- 
tă, dansează — tinerețe; 20,00 RA- 
D1OGAZETA DE SEARA; 20,30 Va
rietăți muzicale; 21,15 Părinți și co
pii; 21,30 Melodie și ritm; 22,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Dansați cu noi; 23,10 
Cinci melodii opus 35 de Prokofiev; 
Cvartetul nr. 1 în Sol minor de Tu
dor, Ciortea; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Muzică ușoară inter
pretată la acordeon; 8,00 Dansuri din 
opere; 8,15 Muzică de estradă inter
pretată de mici formații; 8,30 Reco
mandări din program; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,03 Muzică populară;
9.30 Vreau să știu (reluarea emisiu
nii din 3 mai); 10,00 Concertul în 
re minor pentru vioară și orchestră 
de Sibelius; 10,31 Duete din opera 
„Romeo si Julieta" de Gounod; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,15 Gintă 
orchestra de muzică populară „Doina 
Banatului" din Caransebeș; 11,30 UNI
VERSITATEA tehnica" radio — 
Ciclul construcții; 11,45 Interpret! de 
muzică ușoară; 12,15 Mica suită pentru 
vioară și plan de Mihail Jora; 12,30 
Compozitorii Franz Lehar, Oscar

Straus, Gherase Dendrino, Tamas 
Brodi, dirijtadu-și operetele; 13,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,30 Meri
diane; 13,40 Concert de prînz; 14,30 
Recomandări din program; 14,35 Arii 
din operele lui Haendel; 15,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 15,30 Antologie 
poetică: Al. Macedonski; 15,45 So
nata în Fa major pentru pian (te 
Haydn; 16,00 Tineri interpreți de mu
zică populară; 16,20 Dialog cu ascul
tătorii; 16,30 Simfonia I în Do ma
jor de Biizet; 17,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 17,15 Melodii
distractive; 17,30 Sfatul medicului: 
Gâstritele; 17,35 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18,00 Din albumul muzicii 
corale; Timotei Popovici; 18,15 
Carnet plastic; 18,30 Recital de arii 
dim opere; 18,45 Muzică ușoară de 
Noru Demetriad; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,05 Piese de estradă;
19.30 Muzică ușoară; 19,50 Transmi
siunea concertului orchestrei simfo
nice și aii corului Radiofeleviziuniî. 
Festival „George Enescu", Dirijor Io
sif Conta. In pauză RADIOJURNAL;
22.30 Muzică din operete; 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI: 23,05 „Ritm șl 
grație" — muzică de dans; 0,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
6 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tovarășii; REPUBLICA: Strigau! 
corlei; LONEA: Titanic Vals; ANI- 
NOASA t ImbBnziiorii de bicicleta.
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Situația din Republica DominicanăCoreea de sudSesiunea Consiliului Executiv
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al U. N. E. S. C. O
intervenția acad. Athanase Joja —

ai

PARIS 4. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite:

Sesiunea Consiliului Executiv 
U.N.E.S.C.O. și-a desfășurat lucră
rile în cadrul comisiei pentru pro
gram și relații externe și al comi
siei administrativ-financiare. Cu acest 
prilej, a fost dezbătut raportul di
rectorului general al 
Rene Maheu, privind 
ganizației pe 1964.

Un punct deosebit
dezbaterile în jurul organizării con
gresului mondial pentru lichidarea 
analfabetismului care, potrivit hotă- 
rîrii ultimei conferințe generale a 
U.N.E.S.C.O., se va ține în septem
brie a. c. la Teheran.
ția sa, acad. Athanase Joja, repre
zentantul R. P. Române 
Executiv, a subliniat 
acestui congres pentru punerea

U.N.E.S.C.O.,
activitatea or-

l-au constituit

In interven-

în Consiliu! 
însemnătatea 

în

aplicare a programului experimental 
elaborat 
chid a rea 
niat că
este numai o problemă ce interesea
ză țările în curs de dezvoltare ci 
întreaga omenire, pentru promovarea 
culturii și păcii în lume.

Reprezentantul R. P. Române și-a 
exprimat regretul că la acest congres 
mondial nu vor fi reprezentate toate 
statele, dintre care unele, printre ca
re R. P. Chineză, ar avea de adus 
o contribuție valoroasă în domeniul 
lichidării analfabetismului.

In cursul zilei de luni au fost e- 
xaminate modalitățile de organizare 
ale acestui congres.

Marți Consiliul Executiv s-a întru
nit în plenul său pentru a începe 
dezbaterea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

de U.N.E.S.C.O. pentru li- 
analfabetismului. El a subli- 
alfabetizarea universală nu

Strialll toiiiooă demonitratiile 
li iltiiginie le meteit

SEUL 4 (Agerpres).
Studenții sud-coreeni continuă de

monstrațiile și mitingurile de protest 
împotriva acordurilor japono-sud-co- 
гееиё. 1 500 de studenți de la cîteva 
facultăți și colegii din Seul s-au în
trunit luni pentru a protesta și con
damna. tratativele duse de guvernul 
sud-țorecan cu Japonia. Studenții de 
la Facultatea de pedagogie a Uni
versității din Seul au adoptat în ca
drul unui miting asemănător o de
clarație în care se cere abolirea ime
diatei a acordurilor japono-sud-core- 
ene. După miting, elevii și studenții 
aii organizat o demonstrație pe stră
zile capitalei, infruntînd detașamen
tele de poliție.

(Agerpres). 
Dominicane 
unei ședin- 
legislative

SANTO DOMINGO 4
In capitala Republicii 

s-a anunțat că în cursul 
țe speciale a Adunării 
care a avut loc luni, colonelul Fran
cisco Caamano, conducătorul răscu
laților dominicani, a fost ales pre
ședinte provizoriu al Republicii. Fostul 
președinte, Juan Bosch, care se află 
în exil la San Juan (Porto Rico) a 
confirmat oficial această știre. „A- 
ceasta înseamnă — a spus Bosch — 
că în prezent în țară există un gu
vern constituțional și sper că toate 
guvernele continentului american vor 
recunoaște acest guvern, creat prin

voința poporului". Marți, președintele 
provizoriu a depus jurămîntul.

Intre timp, după cum transmit a- 
gențiile occidentale de presă, la 
Santo Domingo continuă rezistența 
împotriva trupelor interveinționîste 
nord-americane. Pe străzile capitalei 
au apărut inscripții: „Yankei, plecați 
acasă". Cea mai mare parte a ora
șului se află în mîinite răsculaților.

Corespondenții agențiilor nord- 
americane de presă au transmis că 
între forțele răsculaților, al căror 
număr este apreciat la 18 000, și tru
pele S.U.A. a avut loc marți schim
buri de focuri.

0 declarație a primului ministru 
al Republicii Arabe Yemen
SANAA 4 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la conferința de la 

Khamer a șefilor de triburi din Ye
men, primul ministru al Republicii 
Arabe Yemen, Ahmed Mohammed 
Nomari, a declarat că guvernul său 
intenționează să facă totul pentru а 
pune capăt războiului fratricid care 
se desfășoară de doi ani și jumă
tate în țară. (In afară de șefii de 
triburi fideli- reghinului republican, 
la conferință participă reprezentanți 
ai triburilor Bani, Arhab, Ozar, Haj- 
hur și Sham, care pînă nu de mult 
au participat la luptele împotriva re
gimului republican). Primul ministru 
yemenit a apreciat că pariicipanții 
la conferință pot stabili o bază de 
reconciliere națională și a spus că

reprezentanții guvernului „nu vor pă
răsi masa tratativelor pînă ce nu se 
va găsi o modalitate pentru a pune 
capăt luptelor ce macină forțele po
porului yemenit".

Bilanțul cutremurului 
din San Salvador

SAN SALVADOR 4 (Agerpres).
Cutremurul violent înregistrat luni 

în Republica San Salvador a provo
cat, potrivit ultimelor știri, moartea 
a aproximativ 100 de persoane și ră
nirea altor 500. Daunele materiale 
sînt deosebit de mari: aproape 25 
la sută din clădirile capitalei au fost 
serios avariate. Comunicațiile telefo
nice, precum și aprovizionarea cu 
apă și energie electrică au fost în
trerupte. Daunele sînt importante și 
la Sanțo Tomas, San Marcos, Ilo- 
pango, Mexicanos și în alte 
tați din apropierea capitalei.

Opinia publică condamnă 
intervenția S. U. A.
în Republica Dominicană

CARACAS 4 (Agerpres).
Hotărîrea guvernului american de 

a trimite noi trupe în Republica Do
minicană face obiectul unei vii reac
ții în cercurile politice din capitala 
venezueleaină. Corespondentul agen
ției France Presse informează că 
motivele invocate de guvernul ame
rican pentru a justifica intervenția 
în Santo Domingo — între care a- 
pelul generalului Elias Wessin, ca
lificat de Washington drept „repre
zentant al autorităților dominicane" 
— au provocat în cercurile politice 
venezuelene dezaprobarea.

intervenției S.U.A. în Republica H«S- 
minicană, ziarul turc „Milliyet" 
scrie: „Incepînd din 1958, S.U.A. 
intervin cu forțele lor armate în ță
rile independente. Astfel, arată zia
rul, rind pe rînd, Libanul, Vietna
mul, Panama, Congo și în ultimă in
stanță Republica Dominicană au 
constituit obiectul unei intervenții mi
litare americane. De fiecare dată 
cînd au intervenit în afacerile inter
ne ale unei țări, continuă ziarul, 
S.U.A. nu și-au putut justifica ac
țiunile lor pe baze juridice". 1

I

BRUXELLES 4 (Agerpres).
Cu prilejul tratativelor care s-au 

desfășurat . săptămîna trecuta la 
Bruxelles între reprezentantul Aus
triei la Piața comună, Ernest Lem- 
berger și Jean Rey, membru al Co
misiei Pieței comune, în vederea a- 
socierii Austriei la C.E.E., au teșit

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
D1AKARTA. Președintele lndo- 

пегіеі, Sukarno, a făcut o declara
ție in care a arătat că Indonezia 
sprijină lupta fermă a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii a- 
mericane în această țară. El a spus 
că „criza vietnameză poate fi 
zolvafă dacă Statele Unite vor 
răsi necondiționat Vietnamul 
sud".

Krag a pierdut considerabil în 
popularitate în ultimele luni, după 
cum o demonstrează diferitele son
daje efectuate în rîndurile opiniei 
publice daneze.

locali-

-Â
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re- 
pă- 
de

a-CAIRO. Ziarul „Al Ahram" 
nunță că în prezent organismele 
O.U.A. studiază o cerere formula
tă de Nigeria privind convocarea 
unei reuniuni extraordinare a mi
niștrilor 
bre ale 
rii unui 
care să
ță a șefilor de state și guverne a- 
fricane.

GENEVA. Luni a fost dezvelită 
la Geneva, la sediul Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii, o 
placă comemorativă închinată foști
lor combatanți care au pierit în 
cursul ultimelor războaie mondiale.

la iveală puternice divergențe 
reri. Potrivit agenției France 
guvernul de la Viena ar dori să se 
bucure de la început (în cazul unei 
eventuale asocieri) de tarifele prefe
rențiale stabili^ între „cei șase" și 
să consimtă reducerea tarifelor sale 
pentru „cei șase" în mod treptat în- 
tr-un interval de cinci ani. De ase
menea, pentru alinierea tarifelor 
sale la nivelul Pieței comune față de 
terțe țări. Austria ar dori să bene
ficieze de o amînare în ce privește 
sporirea tarifelor sale la schimburile 
cu țările din A.E.L.S. (Asociația eu
ropeană a Liberului Schimb) — or
ganizația economică rivală Pieței 
comune din care face parte și Aus
tria. Or, Piața comună, care se teme 
de penetrația produselor zonei Libe
rului Schimb și mai ales de cele ale 
Angliei și ale țărilor scandinave prin 
„breșa austriacă", refuză categoric 
condițiile puse de Austria.

de pă- 
Presse,

i

de externe ai țărilor mem- 
O.U.A. în vederea stabili- 
alt oraș decît Accra, în 

se țină viitoarea conferin-

MILANO. Intr-o conferință ți
nută la Universitatea din Milano, 
profesorul american Albert E. Sa
bin, descoperitorul vaccinului anti- 
poliomielitic, a declarat că în pre
zent studiază virusul care se crede 
că stă la baza cancerului.

PARIS. Negocierile franco-alge- 
riene în problemele petroliere au 
fost reluate la 3 mai, după o pauză 
de două zile în cursul 
două delegații au cerut 
guvernelor lor.

Purtătorii de cuvînt
două delegații au precizat, că ne
gocierile progresează în. mod sa
tisfăcător.

cărora cele 
instrucțiuni

ai celor

NEW YORK. Aproximativ 10000 
de muncitori ocupați în industria 
confecțiilor din orașul New York 
au declarat grevă, protestînd îm
potriva patronilor a 1200 de firme 
și magazine din oraș care practică 
discriminarea rasială în. angajarea 
și stabilirea salariilor pentru mun
citorii de culoare. >

BERNA. Intr-o corespondență 
din Copenhaga, ziarul „St. Galler 
Tagblatt" relatează că guvernul 
social-democrat al lui Jens Otto

CANBERRA. In fața clădirii Par
lamentului australian a avut loc o 
demonstrație de protest împotriva 
intenției guvernului de a trimite 
un batalion de infanterie în Viet
namul de sud.

MONTEVIDEO 4 (Agerpres).
Guvernul Uruguayan a dat luni in

strucțiuni reprezentantului său la Or
ganizația Statelor Americane în Wa
shington să ceară retragerea urgentă 
a trupelor S.U.A. din Republica Do
minicană. Plecarea militarilor nord- 
americani din această țară, conside
ră guvernul de la Montevideo, tre
buie să fie o condi(ie pentru orice 
acord internațional privind rezolva
rea crizei existente.

ANKARA 4 (Agerpres).
Intr-un comentariu pe marginea

NEW YORK 4 (Agerpres).
Intr-un editorial în care se ocupă 

de situația din Republica Dominica
nă, ziarul „New York Times", deși 
încearcă să justifice intervenția mi- f 
litară americană în această țară din 
Arhipelagul Caraibilor, recunoaște că 
„reacțiile în aproape toate capitalele 
latino-americane, inclusiv cele mai 
prietene, au fost negative. Membrii 
Organizației Statelor Americane nu 
au fost nici consultați, nici încu- 
noștiințați pînă după întreprinderea 
acestei acțiuni. La sesiunea O.S.A., 
principalele țări au condamnat *- 
ceasta politică unilaterală".

Măsuri severe de securitate în jurul palatului 
guvernamental din Saigon

SAIGON 4 (Agerpres).
Care blindate și detașamente de 

soldați bine înarmați staționează în- 
cepînd de marți dimineața în jurul 
palatului guvernamental din Saigon. 
Un baraj de sîrmă ghimpată a fost 
așezat în fața 
relatează într-o 
Saigon agenția 
nu a fost dată

sediului guvernului, 
corespondență din 

France Presse. Deși 
nici o explicație în

legătură cu aceste severe măsuri de 
securitate, din cercurile politice bine 
informate ale capitalei sud-vietna- 
meze s-a aflat că ele au fost luate 
în urma zvonurilor care circulă la 
Saigon referitoare la manifestațiile 
populare ce ar putea fi organizate 
cu prilejul procesului 
carii de lovitură de 
bruarie a. c.

autorilor încer-
stat din 19 fe-

UN SCRUTIN ÎNDELUNGAT
pe teritoriul lor, la Leopoldville se 
vor lua măsurile corespunzătoare".

Dacă doza de noutate a celor spu
se de Moise Chombe este destul de 
redusă, tonul declarațiilor lasă să se

Kasavubu în- 
ob-

nici o in
duce o po- 

afacerilor. 
crea o at-

Comentariul zilei

Deși rezultatele „alegerilor legisla
tive" din Congo care au durat șase 
săptămîni nu s-au publicat încă, pri
mul ministru Moise Chombe a anun
țat totuși „liniile directoare" ale po
liticii viitorului guvern. El a decla
rat la o conferință de presă că gu
vernul nu va naționaliza 
treprindere străină și va 
litică de activizare a 
Ceva mai mult, pentru a
mosferă de. optimism, premierul con- 
golez a spus că o serie.de țări, prin
tre care S.U.A. dețin primul loc, au 
acordat Congoului împrumuturi care 
se ridică Ia suma de aproape 

.8500 000 000 franci congolezi. In 
domeniul politicii externe, Moise 
Chombe a ■ preconizat aderarea la 
grupul țărilor afro-malgașe, O.C.A.M.. 
văzînd în aceasta o atenuare serioa
să a activității iO.U.A. care-i deza
vuează politica neocqlonialistă și a 
amenințat pe, un ton destul de dur 
Uganda, Tanzania șî Sudanul eă 

. „în ■ cazul că nu vor urmări elemen
tele ostile guvernului congelez aflate

întrevadă că alegerile i-au dat cura
jul de a întreprinde fățiș acțiuni care 
pînă acum erau camuflate într-un fel 
sau altul. De altfel, aceste alegeri 
au, fost menite tocmai să „legalize
ze" asemenea acțiuni. Atît modul de 
organizare cît și coincidențele ce au 
însoțit „farsa electorală", cum a ca
lificat fostul premier Adoula această 

: acțiune a guvernului Moise Chombe 
atestă cu prisosință acest lucru.

Rezultatul definitiv al alegerilor 
I Va deveni cunoscut în următoarele 
două săptămîni în cazul cînd „nu 
vor interveni. elemente inopinate", a

declarat președintele 
tr-o cuvîntare radiodifuzată. Dar, 
servatorii de presă din Leopoldville 
sînt unanimi în aprecierea că Moise 
Chombe este „cîștigătorul". El a ră
mas în fruntea guvernului „pînă ce 
se va întruni parlamentul". Aprecie
rea agenției Associated Press că „a- 
legerile au avut rostul de a oferi un 
teren stabil pentru activitatea de a- 
faceri în Congo" este semnificativă. 
Acest teren este considerat cîștigat. 
Dar pînă cînd, este greu de apreciat 
Pentru că, în primul rînd la Leopold
ville se conturează tot mai evident 
o nouă luptă pentru putere. Aceasta 
reiese pe de-o parte din declarațiile 
lui Moise Chombe care și-a expri
mat dorința să instaureze un sistem .. 
de conducere 
can, pentru a 
de președinte 
ce presupune
vubu lucru destul de dificil, chiar 
și pentru Chombe.

după modelul ameri- 
putea cumula posturile 
și prim ministru ceea 
înlăturarea lui Kașa-
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