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Cu angajamentul anual îndeplinit 
Minerii din sectorul I al minei Vulcan s-au an- 8 

gajat să extragă în acest an peste plan 5 000 tone de 8 
cărbune cocsificabil. Muncind cu însuflețire pentru 8 
îndeplinirea acestui obiectiv, minerii sectorului au 8 
reușit să extragă din abatajele lor în primele 4 luni» 
și jumătate din acest an peste 7000 tone de căr- 9 
bune. Astfel angajamentul anual a fost depășit cu » 
2 000 tone. La acest frumos succes au contribuit 9 
toate brigăzile din sector. In fruntea întrecerii se 9 
situează minerii din brigada condusă de comunis- 9 
tul Săbău Dumitru care de la începutul anului au 2 
dat peste plan 1700 tone cărbune. Pentru hărnicia g 
lor, minerii din brigada condusă de tov. Săbău Du- g 
mitru au primit recent drapelul roșu de brigadă e- g 
vidențiată în întrecerea socialistă pe exploatare. Iar g 

' colectivul sectorului I deține, de asemenea, pentru * 
țreia oară, drapelul de sector fruntaș pe mină. 8 
Și pe această lună rezultatele obținute de minerii 8 

din sector sînt însemnate: 1150 tone de cărbune date 8 
peste plan. Cea mai mare depășire, de 350 tone, a 8 
realizat-o brigada condusă de comunistul Zaharia 8 
Constantin. 8

Ișî ridică pregătirea profesională 8 
0 Realizările obținute de colectivul sectorului I în g 

lupta pentru mai mult cărbune sînt, în bună parte, g 
roadele grijii pe care o manifestă conducerea teii- g 
nică, comitetul sindicatului și organizația U.T.M. din 8 
sector pentru ridicarea calificării muncitorilor. In a- g 
nul școlar 1962—1963 au urmat cursurile școlii de § 
AHîîficare un număr de 40 de muncitori, calificîndu-se 8 
n meseriile de artificier, miner și ajutor miner. Prin- 8 

tre noii absolvenți ai școlii de calificare se numără S 
artificierii Irimin Florian și Merfu Vasile, minerii | 
Budescu Mihai, Brîndău Petru, Rus Dragomir și a- g 
jutorii mineri Rusu Cornel, Pop Mireea și Ciobotea g 
Sever. g

Extinderea tehnicii noi și aplicarea metodelor a- g 
vansate de lucru cer oameni bine pregătiți, eu o g 
înaltă calificare. In acest scop, peste 90 de muncitori g 
din cadrul sectorului I s-au înscris la cursurile de g 
ridicare a calificării profesionale care au o durată g 
de 3 și 6 luni. Elevi ai cursurilor de ridicare a caii- g 
ficării, cum sînt tovarășii Csek Ștefan, Ailiucă Pe- g 
tru. Gali Ștefan, Ifrim Dumitru, Ivan Gheorghe, Stra- 8 
tica Vasile și alții, dovedesc multă sîrguință în în- 8 
sușirea lecțiilor predate, reușind să obțină rezultate 8 
bune în producție. 8

In sprijinul minerilor 8

lin sprijinul muncii minerilor din sectorul nostru g 
au venit în acest an numeroase utilaje. Pe zi ce g 
trece sectorul I este înzestrat cu utilaje noi și mo- g 
derne și echipament electric, produse în țara noas- g 
tră. In acest an sectorul I a primit mai multe 
nituri de transportoare 

. toare electrice de 5,5 
întrerupătoare AG, 
pneumatice, lămpi de 
și multe altele. Noile 
losite rațional, constituie un spri
jin prețios în munca minerilor, în 
lupta lor pentru sporirea produc
ției si Д productivității muncii.

minertlor

carnet: Printre primii H
8^ 

tea în secție își reia 8 
cursul normal. 8

— Odatft—^povestește 8 
Kelemen Ioan mecanic 6 
I la grupul de conden- 5 
satori — am avut o scă- 5 
dere de sarcină pe cen- 3 
trală de 100 megawați. 8 
Unindu-și priceperea și 8 
eforturile brigada noas
tră a reușit să remedie
ze defecțiunea într-un 
timp record: trei minu
te. Despre Dragomir 
Gheorghe, Dinescu Chi- 
rea, Micim Petru, Kele
men Ioan, Kivera Ludo
vic, Staubert Friedhelm 
și ceilalți membri din 
brigadă se pot spune 
multe lucruri bune. O- 
cupîndu-se și de mersul 
economic al circuitului 
hidrotehnic, oamenii a- 
ceștia reușesc să econo- g 
misească zilnic la consu- 
mul propriu tehnologic o 
circa 1000—1200 kWh e- g 
nergie electrică. De ase- g 
menea, fac" economii im- g 
portante la uleiul de tur- g 
bine și materiale de în- g 
treținere. Fruntași în g 

muncă, membrii brigăzii g 
sînt fruntași și la învăță- 8 
tură. Din .12 — 4 sînt elevi g 
sera.'-ș't, 3 se speciali- g 
zează în meseria de me- 8 
canici turbiniști, iar unul 8 
urmează școala de maiș- 8 
tri energeticieni. 8

In cursul unei singu- 8 
re luni, membrii brigă- 8 
zii au organizat 126 de g 
ore de muncă patriotică S 
pentru înfrumusețarea in. g 
cintei 
cipat 
cursii 
me. Brigada, care 
nește în rîndul ei mun
citori de cinci naționa
lități diferite, e puter
nic sudată, muncește cu 
hărnicie și spor.

începe э nouă zi de 
muncă. In secția turbine 
— inima termocentralei 
Paroșeni — brigada con- 
db'să de cpmunistul Dra 
gomir Gheorghe preia lu
crul din mersul agrega
telor. După 10 minute 
de contra’ și supraveghe 
re, cei înfrăți în schimb 
raportează: Nimic de 
semnalat, totul in regu
lă. Muncitorii din tura de 
noapte se îndreaptă spre 
ieșire. Fiecare dintre ei 
poate pleca acum liniștit 
spre casă. Mulțumite par
că de conștiinciozitatea 
cu care le îngrijesc oa
menii, uriașele genera
toare de energic, electrică 
uruie cu glas puternic. 
Să menții la turbine pa
rametrii stabiliți șl la de- 
gazor indicii chimici, să 
asiguri în permanență un 
mers economic la agrega
tele ș; instalațiile genera
tive, să previi și să eviți 
din timp defecțiunile po
sibile ir. secție, nu sini 
sarcini ușoare Ele cer 
cunoștințe de specialita
te, atenție, dragoste de 
muncă și rapiditate în 
acțiuix. Membrii brigă
zii conduse deDragomir 
întrunesc toate 
calități.

Iată-: 
in fața 
mandă, 
spre manometreie și dia
gramele înregistratoare 
Micim Petru și Staubert 
Fridhelm au ridicat mîi- 
nile în semn de atenție. 
Se constată o neregulă 
la turbo-pompa de 
mentare. Intervenția 
fulgerătoare. Mîini 
cepute răsucesc contac- 
toare, desfac flanșe, des
fundă țevi. După patru 
minute, defecțiunea es- 

înlăturată. Activită

aceste

ia lucra, 
tabloului 

cu ochii țintă

Postați 
de co-

a/i-
e

pri-

uzinei, au 
in colectiv 
și vizionări

parti- 
la ex- 
de til- 
întru-
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Brigada condusă de tov. Mihai Ștefan, din sectorul I 
trila este cunoscută întregului colectiv pentru succesele 
procesul de producție. In luna trecută, minerii de aici 
planul de producție în proporție de 107 la sută, iar în 
au extras zeci de tone cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Minerii Nagy Adalbert și Ștefan Zoltan consultînd, 
noua împărțire a minerilor din sector pe brigăzi.

al minei Pe- 
obținute în 

și-au realizat! 
luna aceasta

o

funcționare a utilajelor .și a ins- 
talațiilor. Un sondaj efectuat de 
birou în legătură cu această pro
blemă a arătat că transportoarele 
cu raclete, coloanele de aer com
primat, tuburile de aeraj erau slab 
întreținute, din 
ționau defectuos, 
ca în adunarea 
nizației de bază 
să se analizeze 
mecanică a sectorului^ se preocu
pă de întreținerea și asigurarea 
bunei funcționări a utilajelor mi‘ 
niere. Tehnicianul Ferenczi Fran- 
' isc care răspunde de partea meca
nică,. maistrul mecanic Cismaș 
Alexandru au fost criticați pentru 
slaba preocupare față de întreți
nerea utilajelor. Important este în
să faptul că în această adunare s-a 
hotărît formarea unei comisii care 
să analizeze starea utilajelor la 
fiecare Ioc de muncă și să stabi
lească în mod concret, cu termene 
de execuție, ce trebuie făcut pen
tru asigurarea funcționării lor în 
condiții optime. Activitatea desfă
șurată de această comisie, sub în
drumarea directă a biroului orga
nizației de bază, a fost rodnică.

Punînd în centrul preocupărilor 
sale desfășurarea unei intense 
munci politico-organizatorice în ve
derea mobilizării colectivului de 
mineri, muncitori și tehnicieni la 
înfăptuirea sarcinilor economice e- 
laborate de partid, a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă, 
organizația de bază din sectorul 

,IV Priboi al minei Aninoasa a- 
cordă o deosebită atenție exerci
tării cu competență a dreptului de 
control asupra conducerii tehnico- 
administrative. Prin 
dreptului de control, 
de 
activității conducerii tehnice, sti
mularea inițiativelor valoroase, ex
tinderea metodelor avansate 
experienței fruntașilor, crearea 
dițiilor pentru realizarea unei 
ducții sporite, de calitate, pe 
creșterii productivității, precum 
înlăturarea 
care frîneară 
tie.

Numeroase 
ganizația de 
(secretar tov. 
losit cu competență și pricepere 
de dreptul de control, intervenind 
cu succes pentru luarea de măsuri 
care să asigure învingerea unor 
greutăți, realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de între
cere.

In primele luni ale acestui 
de exemplu, biroul organizației 
bază s-a sesizat de faptul că 
o bună parte a abatajelor din sec- 

munca era frînată de slaba .

exercitarea 
organizația 

bază urmărește îmbunătățirea 
conducerii

fenomenelor 
procesul de

ți а 
con- 
pro- 
baza 

și
negative 
produo

fapte arată 
bază din sectorul 
Pop loan 39) s-a

că or ■ 
IV 
fo-

I. ARAMA 
corespondent 
mina Vulcan

g-ar- g 
mo-g

an, 
de 
în }A. NICHIFOREL

Rezultate meritorii

Printre deschizătorii noii mine Dilja se numără și minerii betoniști conduși de tov. Dușan loan. 
Brigada se evidențiază îndeosebi pentru calitatea bună a lucrărilor pe care le execută.

IN CLIȘEU: Un schimb al brigăzii condus de minerul Roman Vasile, după ieșirea G.n șut

cu raclete TP-1 și SKR, 
Kw, ventilatoare de 1,1 
ventilatoare 
mină AGR 
utilaje, fo

care cauză func- 
Biroul a hotărît 
generală a orga- 
din luna martie 

felul cum partea

(Continuare in pag. 3~a)

De dimineață și pînă seara tîr- 
7. iu, magazinul alimentar nr. 77 
din cartierul Viscoza-Lupeni este 
plin de cumpărători. Bine aprovi
zionat, cu un larg sortiment de 
produse, magazinul obține rezul
tate frumoase, realizînd o desfa
cere de peste 1 000 000 l?i lunar. 
Pe trimestrul I cheltuielile de cir
culație ale mărfurilor au fost re
duse cu peste 50 000 lei, neînre- 
gistrîndu-se nici o pierdere din cau
za perisabilității sau alterării.

Vînzățorii Haidu Ileana, Miclea 
Maria, Szilveszter Iuliana, Borcan 
Maria, Ivan Natalia, Popa Otilia și 
alții — Îndrumați de gestionari — 
se străduiesc să facă față eu cinste 
sarcinilor ce le revin.

FAȚĂ-N FATA
Recent, postul utemist de con

trol din sectorul III al minei A- 
ninoasa a publicat un articol în 
care pune iață-n față comportă- 
rile unor tineri. Pe de o parte, 
în articol sint popularizați tine
rii Pirvu Liviu, Costinaș loan, 
Popa Mihai, Bota Teodor și Ghe
orghe Octavian centru elanul cu 
care muncesc în procesul de pro
ducție și străduința lor de a fi 
exemple în respectarea discipli
nei. Paralel cu activitatea de 
producție, acești tineri s-au dove
dit fruntași și în munca obșteas
că. De curînd, ei au fost iniția
torii reparătii prin muncă volun
tară a lanțului elevator de la 
puțul orb nr. 2 orizontul VII.

In contrast cu meritele acestor 
tineri, în articol este combătută 
atitudinea de indisciplină de care 
dau dovadă tinerii Aghache Mi
hai, Pop Ștefan și Vuerik Adal-

I

I
s>

i>>>5
»

bert care lipsesc nemotivat de ia

\
5’ 
?

folosesc 
muncă.

. w. ..

muncitorii vîrstnici și 
din plin cele opt ore 
In încheierea artico- 
tineri sint îndemnați

revizuiască comportarea și 
care 
arti-

serviciu, au o comportare nedem
nă față de 
nu 
de
lului, acești 
să-și 
să urmeze exemplul celor cu 
au fost puși iață-n față în 
coiul puhlieal la gazetă.

M. OPREA 
corespondent
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CONTROLUL PREVENTIV IN ACTMJNE

Dezvoltarea continuă a minei Lu
peni, precum și cerințele obținerii 
unor indici tehnico-economici su
periori celor realizați pînă acum 
pun în fața colectivului de aici 
necesitatea de a soluționa nume
roase probleme în procesul da pro
ducție. Multe din acaste probleme 
își găsesc rezolvarea prin reali
zarea de inovații.

Colectivul minei Lupeni a obținut 
succese însemnate pe tărîmul miș
cării de inovații. In anul 1660, de 
pildă, la mina Lupeni au tost în
registrate 80 da inovații din care 
au fost aplicate 37. In anul curent, 
pînă în prezent au fost înregistra
te 80 de inovații — adică atîtea 

înregistrat în întreg a- 
Dintrg acestea s-au apli- 
un număr de 35, restul 
stadiu de experimentare, 

realizate

Tlbe- 
Aie- 
Iuliu 

urmă,

dispozitiv care asigură 
producției pe buncăr 

reermfirii lui. Inovația 
va fi extinsă în toate 
minei.

cite s-au 
nul 1960. 
cat deja 
fiind în
Economiile antecalculate 
prin inovațiile aplicate se ridică 
la 350 000 lei. O inovație cu efi
ciență mare în producție este cea 
propusă de inginerul Popescu Ioan 
privind armarea metalică cu ar
mături T.H.-7 a suitorilor din a- 
coperișul stratului III. Aceasta face 
parte din planul tematic de inova
ții pe 1963 și se aplică la sectorul 
III. O altă inovație din planul te
matic a fost rezolvată de ingine
rul Teodorescu Constantin. Ea 
constă în înlocuirea susținerii în 
lemn cu susținere în fier Ia abata
jele frontale cu rambleu total și 
ss aplică la sectorul III. In același 
scop se aplică și inovația conce
pută de inginerul Zill Fridric, în 
condițiile sectorului I A adică in
troducerea armării mixte In abata
jele 
bleu 
valii 
țială
în luna aprilie, de exemplu, mina 
Lupeni a obținut un consum de 
lemn mai mic decît cel planificat 
cu 1,34 m.c. pe 1000 de tone de 
cărbune.

Un fapt pozitiv în mișcarea de 
inovații de la Lupeni este și acela 
сб a crescut simțitor numărul ino-

frontale pe înclinare cu ram- 
total. Eficiența acestor ino- 
constă în reducerea substan- 
a consumului de lemn. Numai

valorilor. In anul acesta în regis
trul de inovații al cabinetului teh
nic au fost înscrise noi nume de 
oameni. Printre aceștia se numără 
Răducei Dumitru, Fazekaș 
riu, (Siorghina Petru, Varga 
xandru, Bator Iosif, Kovacs 
și Brandt Bernat. Acesta din
de profesie maistru miner, a con
ceput un 
transportul 
fa timpul 
respectivă 
sectoarele

Iată deci, cum colaborarea din
tre cadrele de ingineri, tehnicieni 
și muncitori cu înaltă calificare 
rezolvă unele probleme importan
te ale producției. Această colabo
rare, în cadrul mișcării de inova
ții s-a extins prin diferite forme. 
Inovatorii primesc un sprijin pre
țios din partea cabinetului tehnic 
și a comisiei inginerilor 
nicienilor. Lor li se ] 
ziție literatură de 
se creează condiții j 
cuta prototipuri și < 
inovațiile concepute, 
mulați materialicește 
de valoarea propunerii făcute.

In scopul dezvoltării mișcării de 
inovații cabinetul tehnic de la mi
na Lupeni. sprijinit de organele 
sindicale și comisia inginerilor și 
tehnicienilor desfășoară o bogată 
activitate. Bilunar se țin ședințe 
tehnico-științifice unde se prezintă 
diferite studii axate pe problemele 
producției. Inovatorii și inovațiile 
sînt popularîzațe prin diferite for
me. In curtea minei, lingă graficele 
oe producție, există un panou care 
arată dezvoltarea mișcării de Ino
vații începlnd din anul 1960. Ală
turi de acest panou sînt afișate 
temele concursului de inovații pe 
1963, al cărui plan prevede 8 te- 

Dintre aceste teme au fost 
iar 3 au șl fost rezo’.-

® sarcină importantă pe care 
își axează cu precădere activita
tea organele Inspecției de stat 
pentru igienă și protecție a mun
cii, ce își desfășoară munca în 
Valea Jiului, o constituie comba
terea îmbolnăvirilor profesionale și 
accidentelor de muncă prin apli
carea de măsuri preventive.

Controalele preventive sînt e- 
fectuate periodic de către brigada 
de control a Inspecției de stat pen
tru igienă și protecție a muncii 
compusă din medici, ingineri și 
tehnicieni. Brigada a inițiat în ul
timul timp controale preventive la 
minele Aninoasa, 
Lonea și T.C.M.C. 
ceasta ocazie au 
procesele verbale 
serie de lipsuri
curile de producție privind aplica
rea regulilor de protecție a mun
cii și de igienă industrială. Pentru 
remedierea acestor lipsuri, brigada 
de control a făcut recomandările 
necesare organelor tehnico-adminis- 
țrative de la unitățile respective 
care conduc, organizează și con
trolează producția.

suri au fost re
mediate operativ, 
unele chiar pe 
loc, în timpul con
trolului. De exem
plu, la mina Vul
can s-au dis
tribuit ochelari da 
protecție pentru 
o categorie de 
muncitori, iar la 
minele Aninoasa 
și Lupeni au 
fost luate măsuri 
pentru 
le de 
cărcate 
trate
verticală. Le 
Lonea s-a 
la armarea 
mentară a
lucrări miniere in
trate în presiune, 
iar la șantierul 
noii preparații de 
la Coroiești s-au 
construit parapeți 
de protecție Ia- 
schele.

Mai sînt însă și 
nereguli în pro
cesul muncii care 
persistă încă eu

Vulcan, Lupeni, 
Coroiești. Cu a- 

fost însorise în 
de constatare o 
existente la lo-

organele tehnico-admi- 
s-au angajat să le lichi- 
termenele fixate. Astfel, 
Vulcan nu la toate aba- 
respectă monografia de

toate că 
nistrative 
deze in 
la mina 
tajele se
armare, în unii suitori lipsesc po
durile de siguranță în secțiile de
ooqgoqc»qougooqogq©qoq©ooqqoqoo©0goc

Pe teme 
de protecție a muncii

г»»эо<хг

și teh- 
pune la dispo- 
specialitate, li 
pentru a exe- 
a experimenta 

. Ei sînt sti- 
în funcție

Іі

pentru ridicarea nivelu- 
al producției șl tmbună-

■

me. 
atacate 6.
vate,

Luptind
lui tshnic
lățirea continuă a acestui proces, 
col activul de inovatori 
Lupeni contribui* la 
cu succes a sarcinilor 
Introducerea noului si
fortului fizic în subteran.

de la mina 
Îndeplinirea 
de plan, la 
ușurarea e-

ȘT. ЕКАЯТ

circulație, iar controlul metanului 
nu este riguros făcut la toate lo
curile de muncă. Nereguli au fost 
și mai sînt și la mina Lonea. La 
abatajul cameră nr. 12 orizontul 
632 blocul III din sectorul I s-au 
găsit 8 cîmpuri nebandajate, iar 
tuburile de aeraj rămase în urma 
frontului de lucru la o distanță de 
12 metri în los de 1,5—2 metri cît 
prevede N.T.S.-ul. In abatajul ca
meră nr. 11 de pe același orizont 
s-a găsit cărbune prins în tavanul 
abatajului, iar la abatajul frontal 
604 s-a constatat în porțiunea co- 
perișului rămas in urmă prezenta

metanului în procent de 2 la sută. 
La sectorul II al minei Lonea a fost 
găsită făcînd transport în galeria 
de cap a stratului 3 orizontul 655 
o locomotivă LAM-4 avînd capa
cele de la siguranță prinse numai 
într-un șurub în loc de 6 șuruburi. 
La T.C.M.C. Coroiești, muncitorii 
manipulanți de la punctele de des
cărcare nu folosesc centurile de 
siguranță la manevrarea pieselor 
grele, iar în timpul repausului o- 
bloanele de siguranță nu sînt ți
nute închise, la lucrările de su
dură autogenă nu se respectă pre
vederile N.T,S.-ului referitoare la 
distanta între punctul de lucru și 
generatorul de acetilenă, sudorii 
nu folosesc centurile de siguranță 
cînd lucrează 
zul de bruți, 
darie, trecerea 
vizionare nu 
balustradă.

La viitorul
brigada Inspecției de stat va ve
rifica cu toată exigenta modul cum 
au fost remediate aceste nereguli.

dr. E. STĂNCESCU L> 
inspector șef

la înălțime, la silo- 
la lucrările de zi- 
la punctul de apro- 

este asigurată cu

control preventiv.

ca tuburi- 
oxigen în
să fie păs- 
în poziție 

mina 
trecut 
supli- 
unor

Un șir de lip-
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Colectivul Uzinei de reparat utilaj minier Petroșani a obținut un șir de succese 
în producție în perioada de timp trecută din anul curent. In secțiile uzinei au fost 
(reparate o serie de mașini și instalații miniere, iar totodată s-au produs numeroase u- 
tilaje și piese de schimb între care mai multe instalații de lanțuri elevatoare pentru 
transport. Clișeul nostru înfățișează cîteva din cepurile de întindere pentru lanțuri eleva
toare produse la U.R.U.M.P.

(lețts mini ; 
: [ЩІІВІ ІЙІІИ In ИІІІОШІ
J La începutul acestui an, biblio- * ........
• teca cabinetului tehnic de la pre- J 
Z parația Petrila număra 1250 vo- • 
Z lume diferite lucrări de literatură «
* tehnică. De atunci și
J prezent, biblioteca s-a îmbogățit J 
Z cu alte 69 volume totalizînd 1319 • 
Z volume. Intre lucrările tehnice» 
J intrate în bibliotecă se numără: Z
• „Noutăți în controlul fluxului *
• tehnologic in prepararea substan- * 
Z telor minerale utile", „Manual de *
• protecție a muncii", „Indicator de >
* norme și devize", broșura pentru Z
* lăcătuși „Strunjirea simultană cu *
• trei cuțite", broșura pentru e- •
* lectricieni „Construcția și utili- •
* zarea siguranțelor fuzibile cu ma- Z
• re putere de rupere", precum și *
• o serie de reviste de specialitate. Z 
J Pentru popularizarea lucrărilor
* de literatură
* rea de noi

muncitorilor, 
Z ginerilor din

sabila cabinetului
lng. Bobar Eugenia, a inițiat mat * 
multe acțiuni cu cartea tehnică. î

*
Nu de mult s-a organizat un j 
ștand de prototipuri de inovații, J 
precum și cărți tehnice cu viu- * 
zare. Lunar se expun în fața * 
muncitorilor buletine de infor- Z 
mare tehnică. Biblioteca cabine- Z 
tului tehnic numără in prezent * 
49 de cititori permanent! și nu- • 
mărul lor crește continuu. J

pînă în Z

tehnică și atrage- 
cititori din 
tehnicienilor
preparație, respon- 

tehnic, tov.
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Diluarea pinzelor de
tatea de 
că decît 
mulează 
crărilor

de mare 
necesară 

tn fatreg 
atunci la

Se știe că metanul — avîpd greu- 
aproape două ori mai mi
cea a aerului — se acu- 
totdeauna la tavanul Iu- 
miniere. Dacă viteza ae

rului nu este suficient 
pentru a crea turbulența 
unui amestec al gazelor, 
profilul lucrării miniere,
tavan se formează ceea ce în lim
bajul minier se numește „o pînză 
de metan". Fenomenul se întîlnește 
și în minele din Valea Jiului.

Aceste ptnze de metan sînt deo
sebit de periculoase din două mo
tive: 1) Nu se pot detecta eu 
lampa de siguranță cu benzină, 
dealt cînd au grosimi de peste

electric 
fi sursa

cu 
de

ІЛ

* 
î
* 
♦♦ «
♦♦
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rindul 
și În

20

metan

*
*
♦

cm., pentru cfi alimentarea 
a lămpii se face la baza 
2) In cazul unei explozii

cu aer 
sticlei, 
locala

рнт- 
me- 
pre- 
tro- 
ex-

Urîfăcute 
grizu sînt frec-

posibile din cauza unui 
de aer eu o viteză prea

examinăm acum modul

cu- 
scă-

cum

de metan sau praf, aceasta se poa
te transmite șl lua proporții foarte 
mari prin intermediul acestor 
ze de metan. Dacă pînzele de 
tan sînt prezente în galeriile 
văzute cu transport 
ley, ele însele pot 
piozie.

Studii statistice 
unde exploziile de
vente, ca de pildă în Anglia și 
Germania occidentală, au arătat că 
două treimi din numărul acestor 
explozii s-au datorat unor acumu
lări de metan pe galerii, acumu
lări 
rent 
zută.

Să
se formează aceste pînze de metan.

Dacă măsurăm punctiform vite
zele aerului în secțiunea unei ga
lerii $1 trasăm curbele de egală 
viteză, vom observa că vitezele 
cresc de la periferia spre centru] 
galeriei (fig, 1). Astfel, totdeauna, 
undeva foarte aproape de pereți, 
tavan și vatră, va exista un strat 
de aer aare practic nu se depla
sează (nu se mișcă). Acest strat 
va fi cu atît mai gros cu cît vi
teza medie în lucrare minieră este 
mal mică și cu cit trenarea aeru
lui față de pereți este mai mare 
(adică rugozitatea este mai mare). 
Metanul, eare se degajă din fisu
rile din tavan, intră direct în a-

de aeraj ale minelor și se poate 
aplica cu ușurință mai ales în ga
lerii de aeraj. Ea prezintă însă 
inconvenientul că crește 
ța aerodinamică a minei 
stînjeni într-o oarecare 
transportul de materiale.

3) Să se aspire metanul
cu ajutorul unor ejectoare moa-

rezisten- 
și poate 

măsură

din pîn

reușește să 
metan, în 

apreciabile, 
un anumit 
de metan 
de viteza

eeastă zonă nemișcată sau care 
„curge” foarte încet și astfel se 
formează o pînză de metan.

Cercetările au arătat că, mai 
ales în luerările miniere susținute 
cu grinzi și bandajate în spatele 
grinzilor, chiar o creștere mare a 
vitezei aerului, nu
dilueze total pînză de 
cazul unor degajări 
In orice caz, pină la 
punct, lungimea plnzei 
este direct influențată
curentului de aer. Dependența din
tre aceste două mărimi este re
dată în diagrama din fig. 2 (așa 
cum a rezultat din cercetări efec
tuate în tunele aerodinamice, pe 
machete).

S-a mai constatat că diluarea 
metanului se face mai ușor în
tr-un curent de aer descendent.

Pentru a suprima 
metan se pot lua 
măsuri sigure:

1) Să se apliee în 
gazarea stratului de
sura aceasta este însă costisitoare 
și se recomandă a fi aplicată 
mai pentru stratele 
grizutoase.

2) Să se monteze 
pectivă niște frîne 
exemplu, sub forma
toare) care să producă turbulența 
neeesară amestecului de gaze. Mă
sura eete la îndemîna serviciilor

ză

U
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\
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pînzele de 
următoarele

prealabil ds- 
cărbune. Mă-

deosebit
nu
de

res
ide

în zona 
de aeraj 
unor deflec-

și care 
lucrării.

emanație 
la vatra 
asemenea, simplă 
exploatărilor mi- 

unor ejee-

zona de 
metanul 
este, de 

îndemîna
Confecționarea 

cu duze economice este po- 
chiar la atelierele minelor, 

aseme-

tate în 
conduc 
Măsura 
și la 
niere. 
toare 
sibilă

Trebuie menționat, de 
nea, că pericolul nedetectării pin
zelor este eliminat prin utilizarea 
metanometrelor — interferometre 
de tipul S.I.-3 (de construcție so
vietică) cu eare sînt 
serviciile de aeraj ale 
din Valea Jiului.

Ing. V.

înzestrate 
minelor

IUȘAN
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Ia meciul de la Apad, 
Jiul n-a corespuns

Duminică, în frumosul oraș de 
pe malul Mureșului s-a desfășurat 
întîlnirea de fotbal dintre echi
pele Vagonul Arad și Jiul Petrila. 
La pauză, cînd scorul era 0—0 cei 
mai optimiști suporteri ai echipei 
locale cu greu întrevedeau o vic
torie a fotbaliștilor arădeni. In 
prima parte a întîlnirii, jiuliștii se 
remarcaseră printr-un joc de apă
rare în care au excelat Csutak, 
Cazan și Gram. După pauză, lu
crurile au luat o întorsătură cu 
totul neașteptată. Fotbaliștii din 
Petrila au slăbit ritmul jocului, 
iar cei din Arad au insistat pen
tru fiecare minge, au început să 
maseze jocul în careul de 16 m. 
al echipei Jiul. Timp de 45 de 
minute s-a produs o hărțuială 
continuă între înaintașii echipei 
locale și apărarea Jiului. In ce pri
vește linia de atae a echipei Jiul, 
aceasta nici nu s-a văzut pe te
ren- Doar Peronescu a corespuns 
din acest compartiment. Interii 
Ghibea și Meltnte au jucat slab-

Și acum cîteva faze din timpul 
meciului. In minutul 20 Jiul ob
ține prima lovitură de colț răma
să nefructificată din eauza bîlbî- 
ielii înaintașilor care au evitat să 
tragă. La numai 5 minute, Melinte
--- - — - ■, ©.

La Am*™*; Minepul a câștigat., 
un punct datopită apăpăpii

In ultimele două întîlniri avute 
pe teren propriu, deși cîștigațe. 
echipa aninoseană și-a dezamăgit 
spectatorii datorită jocului confuz, 
lipsit de orientare, ce l-a prestat. 
Aceeași dezamăgire au avut-o su
porterii și în meciul cu C.F.R. Si
mbria. Jocul începe într-o ușoară 
notă de dominare a gazdelor, ac
țiunile lor însă, purlînd amprenta 
frumuseții doar pînă la linia de 
16 'm. a careului advers. Aici, ata- 
canții aninoseni, printre care ex
celează Broască, se întrec a da 
pase greșite. In ezitări și șuturi 
anemice. In întreaga partidă, ei au 
oferit o singură fază spectacu
loasă. cea din minutul 10 de joc, 
care de altfel s-a și încheiat cu 
un șut puternic a lui Foca la care 
portarul simerian a reținut cu 
greu mingea.

Treptat, echipa oaspe echilibrea
ză jocul și, datorită mijlocașilor 
care stăpîneau centrul terenului, 
construiesc atacuri periculoase la 
poarta apărată de Coșereanu. In 
minutul 19 al primei reprize, la 
o asemenea fază, Plelan, atent, 
reia de la 14 m. o minge respinsă 
de un apărător aninosean, expe- 
diind-o în plasă. Spre „marele no
roc" al aninosenilor, minutul ur
mător aduce egalarea. La o acțiune 
confuză în careul de 16 m. al oas

Orășel Petrila — uni frames, mei bme gospodărit !
La începutul acestei primăveri, 

Comitetul executiv al Sfatului 
popular ai orașului Petrila a în
tocmit un plan de măsuri în care 
au fost prevăzute numeroase lu
crări gospodărești pentru înfrumu
sețarea continuă a orașului. Co
mitetul executiv a chibzuit asupra 
posibilităților de rezolvare într-un 
timp cît mai scurt a obiectivelor 
preconizate. In acest scop, planul 
a fost larg dezbătut în cadrul unei 
sesiuni, iar pe circumscripții elec
torale deputății au organizat con
sfătuiri în care au adus la cunoș
tința cetățenilor măsurile ce ur
mează a se lua pentru înfrumuse
țarea și ridicarea nivelului urba
nistic al orașului.

Munca neobosită a deputaților și 
a comitetelor de cetățeni s-a făcut 
simțită în întregul oraș. In între
cerea patriotică cu celelalte sfa
turi populare din Valea Jiului, lo
cuitorii Petrilei au muncit cu sîr- 
guință pentru mai buna gospodă
rire și înfrumusețare a orașului. 
Cetățenii din Petrila, Lonea, Cim- 
pa și Jieț au efectuat în cursul 
acestui an peste 36 000 ore de 

trimite mingea lui Casandra care 
trage prin surprindere și portarul 
arădan boxează în ultimă instanță. 
A fost unica ocazie dară pentru 
jiuliști de a înscrie. Echipa petri- 
lea-nă face un joc strict de apărare 
cu 4 și 5 oameni. Arădenii obser- 
vînd tactica defensivă a oaspeților 
pornesc la atac, insistă la balon 
și pun la grea încercare apărarea 
Jiului. In minutele 37, 40, 41, 42 
si 43 se produce panică la poarta 
echipei Jiul. Gram este asaltat de 
mingi fulgerătoare trase de Toma, 
Chitic și Andraș pe сате le prinde 
sau le boxează în ultima instanță.

In minutul 49 jucătorul Toma 
de la Vagonul deposedează de 
minge pe Molnar, se îndreaptă 
spre poarta Jiului și înscrie. Ini
țiativa aparține tot gazdelor si în 
minutul 64 înscriu prin Schvailinger 
cel de-al doilea gol, scor cu вате 
se încheie partida.

De la Jiul au corespuns Gram, 
Peronescu, Csutak, Cazan și Sardi, 
iar de la gazde Dușan, Andraș șl 
Schvailinger.

Arbitrul V. Joja din Arad a con
dus eu unele scăpări care însă 
n-au influențat rezultatul.

S. ZAHAR1A

peților, Zlăgneanu înscrie cu ca
pul în colțul porții. In cele 70 de 
minute ce au mai rămas din parti
dă se poața spune, pe drept cu- 
vînt, că echipa aninoseană n-a ju
cat fotbal. Supărarea justificată a 
spectatorilor este „îndulcită" doar 
de unele faze spectaculoase crea
te de jucătorii feroviari.

Faptul că echipa din Simeria nu 
s-a întors acasă cu ambele puncte 
puse în joc, se datorește apără
rii gazdă, care a muncit mult, mă
rite deosebite revenindu-i stoperu
lui Matyaș. Dacă în alte dăți, an
trenorul echipei din Aninoasa s-a 
dovedit inspirat în schimbările fă
cute în echipă, duminică, el a fost 
pe bună dreptate dezaprobat de 
spectatori datorită înlocuirii lui 
Zlăgneanu, singurul care jucase 
fotbal la înaintare. De asemenea, 
neinspirată a fost și trecerea in 
repriza a doua a ambilor fundași 
la înaintare.

După această partidă, iată ce 
spuaea un aninosean la ieșirea de 
pe stadion: „Aceasta a fost încă 
o dovadă care reflectă neseriozi
tatea cu care privesc jucătorii noș
tri antrenamentele".

Afirmația e justă. Ea trebuie să 
dea de gîndit jucătorilor echipei 
de fotbal.

muncă voluntară, efectuînd lucrări 
a căror valoare însumează mai 
bine de 90 000 lei.

In cartierele 8 Martie, 7 Noiem
brie, Mihail Eminescu ș-au extins 
spațiile verzi cu aproape 1000 
m.p., iar pe întreg orașul au fost 
amenajate alte cinci hectare de 
zone verzi. S-au plantat miii de 
puieți de arbori și arbuști orna
mentali, trandafiri și flori.

In cartierul M, Eminescu din 
Lonea, de exemplu, munca se 
desfășoară din plin. Locuitorii de 
aici au început o largă acțiune de 
înfrumusețare a noului cartier sub 
lozinca „Cîte 50 ore de muncă 
voluntară de fiecare locatar". In 
fața fiecărui bloc din cartier au 
fost amenajate ronduri de flori și 
locuri de joacă pentru copii. De
putății și comitetele de cetățeni, 
sub îndrumarea grupelor de partid 
pe blocuri au intensificat munca 
de educare cetățenească a locata
rilor în ce privește îngrijirea lo
cuințelor, a zonelor verzi și a al
tor bunuri obștești.

In primăvara anului curent co
mitetul executiv al sfatul?! popu

N ОТД

Pe cînd asfaltarea?
Anul acesta, constructorii din 

Valea Jiului au în plan executa
rea unui volum însemnat de as- 
Jaltări pe diferite străzi. Printre
acestea se numără strada Cons
tructorului și noua stradă deschi
să printre blocurile А—В din car
tierul Livezeni — Petroșani, apoi 
străzi și alei în cvartalele „Roma
nilor" și „Coșbuc" din Vulcan, 
Braia II — Lupeni, Petrila etc.

Sîntem deja în ultima decadă a 
lunii mai: săptămînile trec verti
ginos unele după altele, dar din 
partea constructorilor nu se între
vede nici o preocupare pentru exe
cutarea acestor lucrări.

Pe cînd asfaltarea străzilor și 
, aleilor prevăzute, tovarăși cons
tructori ? Rămîne oare iar pe... sfîr. 
șitul anului, în sezonul ploilor și 
frigului, cum s-в făcut în anii 
trecuți ?

-- »©=:---

Joi, al treilea spectacol 
cu N. Sfroe

Joi, 23 mai a.c., la ora 11 dimi
neața, la cererea publicului petro- 
șănean va avea loc în sala Tea
trului de stat un al treilea spec
tacol dat de artistul emerit N. 
Stroe.

ANUNȚ
Pentru sezonul de vară cum

părați încălțăminte ușoare cu 
fețe de pînză, sandale cu fețe 
de piele perforată sau împle
tită, care sînt elegante, ieftine 
și igienice.

Magazinele O.C.L. Produse 
Industriale sînt bine aprovi
zionate cu un variat sortiment 
de încălțăminte pentru femei, 
bărbați și copii.

Avffhene Gheorghe este eel mai harnic șofer din exploatarea Pola- 
tiște. In fiecare lună el transportă de la rampele de încărcare din pă
durile Polatiștei la gara Livezeni eu 350—400 m.c. mai mult material 
lemnos decît planul de transport.

IN CLIȘEU: Forestierii Pascaru Gheorghe și frații Strungaru Ni- 
colae și Grigore la încărcatul buștenilor în eamion.

lar a inițiat o acțiune importantă, 
mult apreciată de petrileni. Este 
vorba de pregătirea și amenajarea 
terenului pentru trotuare în partea 
de jos a orașului. In acest scop 
s-au executat retrageri și alinieri 
de garduri pe o porțiune de mai 
bine de 4 km. Lucrarea fiind de 
mare amploare, sfatul popular a 
solicitat și ajutorul organizației 
orășenești U.T.M., a colectivului 
de muncitori de la I.L.L. Acțiunea 
de retragere și aliniere a gardu
rilor continuă și ea trebuie ter
minată cît mai devreme pentru a 
se putea trece la asfaltarea tro
tuarelor.

La îndemnul deputatei Mașni 
Ana, 319 cetățeni din străzile G- 
Dimitrov și M. Gorki din Lonea 
au trecut la săparea a 1016 m.l. 
șanțuri de scurgere a apeL Prin 
munca voluntară a locuitorilor din 
aceste străzi s-au economisit 3190 
Iei. In strada M. Gorki a mai lost 
construit un pod de legătură Intre 
strada respectivă și cartierul M. 
Eminescu. Cei 160 participanți ca
re au luat parte la construirea

Ш autata ie ta milă (ii ишаеіевіа 
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(Urmare dlq pag. l-a)

Intre altele s-a stabiliț i completa
rea paletelor lipsă la lanțul cra
terului din abatajul frontal al bri
găzii conduse de Moisiu Remus, 
completarea garniturilor la coloa
nele pneumatice în vederea înlă
turării pierderilor și creșterea pre
siunii aerului comprimat la fron
turile de lucru, executarea de 
rame și scocuri de crațere scurte, 
de 1 m., pentru a se putea face 
prelungirea transportoarelor pînă 
la fronturile de lucru în abataje
le cameră, montarea de conducte 
de apă pentru stropirea cărbune
lui în abatajul frontal și în aba
tajele cameră cu praf de cărbu
ne, precum și alte măsuri asemă
nătoare.

Intr-un timp scurt, prin execu
tarea lucrărilor stabilite, prin în
tărirea preocupării pentru întreți
nerea utilajelor, activitatea părții 
mecanice s-a îmbunătățit, fapt 
care arată rolul important al con
trolului organizației de bază ur
mat de măsuri eficieule pentru 
sprijinirea luptei minerilor în ve
derea sporirii producției de car 
bune.

Urmărind cu atenție mersul mun
cii în sector, biroul organizației 
de bază a considerat din neu ne
cesar ca in luna aprilie să înscrie 
pe ordinea de zi a adunării, generale 
tot o problemă legată de asigu
rarea condițiilor pentru realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere. Astfel s-a cons
tatat că din cauza ajungerii aba
tajelor la culcușul stratului, fără 
să se fi creat în prealabil fronturi 
de rezervă, sectorul a ajuns în si
tuația de a nu-și realiza planul 
pe luna aprilie. Biroul a cerut

TUaz: ----- ———

podului, au efectuat 640 ore de 
muncă voluntară.

Și în circumscripțiile electorale 
ale deputaților Niculescu Vasile, 
Pădureanu loan și Zacheru Nico- 
lae din Petrila, Smida Iosif I, Duk 
Benedek și Vonciu Gheorghe din 
Lonea s-au întreprins numeroase 
acțiuni cu caracter obștesc pentru 
înfrumusețarea continuă a străzi
lor și cartierelor.

In ce privește administrarea și 
întreținerea imobilelor, sectorul 
I.L.L. din localitate, sub îndruma
rea Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului Petrila, 
a reușit să efectueze în 1963 repa
rații generale și curente în va
loare de 530 090 lei, cu 164 000 lei 
mai mult de cît sarcina prevăzută 
pe patru luni. S-au executat, de 
asemenea, tencuieli exterioare și 
renovări de fațade pe suprafețe de 
sute de metri pătrați, iar la imo
bilele din străzile Ăl. Sahia, Mi
nei, Victoriei, Republicii și Pro- 
gresului au fost introduse ferestre 
mari, care au înnoit și schimbat 
înfățișarea imobilelor. Toate aces
tea au făcut ca orașul Petrila să 
devină din zi în zi mai frumos, 
mai bine gospodărit.

Z. ȘUȘTAC 

conducerii sectorului să prezinte 
un raport în, legătură cu această 
problemă іц fața adunării gene
rals--в organizației de bază. In ur
ma analizei 6-au stabilit și de a- 
ceasta dată măsuri concrete, care 
să asigure crearea imediată a unet 
linii de front corespunzătoare rea* 
lizărli sarcinilor de plan și в an
gajamentelor de întrecere. Astfel^ 
brigăzile conduse de membrii dtț 
partid Nicoară Traian și Codreri 
Gheorghe au fost repartizate să,' 
pregătească un nou panou pentru 
abatajul frontal. Celelalte brigăzi; 
de pregătiri au fost, de asemenea^ 
îndrumate și sprijinite spre a gră
bi deschiderea de noi locuri dâf 
muncă.

Eficacitatea măsurilor preconi
zate de organizația de bază în ur
ma controlului asupra conducerii 
tehnico-administrative atît în ce 
privește activitatea părții mecanice, 
cit și a asigurării fronturilor de 
lucru este oglindită de succesele 
obținute în luna mai. Realizînd în 
primele două decade ale lunii mai 
o depășire de plan 1 250 tone, co
lectivul sectorului IV s-a situat 
din nou pe locul de frunte în în
trecerea cu celelalte sectoare ale 
minei Aninoasa, loc pe care acest 
sector l-a deținut în tot cursul 
anului trecut.

Măsurile arătate, precum și cele 
luate tot din inițiativa organiza
ției de bază pentru respectarea ri
guroasă a N.T.S., pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui, pentru 
repartizarea de membri și candi
dați de partid la toate locurile de 
muncă din sector și îndeosebi Ia 
cele hotărîtoare pentru realizarea 
angajamentelor de întrecere, dove
desc că dreptul de control exer
citat operativ și competent asu
pra conducerii tehnico-administra
tive dă organizației de bază posi
bilitatea de a conduce colectivul 
sectorului șpre succese de seamă 
în realizarea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

PROGRAM DE RADIO
23 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică ușoară, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Muzică din 
operele lui Stanislav Moniuszko, 
10,30 Muzică populară, 11,30 Mu
zică de estradă, 12,30 Muzică u- 
șoară, 13,10 Uverturi la operete, 
14,00 Concert de prînz, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,10 Arii din o- 
pera „Lucia di Lamermoor" de 
Donizetti, 17,45 „Frumoase versuri 
spune țara" — recital de poezie 
contemporană romînească, 18,30 
Lecția de limba franceză (pentru 
începători), 19,00 Muzică populară 
cerută de ascultători, 19,30 Uni
versitatea tehnică radio, 19,50 
Transmisiune din studioul de con
certe a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. PRO
GRAMUL II. 10,30 Scene din ope
rete, 11,15 Lectură din romanul)' 
„Pîrjolul". Cartea I : „Crișan" de 
Oscar Walter Cisek, 12,05 Din cele 
mai frumoase melodii populare, 
13,40 Valsuri de estradă, 15,00 An
sambluri vocale din opere, 15,30 
Melodii distractive de muzică u- 
șoară, 17,00 Din muzica popoare
lor, 18,30 Muzieă ușoară, 19,00 
Tinerețea ne e dragă, 20,10 Inter- 
preți de odinioară ai muzicii popu
lare, 21,15 Cîntă corul Filarmoni
cii de stat „George Enescu", 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Seară de mu
zică de dans cu Radu Zahareseu 
și Horia Șerbăneseu.
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CINEMATOGRAF?
23 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pămîntul îngerilor,- AL. SAHIA: 
Festival Chaplin; PETRILA: Lupii 
la stînă; ANINOASA : Ctnd vine 
dragostea; VULCAN: Copilul și o- 
rașul; CRIVIDIA: Fii fericită Ani; 
LUPENI: Aventurile lui Hukle 
beri URICANI: Soare și umbră;



Or. Sukarno a fost proclamat 
președinte pe viață 

al Indoneziei
t DJAKARTA 21 (Agerpres).

La 19 mai postul de radio Dja
karta a anunțat că Consiliul Su
prem Consultativ al Indoneziei a 
adoptat în unanimitate o hotărîre 
prin care dr. A. Sukarno este pro
clamat președinte pe viață al In
doneziei. Cu prilejul ceremoniei 
investirii sale în această funcție 
dr. Sukarno a rostit o cuvîntaie 
In cadrul unui mare miting care a 
avut loc la Bandung la 20 mai, 
ziua renașterii naționale a Indo
neziei.
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Mitinguri de protest 
în Panama

CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager
pres).

Agenția Prensa Latina anunță că 
studenții Universității naționale din 
Panama au organizat mitinguri de 
protest împotriva hotărîrii arbitra
re a rectoratului acestei universi
tăți de a concedia doi profesori. 
Cei doi profesori sînt acuzați că 
au sprijinit mișcarea studențească 
în favoarea îmbunătățirii situației 
învățămintului superior în această 
țară.

---- = ©=_

SESIUNEA CONSILIULUI 
N.A.T.O.

OTTAWA 21 (Agerpres).
Capitala Canadei găzduiește în- 

cepînd de la 22 mai sesiunea de 
primăvară a consiliului ministerial 
al N.A.T.O.

Subliniind importanța întîlnirii, 
ziarul englez „Daily Telegraph" se 
întreba: „Cum poate fi N.A.T.O., 
care a împlinit 14 ani în aprilie, 
reînviat și reunificat ?, și răspun
dea : „Conferința ministerială de la 
Ottawa nu va aduce nici un răs
puns la acesată întrebare delicată 
și esențială. De pe urma ei va re
zulta, pare-se, o hotărîre mult mai 
modestă în vederea aplicării pla
nurilor existente și a regrupării 
forței nucleare N.A.T.O. sub con
ducerea unui comandant suprem 
adjunct".

Ііи ХойіеиИйШі ійй-ЖИй al Mielului
0.1.11. Р6ЙН1 folosim spațiului lossii

GENEVA 21 (Agerpres)..
La ședința plenară din 20 mai 

a sesiunii Subcomitetului tehnico- 
științifis al Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice a luat cuvîntul 
A. A. Blagonravov, reprezentantul 
U.R.S.S. El a criticat aspru pozi
ția delegatului american care în 
ultima sa cuvîntare în subcomitet 
a apărat operațiunile forțelor ae
riene militare ale S.U.A. de lan
sare în Cosmos a sute de milioane 
de ace de cupru, precum și ex
ploziile nucleare efectuate de 
S.U.A. în spațiul cosmic.

Reprezentantul S.U.A., a arătat 
delegatul sovietic, a încercat să 
demonstreze că experiențele efec
tuate de guvernul S.U.A. ar fi le
gale. Dar după cum reiese chiar 
din relatările presei americane, 
după lansarea acestor ace depar
tamentele militare ale S.U.A. in
tenționează să experimenteze un
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^omajuL — o pro
WASHINGTON 21 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

țional relatează că, în Congresul 
S.U.A. ministrul muncii al S.U.A, 
W. Willard Wirtz, a daclarat la 
20 mai că „în prezent șomajul a 
deveniț cea mai grea problemă e- 
conomică a națiunii".

Cifrele medii lunare în legătură 
cu șomajul nu prezintă tabloul 
în întreaga sa realitate, a decla

Delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. R. a sosit la Kiev

LENINGRAD 21 (Corespondentul 
Agerpres transmite) s

Delegația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne. aflată la Le
ningrad, a vizitat marți dimineața 
marele șantier naval „Baltica" din 
localitate. Colectivul acestui șan
tier a făcut o caldă primirг. oas
peților din Romînia.

In aceeași zi delegația a pără
si Leningradul îndreptîndu-se spre 
Kiev.

In seara zilei de marți membrii 
delegației M.A.N. au sosit la Kiev.

-------- o

Vizita delegat si MAN. a R.₽.R. în Anglia
LONDRA 21 (Agerpres).
Continuîndu-și vizita în regiu

nea Coventry, delegația M.A.N., 
condusă de Roman Moldovan, mem
bru al Consiliului de Stat a vizi
tat în dimineața zilei de 20 mai 
Uzina de mașini și utilaje agricole 
„Massey-Harris-Ferguson". Delega
ția a fost întîmpinată de directo
rul W. W. Mawhinney și de alți 
membri ai conducerii uzinei.

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația romînă s-a reîntors la 
Londra. Seara, ministrul R. P. Ro
mîne la Londra, Al. Lăzăreanu, a 
oferit în saloanele legației o re
cepție în cinstea delegației. La re
cepție au participat Edward Heath, 
lordul Sigiliului Privat, membru al

------------ ©------------

Relafiile dintre Haiti și S.U.A. 
s-au înrăutățit

PORT AU-PRINCE 21 (Agerpres). 
Agențiile occidentale de presă 

relatează că în ultimele zile relați
ile dintre Haiti și Statele Unite 
s-au înrăutățit și mai mult, mai 
ales după ce reprezentanții diplo
matici americani la Port-au-Prince 
au încetat orice contacte cu gu
vernul Duvalier. Potrivit agenției 
U.P.I., la 20 mai a explodat o bom
bă la locuința unuia din atașații 
militari ai S.U.A. In aceeași zi, 
grupuri de țărani, aduși în capitală 
dă Duvalier, au organizat o de- 

sistem de teleghidaj cosmic pen
tru dirijarea rachetelor și a avia
ției strategice. Prin штаге, expe
riențele efectuate de S.U.A. în 
Cosmos slujesc intereselor pregă
tirii unui război.

Delegația sovietică, a subliniat 
Blagonravov, consideră necesar să 
declare că efectuarea de către 
S.U.A. a acestor experiențe dove
dește încă o dată cît de urgentă 
și necesară este elaborarea prin
cipiilor juridice internaționale ale 
activității în Cosmos. Este necesar 
să se pună capăt acțiunilor arbi
trare în Cosmos. Este necesar, de 
asemenea, ca în O.N.U. să fie e- 
laborate mai grabnic reguli și prin
cipii aplicabile activității în Cos
mos, mai înainte ca acțiunile uni
laterale și experiențele dubioase 
să aducă mari prejudicii cauzei 
păcii și eueexirii pașnice a Cosmo
sului. —

blemă gravă pentru S.U.A.
rat Wirtz. „Aprecieri demne de 
încredere, a spus el, dovedesc că 
aproximativ 14 milioane de bărbați 
și femei nu au avut de lucru în 
timpul anului 1962". Cifrele medii 
lunare în legătură cu șomajul a- 
rată că „șomajul afectează un nu
măr foarte mare de oameni, apro
ximativ o cincime din forța de 
muncă", a declarat Wirtz.

Ei au fost întîmpinați de G. Iarem- 
cluk, vicepreședinte al Sovietului 
Suprem al R.S.S. Ucrainene, M. Stel
mah, vicepreședinte al Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. Zlenko, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S.U., L. Palamarciuk, ministrul 
Afacerilor Externe al R.S.S.U., de 
deputați ai sovietelor supreme ale 
B.R.S.S. și R.S.S.U.

G. Iaremciuk și acad. A. Joja, 
conducătorul delegației M.A.N, au 
rostit cuvîntări. . .

cabinetului britanic, Peter Thomas 
și Peter Smithers, subsecretari de 
stat ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Angliei, numeroși mem
bri ai Camerei Comunelor și Ca
merei Lorzilor, printre care sir 
Herbert Butcher, președintele gru
pului englez al Uniunii interpar
lamentare, lordul Somers, lordul 
Kilmarnock și alții. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, membri ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Londra și alți membri ai corpului 
diplomatic, funcționari superiori 
din M.A.E., oameni de știință și 
cultură, precum și numeroși re
prezentanți ai presei engleze. Re
cepția s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială.

monstrație antiamericană în curtea 
ambasadei S.U.A, Aceste acțiuni fac 
parte din campania dusă de dicta
torul haitian care urmărește să 
„demonstreze" că, în ciuda mane
vrelor Statelor Unite, care nu au 
ascuns intenția de a-1 înlocui cu 
o altă personalitate politică mai 
puțin compromisă în ochii opiniei 
publice, el continuă să se mențină 
la putere.

Duvalier, transmite agenția U.PJ., 
a organizat în ultimele zile nume
roase manifestații menite să de
monstreze „atașamentul" poporului 
față de președinte. Aceeași agenție 
arată că dictatorul haitian a apărut 
la aceste manifestații purtînd o 
carabină în mîini. Intre timp, în 
țară continuă să fie instaurate cen
zura la știrile transmise în străi
nătate.

Pe de altă parte, după cum re
latează agenția Prensa Latina. în 
dreptul țărmurilor haitiene continuă 
să patruleze nave ale flotei mili
tare a S.U.A., iar la frontiera Re
publicii Dominicane cu Haiti sa 
găsesc trupe dominicane în poziție 
de atac.

------- --- - - —

LONDRA. — Reprezentanții mi
nerilor englezi aleși la conferința 
anuală a iilialei din Walesul de 
sud a sindicatului național al mi
nerilor au vizitat pe consulul spa
niol pentru a-și exprima indigna
rea iată de represiunea sălbatica 
împotriva curajosului patriot spa
niol Julian Grimau. Reprezentanții 
minerilor au cerut eliberarea de 
urgență a tuturor deținuților po
litici ailați în închisorile Spaniei.

Minerii au vizitat, de asemenea, 
pe consulul grec și i-au remis o 
petiție In care cer eliberarea deți- 
nuților politici din Grecia.

LONDRA. — Reprezentanți ai 
opiniei publice engleze au vizitat 
la 2 mai parlamentul pentru a se 
întilni cu membrii Camerei Co
munelor din partea circumscripțiilor 
lor și pentru a cere să se pună 
capăt livrării de armament guver
nului rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane.

Primele roade ale luptei negrilor 
din S.U.A.

NEW YORK 21 (Agerpres).
Agenția Reuter transmite că încă 

1000 de negri au fost arestați în 
seara de 20 mai cu prilejul mani
festațiilor antirasiale care au con
tinuat în orașele Durham și Gre
ensboro din statul Carolina de 
nord. Arestările din orașul Durham, 
în urma cărora peste 600 de negri 
au fost lnehiși, s-au produs ca ur
mare a unei manifestații in fața 
primăriei orașului la care au parti
cipat 1 500 de persoane. La Greens
boro, unde au fost arestați apro
ximativ 400 de negri, demonstra
ția a awrt loc în fața închisorii 
în semn de ■ solidaritate cu sutele 
de negri închiși anterior. Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
aproximativ 2 000 de negri au fost 
arestați în statul Carolina de nord 
în urma unei săptămîni de demon
strații antirasiale.

Lupta pentru drepturi a popu
lației de culoare din S.U.A. a în
ceput să dea primele roade. In le
gătură eu aceasta, agenția France 
Presse transmite că luni, pentru 
prima oară, restaurantele din Dur
ham, care erau rezervate numai

________ ta.

încercare de lovitură de stat 
în Turcia

ANKARA 21 (Agerpres).
După cum anunță agențiile oc

cidentale de presă, în seara zilei 
de 20 mai un grup de militari în 
frunte cu colonelul Talat Ayde
mir, fost comandant al Școlii de 
război, au încercat la Ankara o 
lovitură de stat. Grupul de mili
tari a reușit să ocupe postul de 
radio Ankara, difuzînd o procla
mație prin care au anunțat că în 
Turcia a fost instituită legea mar
țială, au fost dizolvate parlamen
tul precum și partidele politice. 
Comunicațiile telefonice cu Ankara 
au fost temporar întrerupte. Uni
tățile militare din capitală turcă 
credincioase guvernului au trecut 
la contramăsuri. Principalele puncte 
strategice din Ankara, tir special 
ministerele, au fost încercuite de 
trupe și tancuri. In împrejurimile 
studioului de radio s-au semnalat 
focuri de armă. In timpul ciocni
rilor dintre forțele guvernamen
tale și partizanii colonelului Talat 
Aydemir doi elevi de la școala de 
război au fost răniți. Grupul de 
ofițeri care ocupaseră temporar 
postul de radio Ankara au fost a- 
restați.

In cursul nopții — relatează a- 
gențifle occidentale de presă, tru
pele guvernamentale au redevenit 
stăpîne pe situație. Intr-o cuvîn-

LIMA. — La 19 mai s-a des
chis la Lima conferința Frontului 
național de eliberare. La conferință 
participă 160 delegați din toate 
regiunile țării.

Conferința va discuta următoare
le probleme: convocarea congre
sului extraordinar al Frontului na
țional de eliberare; schimbarea 
statutului, participarea Frontului 
național de eliberare la viitoarele 
alegeri generale.

BRUXELLES. — La 20 mai, la 
Bruxelles s-a deschis conferința 
miniștrilor agriculturii ai țărilor 

membre ale Comunității economi
ce europene.

La conferință se dezbat proble
mele agriculturii. Pieței comune și 
îndeosebi problema politicii gene
rale față de comerțul cu produse
le lactate, problemele politicii !n 
domeniu] preturilor la cereale și 
oMe probleme._____  

albilor, au servit și clienți negri. 
De asemenea, Curtea Supremă a 
S.U.A. a adoptat la 20 mai o ho
tărîre prin care declară nule toate 
condamnările pronunțate de tri
bunalele unor state din sudul 
S.U.A. împotriva manifestanților 
negri care au ocupat locuri în 
restaurantele și localurile publice 
rezervate albilor. Curtea Supremă 
a declarat că folosirea forței pen
tru impunerea segregației rasiale 
este neconstituționailă.

In diferite declarații, liderii ra
siștilor din sudul S.U.A. au lăsat 
însă să se înțeleagă că ei nu se 
vor supune hotărîrilor Curții Su
preme și vor continua politica se- 
gregaționistă și represiunile împo
triva demonstranților negri. Agen
ția France Presse relatează că șe
ful poliției din orașul Birmingham, 
Eugene O'Connor, a declarat că 
„hotărîrea Curții Supreme nu va
lorează nici măcar cît hîrtia pe 
care a fost scrisă, iar primarul o- 
rașului Birmingham, Arthur Hines, 
a declarat că „Curtea Suprer-- a 
mers prea departe și crede u • îi 
este permis totul".

tare radiodifuzată, președintele re
publicii, generalul Cemal Giirsel, 
a precizat că „trupele guvernamen
tale controlează întreaga situație 
din țară". Potrivit agenției France 
Presse, colonelul Talat Aydemir 
s-ar afla încă în insinta șea» de 
război. Luni dimineața, aceeași a- 
genție a anunțat că avioane zboa
ră deasupra acestei școli trăgînd 
focuri de mitralieră ca avertisment 
pentru a-i sili pe cei care se află 
baricadați în școală să se predea.

Pe de altă parte, France Presse, 
relatează că incidente asemănă
toare au avut loc și la Istanbul, 
unde un grup de 12 ofițeri adepți 
ai mișcării conduse de Talat Ayde
mir au încercat să pătrundă în stu
dioul postului de radio, dar au fost 
împiedicați de un detașament al 
armatei credincioase guvernului. 
In timpul ciocnirilor desfășurate 
la Istambul au fost răniți 3 militari 
și un civil.

Potrivit agenției colonelul Talat 
Aydemir, care se afla în incinta 
școlii de război, a fost arestat. A- 
gențiile occidentale de presă rela
tează că în orașele Ankara, Istan
bul și Izmir a fost introdusă stare 
de asediu pe o perioadă de o lună.

Intr-un comunicat guvernamental 
difuzat de postul de radio Ankara 
se anunță că guvernul continuă 
să-și exercite funcțiunile și că ar
mata, rămasă credincioasă guver
nului, a înăbușit mișcarea condusă 
de un grup de aventurieri.
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Greva docherilor 
filipinezi continuă

MANILA 21 (Agerpres).
Greva celor peste 3 000 de do

cheri din porturile filipineze con
tinuă de mai multe zile. După cum 
relatează agenția United Press In
ternațional, la 20 mai au avut loc 
în Portul Manila ciocniri între 
pichetele de greviști și spărgătorii 
de grevă aduși de autorități. Po
liția a venit în sprijinul spărgăto
rilor de grevă, arestînd șase gre
viști. Au fost rănite mai multe 
persoane. Agenția subliniază că în 
ciuda intervenției poliției, greviștii 
au reușit să împiedice camioanele 
cu spărgători de gravă să pătrun
dă pe chei.

După сшп se știe, docherii fili
pinezi au declarat grevă cerind 

«încheierea unui contract colectiv 
și satisfacerea unor revendicări e- 
comornice.
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