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• Evoluția' evenimentelor din ■ Cipru.
• înrăutățirea relațiilor dintre oficialitățile congoleze și autorită

țile O.N.U. din Congo.
• Crearea Comitetului cetățenesc pentru cercetarea cireumstanțelor 

asasinării președintelui Kennedy.
• Situația din Brazilia.
• Consiliul de Securitate continuă examinarea plingerii Yemenului.

REALIZĂRILE 
PREPARAȚIEI 
PETRILA 

Consumuri specifice mici, 
economii mari

Preparați,! Petrila folosește o 
.cantitate însemnată de energie atît 
sub formă de energie electrică, 
abur, aer comprimat cit și sub for
mă de combustibili arși direct in 
focare. De aceea, ponderea ener
giei în prețjl de cost al produc
ției prezintă 29 la sută. De aici 
rezultă importanța mare pe care o 
are folosirea rațională a energiei 
și încadrarea în consumul specific 
planificat.

In primul trimestru din acest an 
colectivul de preparatori a redus 
consumul specific de energie elec
trică cu 15,10 la sută pentru spă
larea cărbunilor și cu 5,47 Ia sută 
pentru brichetare, iar Ia aer com
primat și abur cu 4 și, respectiv, 
23,S la sută. Aceste .realizări se 

-'datoresc îmbunătățirii factorului de 
putere, care a fost de 0,923 în pri
mul trimestru al anului, precum și 
executării unor lucrări prevăzute 
în planul M.T.O. ca : înlocuirea 
și repararea unor rețele de aer și 
abur care prezentau defecțiuni, 
montarea unor condensatori statici 
la consumatorii îndepărtați de 
T.DlC. și altele. Datorită reducerii 
și încadrării in consumurile speci
fice de energie planificate, în tri
mestrul I s-au obținut 161 000 lei 
economii la prețul 'de cost.

Cantitate și catifafe
Cărbunele energetic, înainte de 

a ii folosit de industrie, este su
pus unui flux tehnologic de pre
parare datorită căruia își îmbună
tățește calitatea, puterea calorică. 
In primul trimestru al acestui an, 
preparatorii petrileni au supus pre
parării cu 24 400 tone mai mult 
cărbune decît prevederile planului. 
De asemenea, ei au produs 4174 
tone brichete peste plan și au de
pășit cu 770 tone prevederile pla
nului la cărbunele special pentru 
semicocs. Au fost îmbunătățiți, 
si indicii de calitate: la căr
bunele de 0—10 special cu 0,4 punc
te față de norma admisă, la sor
tul 10—80 spălat cu 0,8 puncte, iar 
recuperarea cu 0,53 puncte. Aceste 
realizări sint rezultatul măririi de
bitului de spălare cu 19,7 la sută 
față de cifra planificată, precum și 
al reparațiilor de bună calitate e- 
Xeeuiate la instalațiile de spălare.

GH. ECOBESCU
tehnician 

preparația Petrila

BM ACTIVITATEA TINERILOR

incintei
sindicatului 

Vulcan, în со
си comitetul 
organizat o zi 
patriotică pen-

moloz și pămint 
de la reparațiile

Cum asigurați condițiile necesare 

îndeplinirii angajamentelor ?

NASURI ТЕКШИЕ Ml RECUPERARLA 
«MU HI URMA

Comitetul 
minier din 
laborare 
U.T.M., a 
de muncă
tru înfrumusețarea tere
nului din. jurul clubului 
muncitoresc din Vulcan.

La această acțiune 
participat И5 tineri 
vîrstnicî de la mină 
alte întreprinderi. Ёі 
prestat în total 460
muncă patriotică in care

evidențiat cu a-

au
Și
și

au 
ore

Mobilizați de comitetul 
U.T.M., tinerii de la mi
na Petrila participă cu 
însuflețire la acțiunea 
patriotică de colectare a 
fierului vechi. In primul 
trimestru al acestui an
ei au colectat și expediat 
oțelăriilor din Hunedoara 
44 328 kg. fier vechi din

Pentru înfrumusețarea 
clubului

s-a strins și transportat 
din curtea clubului 22 ca
mioane 
rezultat 
făcute.

S-au
ceasta ocazie organizațiile 
U.T.M. nr. 1 și nr. 3 de 
la mină și organizația 
U.T.M. de la I.L.L. Vul 
can.

BUICĂ DUMITRU 
corespondent

care 2 400 kg fontă. In 
munca pentru colectarea 
acestei cantităti de fier 
vechi s-au evidențiat ti
nerii din sectoarele I, II, 
IV, VII și VIII în frunte 
cu Ignat Nicolae, Hampo 
Iosif, Toma Maria, Ni- 
coară Mihai Măldăianu 
Marin și alții.

La plantat puieti
Din inițiativa comitetu

lui orășenesc U.T.M. Pe
trila șî sub îndrumarea 
Ocolului silvic ■ din orașul 
Petroșani, recent a avut 
loc o acțiune de muncă 
patriotică la plantarea ' de 
puieți. Un număr de pes
te 150 tineri din orașul 
Petrila au participat Ia 
plantarea a 5 000 puieți de 
brad în apropierea oi a- 
șului.

In această acțiune s.-au 
evidențiat prin aportul a- 
dus tinerii Păsărică Mi
hai, Badea Cristea, Тоша 
Horia Dan Cornelia Bo
itor Eugenia, Burtormi 
Maria, Rețegan Cornelia 
Supasu Marin. Butnaru 
loan, Bnliga Petru soții 
Zabor și alții-

S. EUGEN 
corespondent

In secția tîmplărie a întreprinderii orășenești de industrie locală se execută di
ferite tipuri de mobtlă. Aici lucrează și brigada de timplari condusă de Eva Petru. 
Această brigadă s-a evidențiat in întrecere in fiecare lună ce a trecut din acest an.

IN CLIȘEU : Cițiva din membrii brigăzii în timpul lucrului.
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Minerii din brigada lui Teo- 
dorescu Stancu din sectorul I 
al minei Uricani au ciștigat o 
bogată experiență în 
vitezelor de 
ductivitâții 
martie, din 
fosi trimise 
de cărbune 
parte din 
minerii din
de Sure loan.

sporirea 
șt a pro- 
In luna 

lor au 
150 tone
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avansare 
muncii, 
abatajul 
la ziuă 
peste plan. Iată o ț 
membrii brigăzii, 
schimbul condus

ț
i
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Pentru ca aprovi-

La depozitul T.R.C.L. .din Live-1 
zeni, muncitorii desfășoară o rod-' 
nică activitate.

, zionarea șantierelor de construcții
din Valea Jiului să se efehiliezei' 
fără întîrzieri și greutăți, materia
lele din depozit au fost sortate și 
stivuite după ordinea și urgența 
cerințelor zilnice, s-au amenajat 4 
•noi magazii pentru ciment, iar pen
tru păstrarea vopselelor vinacet o 
încăpere în care temperatura se 
menține constantă la + 10°.

In vederea extinderii rampei de 
descărcare, muncitorii din depozit 
continuă cu succes acțiunea patrio
tică de umplere cu pămînt a unor 
gropi aflate pe suprafața de teren 
cuprinsă intțe stația C.F.R. Live- 
zeni, depozit și Jiu, începută anul 
trecut. Pînă în prezent pentru um
plerea gropii și nivelarea terenu
lui menționat s-au adus 2000 auto
basculante cu pămînt.

S-a încheiat primul tri
mestru al anului și tot
odată o perioadă de mun
că rodnică pentru majo
ritatea colectivelor de 
muncă. Alături de între
gul colectiv ai exploată
rii hupeni, minerii sec
torului II au desfășurat o 
muncă entuziastă pentru 
transpunerea în (viața a 
angajamentelor 'asumate 
îr, întrecere pentru acest 
ar. Dar. față de realiză
rile celorlalte colective, 
roadele minerilor din a- 
cest sector la sfîrșitul 
primului trimestru nu sint 
pe măsura avîntului cu 
care ei au muncit în a- 
bataje.

Sectorul II a încheiat 
primul trimestru cu un 
minus de 900 tone de 
cărbune. Activitatea sec
torului nu poate fi soco
tită satisfăcătoare, , mai 
ales dacă se are în ve
dere ponderea însemnată 
Pe care o are în produc
ția exploatării Raminerea 
in urmă a sectorului este 
justificată : minerii sec
torului II au avut de lup
tat cu mari greutăjj, lu
crările de exploatare 
fiind mult stinjenite de 
tectonica nefavorabilă a 
stratului 5 în care se 
află abatajele sectorului. 
Deseori, înălțimea abata
jelor în urma îngustării 
stratului s-a redus cu 1— 
1,10 metri. Totodată in 
strat au apărut interca- 
lații groase de ste
ril. Iată cauzele ca
re au dus la rămîne- 
rea în urmă a sectoru
lui pe primul trimestru 
cu 900 tone de cărbune. 
De curînd într-o consfă
tuire de producție pe sec
tor, minerii au discutat 
mult despre raminerea în 
urmă pe primul trimes
tru și îndeosebi despre 
căile de recuperare a ră-

minerii în urmă si de im- 
bunătățire a activității 
sectorului. In această 
consfătuire s-a luat hotă- 
rîrea ca in cursul lunii 
aprilie să se recupereze 
raminerea în urmă si să 
se întîmpine ziua de 1 
Mai cu o depășire de 600 
tone de cărbune, deci cu 
angajamentul pe primele 
patru luni ale anului rea
lizat. Este o hotărire mo
bilizatoare. ’"are sint în
să măsurile pe care le 
preconizează conducerea 
tehnico-administrativă In 
scopul realizării acestei 
hotărîri și a redresării pe 
viitor a activității secto
rului ?

— Sporirea continuă a 
vitezelor de avansare va 
fi una din căile princi
pale pentru îmbunătățirea 
activității noastre de 
V.’itor, ne relata ingine
rul Costescu Ioan, șeful 
sectorului.

Pe calea sporirii vite
zelor de avansare, minerii 
din sector aa repurtat u- 
nele succese și în primul 
trimestru al anului, atiti; 
gînd in abataje frontale 
vitez? de cîte 32 m/luuă 
fată de 23 metri cît este 
planificat. Pentru dezvol
tarea realizărilor de pi'i'i 
acum, conducerea secto
rului a luat mai multe 
măsuri in scopul creării 
unor condiții t'ehnico-ma- 
teriale optime brigăzilor. 
A fost urgentată executa
rea galeriei de cap de la 
panoul 1/2 centru în sco
pul ușurării transportului 
de materiale In același 
timp s-au luat măsuri 
pentru întreținerea optimă 
a galeriilor de cap și de 
bază. In vederea îmbună
tățirii aprovizionării aba
tajelor, în enroplerea

I DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
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La drum cu o locomotivă Diesel
De la 1 martie a.c. s-a 

trecut la remorcarea tu
turor trenuriloi de marfă 
pe distanța Craiova—Pe
troșani si retur du loco
motive Diesel electrice.

In urmă cu cîteva zile, 
in scopul de a împărtăși 
cîteva din caracteristicile 
noii locomotive, zorii di
mineții ne-au găsit 
peronul stafiei Ta Jiu. 
stafie tocmai
tren • ce avea in față 
paternii ă locomotivă 
2100 C P.

Din marchiză au cobo- 
rit mecanicul și mo~ta- 
torul ce remorcaseră tre
nul de ’a Craiova pină 
aici. Locul lor a fost n- 
cupat de câ're mecanicul 
St rehăianu Mihai și moh- 
tatorul Boltașu Victor. 
Deși schimbul raportase 

perfectă 
Boltașu 
cu ure- 
motoru-

intra

pe
Ir?
un

Э 
de

că lotul e in 
stare, montatorui 
a vrut sd asculte 
c.'lea lui bătăile
lui. După aproape un mi
nut se inapoie din sala 
de mașini și spuse;

— Putem pleca. Totul 
e in regulă, motorul func
ționează norațpl.

trenai avea tonajul 
maxim de 1 000 tone. 
Ci nd semmifui de ieșire 
iu pus pe liber, trenul 
se puse lin în mișcare. 
Nici o zdruncinătură, nici 
o patinate a îoțiior, de 
parcă trenul rar ar fi fost 
tras, Ci ar fi lunecat pe 
șine.

N-au trecut decît doUa 
minute și acele vitezome
trului arătau 40 km/h. In- 
trarea in viteză la aceste 
locomotive se face extrem 
de rapid. In scurt timp lă- 
sarăm în urmă Combina
tul de industrializare a 
lemnului de la Preajba și 
ne apropiam de V alea 
Sadului de unde începea 
zona muntoasă 'tunetele 
și curbele pronunțate. 
Timpii de mers, deși re
duși la mai mult de ju
mătate, sînt 
cu strictețe.

Ială-ne ș; 
tunel. Funui!

îneacă ca în cazul remor- £ 
cării cu locomotive cu a- o 
bur, iar lămpile de bord § 
din fața locomotivei ne g 
luminează calea.

Mecanicul Strehăianu, o
deșt atent la remorcarea 8
trenului în bune condiții, £
are timp să ne împartă- Й
șească din frumusețile Я
noii meserii de mecanic <5
ta locomotivele Diesel-e- x
lectrice. 8

— Timp de nouă ani Я
am fost mecanic pe loco- 8
motive cu aburi, pe una Я
din cele mai grele linii o
din țară — Balota — si Я
pot sd spun că aveam 5
destulă experiență în re- 8
morcarea trenurilor. То- g
tuși, după apariția loco- 8
motivelor Diesel 
trice m-am simțit
de ele și doream neapă
rat să devin mecanic pe 
acestea. In anul 1961 am

elec-
atras

respectați

in primul 
nu ne mai

I. CRIȘAN 
corespondent

(Continuare in pag. 3-a)
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Aplicarea armării ancorate la mina Uricani Dcgazarca minelor de cărbuni (I)
Una din sarcinile mari ce reviti 

exploatărilor carbonifere pe linia 
îmbunătățirii continue a indicato
rilor tehnico-econoinici o consti
tuie reducerea consumului de ma
terial lemnos. Această sarcini se 
poate realiza prin 
aplicarea susți
nerii metalice in 
abatajele fron
tale, extinderea 
susținerii mixte în 
abatajele cameră 
și folosirea pro- 
filelor Т.Н. la ar
marea galeriilor.

In ultimul timp 
a fost aplicată cu 
succes la tot mai 
multe mine și 
susținerea anco
rată a galeriilor, 
metodă cu care 
s-au putut menține 
lucrări miniere în cele mai grele 
COndițiuni de presiune. Acest sis
tem de susținere urmărește, In 
principju suspendarea stratelor cu 
rezistență mai redușă din lavanul 
lucrării miniere, de un strat mai 
rezistent, aflat deasupra acestora, 
cu ajutorul ancorelor, creindu-se 
astfel o grindă de rezistență mă
rită. Se folosesc multe tipuri de 
ancore, in funcție de construcția 
lor. Dar în principiu ele sînt de 
două feluri: ancore nerecuperabile 
formate din tija ancorei, pana, piu
lița și placa de strîngere și ancore 
recuperabile cu piuliță și pană de 
glisai

In urma experimentărilor nece
sare, și la E. M, Uricani a fost in
trodusă susținerea ancorată. In 
primul rînd, au fost studiate con
dițiile de zăcămînt în vederea apli
cării acestei susțineri. S-a trectit 
apoi la confecționarea primelor an
core în atelierul exploatării în ve
derea experimentării. De asemenea, 
a fost procurat un aparat hidraulic 
de smuls ancore (confecționat la 
U.R.U.M.P.) pentru a se constata 
tn se măsură rocele din cîmpul 
minier Uricani se pretează la ar
marea ancorată. Experimentările 
S-au făcut în galeria paralelă de 
aeraj spre nord, orizontul 586, să
pată în stratul 9. Deci trebuia sus
ținut acoperișul acestui strat în 
care se găsește u.n banc de marne 
ergiloase de cca. 0,5—0,6 m, ur

Fî,.2

mat de o argilă grezoasă. Capetele 
ancorelor urmau să fie fixate în 
bancul de argilă gresoasă la cca. 
1,5 m de strat. In acest scop au 
fost colectate probe din această 
marnă gresoasă și analizate în la
boratorul de mecanică a rocilor de 
la I.M.P S-au efectuat 4 probe de 
rezistentă la Compresiune: două 
prin aplicarea forței paralel cu stra- 
tificația, obținîndu-se o rezistență 
medie de 270,4 kg/cmp și două prin 
aplicarea forței perpendicular pe 
stratificație, obținîndu-se o rezis
tentă medie de 365,5 kg/cmp. Pro
bele de smulgere s-au executat cu 
ancore nerecuperabile, deosebite 
între ele prin dimensiunile con
structive ale tijei. Astfel, la prima 
încercare, ancora avea următoarele 
dimensiuni : lungimea, ti iei 1800 
mm.- diametrul 25 mm; lungimea 
tăieturii din tijă 160 mm,- lățimea 
tăieturii din capătul tijei 2 mm. 
Pentru perforare s-a folosit un sfre- 
del cu floarea de 32—35 mm și 
lungimea de 2 m. Fixarea ancorei 

s-a făcut cu barosul. Rezultatul 
obținut la prima încercare e redat 
In , figura 1 (curba a). Se constată 
dă ancora a început si cedeze se
rios la aplicarea forței de 4 tone, 
fiind trasă cu ușurință din gaură

la aplicarea forței de 6 tone. La 
proba a 2-a și a 3-a s-au folosit 
ancore cu următoarele dimensiuni: 
lungimea tijei 1500 mm; diametrul 
tijei 22 mm; lungimea tăieturii la 
capătul tijei 200 mm,- lățimea tăie
turii 2 mm. Gau
ra s-a perforat cu 
un sfredel cu 
floarea de 32 mm 
(daltă simplă) Și 
lungimea de 1,7 
m. Fixarea anco
rei s-a făcut cu a- 
JutOrul unui dis
pozitiv (picon te
șit) aplicat Ia cio
canul de abataj. 
Rezultatele obți
nute sînt redate 
de curba b din fi
gura 1 (pentru pro
ba 2) și de curba 
c (pentru proba
3). Se constată că în aceste con
diții ancorele aii cedat complet la 
aplicarea unei forțe de 7,5, respec
tiv. 8,5 tone.

S-au mai executat două probe 
în cărbune pentru a se constata 
gripajul în cazul fixării ancorelor 
în strat, folosind ancore identice 
ca cele de la probele 2 și 3. Ele 
au cedat complet la forțe de 5,5 
și, respectiv, 8,5 tone (fig. I curbele 
d și e).

La extindere s-a ținut seama de 
următoarele ; lun
gimea găurii per
forate pentru in
troducerea anco
rei să respecte 
relația : L=*la—20 
(mm), unde la>* 
lungimea tijei an
corei; găurile să 
fie perforate în 
așa fel îneît dia
metrul final să fie 
de 30 mm,- fixarea 
ancorelor să nu 
se facă cu barosul 
ci cu un dispo

zitiv special atașat în locul pico
nului la ciocanul de abataj; piu
lița ancorei să fie strinsă pînă la 
refuz cu ajutorul unei chei cu braț 
de 600—700 mm.

Tinîndu-se cont de rezultatele 
experimentărilor efectuate, s-a tre
cut la susținerea cu ancore in ga
leria paralelă pe lingă falie pe 
straluî 9 blocul IV nord orizontul 
560 și în galeria paralelă de aeraj 
blocul V/3. orizontul 580, armîn- 
du-se 150 m de galerie. Susținerea 
s-a făcut în cîrupuri de 1 tn fiecare 
armătură cempunîndu-se din 7 an
core dispuse' radial și consolidate 
cu ajutorul unei grinzi compuse 
dintr-o platbandă de oțel de 120X6 
mm (fig. 2). Bandajarea tavanului 
s-a făcut cu plasă metalică.

Totodată s-a trecut la experimen
tarea ancorelor de lemn pentru 
susținerea provizorie a galeriei 
principale de transport din blocui 
IV nord, orizontul 500, săpată în 
culcușul stratului 8—9 în gresii 

tari (fig. 3). Drept grindă s-a fo
losit fier profilat U compusă din 
două bucăți, prinsă de tavan cu a- 
jutorul a Cinci ancore. Ancorele 
confecționate din lemn de salcîm 
au avut lungimea de 1,3 m și dia
metrul de 30 mm, iar la cele două 
capete erau prevăzute cu pene de 
prindere. Lungimea tăieturii la ca
petele tijei a fost de 160 mm, iar 
lățimea tăieturii de 3 mm. Pana și 
șaiba de prindere a grinzii au fost 
confecționate din lemn de gorun. 
S-au armat astfel provizoriu 51 m 
de galerie, ancorele rezistînd foar
te bine. Clnd s-a ajuna cu betona- 
rea in dreptul susținerii provizorii 
i-au rupt penele de prindere a 
grizii, s-a recuperat grinda și s-a 
executat betonarea. Cu acest sis
tem de susținere provizorie s-a 
obținut o mare economie la mate
rial lemnos.

Astfel s-au executat ia E. M. U- 
ricani 201 m 1 de galerie susținută 
cu ancore, susținere care se com
portă foarte bine în condițiile 
noastre de zăcămînt. In acest an 
se vor arma la Uricani 200 m de 
galerie cu ancore. E necesar însă

5

că Direcția comercială a C.C.V.J. 
să procure plasa metalică necesară 
bandajării tavanului și pereților.

ing. mîRCea popa
mina Uricani

---------- . ^—1.-7 ;----------

INIȚIATIVE, PROPUNERI, INOVAȚII
Galeriile de cap din straiele subțiri se mențin mai bine 

fără pilier de protecție
Devenise tradiție la toate mine

le din Valea Jiului ca galeriile 
de cap din straiele subțiri să fie 
săpate cu 5 pînă la 10 m sub zona 
exploatată in amonte^ crezîndu-se 
că la adăpostul acestui pilier de 
sigurabță ele vor scăpa de pre
siune exagerată. S-a observat însă 
cu timpul, că aceste galerii, depar
te de a scăpa astfel de declanșa
rea puternică a presiunii litostatice, 
erau chiar din contră solicitate 
peste măsură de presiune, necesi- 
tînd rearmări repetate și costi
sitoare.

începînd de prin 1957, la mina 
Petrila, aceste galerii de cap au 
început să fie săpate la limita zo
nei exploatate, 
fără nici un pi
lier de proiecție. 
Galeriile astfel 
plasate nu au 
mai intrat în pre
siune rezistînd 
foarte bine timp 
îndelungat, fără 
rearmare. Astfel

La mina Dîlje 
a sosit o nouă 
mașină de încăr
cat E.P.M.-2, de 
un tip perfecțio
nat care în a- 
fară de opera- 

I tiunile de încăr- 
j care mecanizea- 

ză și susține
rea perforatoare
lor printr-un siS- 

: tem de elemente 
îl telescopice.

In majoritatea minelor de cărbuni 
din țara noastră au loc emanații 
de gaze cu intensități ce diferă de 
la zăcămînt ia zăcămînt; gazul 
preponderent și unul dintre cele 
mai periculoase fiind metanul.

Metanul care se degajă sub di
ferite forme, inundă lucrările mi
niere, ajungîndu-se ca uneori se
curitatea muncii să fie amenințată 
de proporția periculoasă în care 
Se afla acest gaz în aerul de mi
nă. Referindu-ne la sursele de de
gajare a metanului, se poate arăta 
că acesta provine din s a) pereții 
lucrărilor miniere de deschidere sau 
pregătire cu circuit normal de ae
raj ; b) pereții lucrărilor miniere 
in curs de săpare în steril, căt 
bune sau șisturi bituminoase; C) 
lucrările miniere de exploatate 
(abataje) unde metanului emanat 
din stratul în cure de depilate i 
se adaugă și cel eliberat din ro
cile din Culcușul st coperișul stra
tului ; d) lucrările vechi îndigui- 
te. Dintre acestea, cele mal mari 
cantități de metan Se degajă din 
abat'aje și din lucrări vechi.

Cea mai veche și generalizată 
metoda de reducere a concentrației 
metanului în aer, sub limitele pe
riculoase, este metoda diluării prin 
aeraj. Se constată însă că pe mă
sura adîncirii . minelor, debitul de
gajărilor crește, ceea ce face ca 
diluarea metanului cu ajutorul ins
talațiilor de ventilație să devină 
uneori ineficace și chiar neecono
mică. Care ar fi cauza ?

Cercetările făcute asupra Cărbuni
lor din diferite bazine din U.R.S.S.. 
Belgia, Anglia, R.P. Polonă au de
monstrat că o tonă de cărbune con
ține în medie 30 m.c. metan. Cînd 
se exploatează stratul de cărbune 
majoritatea conținutului de metan 
se degajă și intră în circuitul de 
aer viciat al minei, iar o parte 
(15—20 la sută) rămîne fixată în 
cărbune și este evacuată odată 
cu acesta la suprafață. Rezultă că 
în procesul de exploatare, cantita
tea de metan degajată nu trebuie 

intuiția a adeverit o regulă simplă 
din domeniul presiunii litostatice.

In adevăr, galeriile plasate la 
5 pînă la 10 m. sub limita zonei 
exploatate, erau situate in zona 
presiunii de reazim a porțiunii de 
coperiș, din amonte de liziera sur
pării, în pilierul de cărbune com
primat de această presiune. Astfel 
se explică presiunile puternice care 
solicitau aceste galerii.

De ce nu procedează la fel și 
celelalte exploatări din Valea Jiu
lui?

(Din ..Buletinul de informate teh
nică" al C.C.V.J.l. 

să depășească 25 m.c. pe tona de 
cărbune extrasă.

Cercetările efectuate arată Că 
o sursă suplimentară de emanații 
de metan o constituie st'ratele sub
țiri, neexploatabile, de cărbune sau 
șisturile bituminoase ce se găsesc 
în rocile din culcușul sau cope
rișul stratului exploatat. Aceste 
strate, vecine și neexploatabile, 
poartă denumirea de însoțitori. Fe
nomenul de migrare a gazelor din 
însoțitori spre stratul de cărbune 
în exploatare, este următorul: prin 
extragerea cărbunelui din strat, în 
spatele frontului are loc prăbușirea 
coperișului, ceea ce duce la des
tinderea rocilor acoperite și per
mite metanului din ele să migreze 
prin fisuri în. spațiul prăbușit si 
de aici în abataj. Cantitatea de 
metan Ce poate fi dată de acești 
însoțitori întrece de mai multe 
ori cantitatea de metan degajată 
de stratul de cărbune, ducî.nd la 
acumulări în frontul de ' mu de 
concentrații de metan in roporții
periculoase. In cazul cîn ’ dirija
rea coperișului se face prin sur
pare totală destinderea rocilor are 
loc pînă la o distanță, pe norma
lă, egală cu de cca. 60 ori gro
simea stratului exploatat. Destin
derea rocilor poate avea loc și în 
culcușul stratului exploatat, da
torită presiunii de jos în sus (fe
nomenul de umflare) sau a presiu
nii gazelor, în care caz distanța 
pînă la care are loc fisurarea ro
cilor este 20 m. La exploatarea 
unui strat de cărbune în vecină
tatea căruia se găsesc însoțitori 
atît în culcuș cît și în coperis, în 
fronturile de cărbune pot mare 
cantități de metan de ordinul a 
Zeci de mii de metri, cubi. In ast
fel de cazuri, procentul de metan 
în aerul, care circulă pe galeriile 
de aeraj se poate menține timpț 
îndelungat peste procentul admis' 
de N.T.S., chiar în cazul opririi 
lucrărilor de abataj. Aceste opriri 
pun insă în pericol securitatea 
muncii și aduc totdeauna pier
deri considerabile de producție.

In minele de cărbuni din străi
nătate, spre a se preîntîmpina acu
mulările de metan în cantităti 
periculoase și pentru a eVita Opri
rea lucrărilor în abalaje sau chiar 
a unor sectoare subterane, cît și 
pentru a se putea utiliza metanul 
captat drept combustibil, s-au pro
iectat și aplicat în practică dife
rite procedee de captare și drenare 
a gazului metan. Cu ajutorul a- 
cestor procedee se poate îndepăr
ta pînă la 70—90 la sută din de
gajările de metan ale însoțitorilor 
și numai o parte din metanul ne- 
captat (30—10 la sută) trece în 
circuitul de aeraj al lucrărilor mi
niere.

Despre aceste procedee de dre
nare cît și despre studiul lucră
rilor de captare a metanului la 
minele din Valea Jiului, vom dis
cuta într-unul din numerele viitoa
re ale ziarului.

ing. D. IONESCU
I.C.M.LN.
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La drum ca o locomotivă Diesel
(Urmare din pag. i-a)

absolv/1 școala. iăcîtid parte din 
prima ptomofie de mecanici dise- 
lișii a Direcției regionale Craîo- 
va. Au urmai apoi luni întregi de 
practica ia Depoul din Brașov. Si nd 
am remorcat primul tren cu o lo
comotivă Diesel electrică pe dis
tanta Brașov—Ploiești eram feri
cii. După ce depoul Ctaiova a 
lost dotat cu locomotive Diesel 
electrice am început să muncesc 
aici. Aceasta în ceea ce mă pri
vește pe mine. In ce privește lo
comotivele Diesel electrice, pot 

să spun că sînt excelente: Putere 
mate de traefiune, rază mare de 
acțiune, curățenie și comoditate 
în timpul serviciului, vizibilitate 
perfects.

O locomotivă Diesel electrică ce 
fese din depou! Craiova alimenta
tă, remorcă un tren pină la Pe
troșani, iar de la Petroșani tran
zitează la București și din nou la 
Ctaiova fără a mai intra în de
pou.

Prin introducerea tracțiunii Die
sel electrice pe secția Ctaiova- 
Petroșani se obfin o seri de avan
taje : Cu 5 locomotive Diesel elec- 

Misuri eficiente pentru recuperarea 
rămînerii

(Urmare din pag. I-a)

fiecăruia s-au creat stocuri de ma
teriale de unde brigăzile se pot 
aproviziona într-un timp scurt. Un 
alt factor care determină sporirea 
Vitezelor de avansare îl constituie 
îmbunătățirea organizării muncii. 
In acest scop s-au stabilit; sarcini 
concrete fiecărui maistru miner 
spre a acorda asistență tehnica 
competentă brigăzilor din abataje 
în respectarea ciclului tehnologic, 
în sporirea vitezelor de avansare.

De relevat că în perioada scursă 
de la începutul anului prevederile 
dih planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice au fost realizate în 
termen. Prin îndeplinirea lună de 
lună a planului de pregătiri, sec
torul dispune de o linie de front 
de 220 m., cit prevede planul 
М.Т.Ѳ.

O rezervă însemnată pentru îm
bunătățirea activității sectorului o 
constituie ritmicitatea producției. 
In ultimul timp conducerea secto
rului și-a intensificat preocuparea 
față de realizarea ritmică, deca
dă cu decadă a sarcinilor de plan. 
S-au luat măsuri pentru asigurarea 
locurilor de muncă necesare rea-

----------------------------------  - .... ..............- T-

Caravana de radiografie medicala ți-a început activitatea

Oontrolați-vă sănătatea
Fiecare om al munci» dorește 

să-și desfășoare activitatea în de
plină stare de sănătate. Este o do
rință intrutotul îndreptățită. Dar 
se pune întrebarea: Cine este în 
măsură să-i asigure sănătatea ? Se 
poate răspunde cu toată tăria ; în 
primul rînd el însuși.

Intr-adevăr sănătatea depinde in 
primul rînd de felul cum omul își 
organizează viața, de felul cum îm
bină perioada de muncă cu aceea 
de odihnă.

Aprecierea stării de sănătate 
însă tiu este posibilă fără ajutorul 
medicului, al aparaturii și al ana. 
lizelor medicale. De aceea, fiecare 
Om al muncii are obligația față de 
sine însuși și față de colectivitatea 
în care trăiește să-și controleze 
prin prezentarea la medic — în mod 
periodic — starea de sănătate. în- 
cepînd, de exemplu, cp controlul 
greutății corporale și terminînd — 
în caz de nevoie — cu analize de 
laborator

Pătrunderea microbului în orga
nismul omenesc nu se face întot
deauna cu manifestări zgomotoase 

trice se înlocuiesc 9 locomotive 
cu abur, plus trei locomotive de 
dublă tracțiune. Se elimină împitv 
gerea trenurilor între Piliași — 
Țîntăreni, nu se mar face dubla
rea trenurilor între Tg. Jiu — Pe
troșani și Tg. Jiu — Copăcioasa. 
Viteza comercială a trenurilor 
crește de la 19,74 km/h la 29,82 
km/h, redueîndu-se timpul de par
curs zilnic cu 58 ore.

...Timpul a trecut pe nesimțite. 
Tunelele au rămas undeva In 
urmă și ne apropiem de Pe
troșani. După oprire, locomotiva 
a fost adusă împrejur, lat după 
proba irînelot șl iacerea forme
lor ea a plecat din nou la drum.

Remorcarea treburilor cu loco
motive Diesel electrice pe această 
secție prezintă avantaje și pentru 
ceferiștii din Petroșani. Regulari
tatea circulației s-a Îmbunătății 
simțitor, nu se mai înregistrează 
întîrzieri de trenuri din cauza lo
comotivelor ce sosesc cu întîrzie- 
re sau depășesc, timpul de stafio- 
nare în depou. S-a ușurat munca 
în depou prin faptul că aceste lo
comotive nu mai trebuie alimen
tate și curățite de foc și întoarse 
în depou.

în urmă
lizării preliminarului din prima zi 
a lunii, precum și pentru cunoaș
terea sarcinilor de plan pe sector 
și pe brigăzi de către fiecare bri
gadă și maistru miner. Pe această 
cale conducerea sectorului trebuie 
să persevereze și pe viitor.

O altă rezervă pentru redresa
rea activității sectorului o consti
tuie îmbunătățirea calității pro
ducției. In primul trimestru. Secto
rul a pierdut din producția extra
să 540 tone de cărbune prin pe
nalizări pentru depășirea conți
nutului de cenușă. Pentru a ur
mări mai bine calitatea cărbunelui 
pe brigăzi s-au creat condiții pen
tru încărcarea Separată a produc
ției pe abataje. Această măsura 
va trebui însă însoțită de o preo
cupare susținută din partea per
sonalului tehnic pentru întărirea 
răspunderii brigăzilor față de ca
litatea producției pe care o ex
trag.

Iată cîteva din masurile aplica
te și rezervele existente pentru 
îmbunătățirea activității sectorului 
și pentru înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor de plan și a obiective
lor de întrecere ce stau în fața 
minerilor din acest Important sec
tor al minei Lupeni.

care să ne determine să mergem 
la medic și de aceea, de multe ori, 
putem fi bolnavi fără să ne dăm 
seama de acest lucru la prima ve
dere. In aceste cazuri, cînd boala 
începe să dea semne de existența 
ei, atunci este deja destul de îna
intata.

In Valea Jiului în cursul acestui 
an se organizează un control me
dical al stării de sănătate a între
gii populații de la Vîrsta de 14 ani 
în sus. In acest scop, treptat, in 
fiecare localitate din Valea Jiului 
se va deplasa un colectiv de me
dici, surori și tehnicieni sanitari 
care va duce la îndeplinire această 
sarcină. La îndeinîna acestui colec
tiv medico-sanitar stau caravanele 
de radiografie medicală cu mare 
capacitate de cuprindere a muncii 
și de precizare a diagnosticului în 
caz de boală. Din colectiv fac parte 
medici radiologi, interniști, chi
rurgi, genicologi și dermatologi, 
așa incit fiecare om al muncii să 
poată fi examinat medical din toa-

Brigada condusă de minerul Vlad Dumitru de !a sectorul III al ali
nei Lupeni este deținătoare a titlului de brigadă fruntașă. Graficul ex
ploatării — la care privesc doi or taci ai minerului Vlad Dumitru — 
arată că, în acest an, brigada se menține în riadul celor evidențiate 
ia întrecerea socialistă.

Crosul „Să îatîmpinăm 1 Mai“

--------e--------

In perioada 1—28 aprilie, urmea
ză să se desfășoare etapa l-a, pe 
asociații, și etapa а П-а, pe grupe 
de asociații și localități, a crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai".

Pentru participarea unui număr 
cit mai mare de tineri la această 
competiție, consiliile asociațiilor 
sportive trebuie să acorde o aten
ție deosebită organizării ei.

Pe toată durata acestei compe
tiții, consiliile asociațiilor vor tre
bui să colaboreze strîns cu organi
zațiile U.T.M. ca în acest fel să se 
asigure mobilizarea tinerilor și ti
nerelor la etapa I-a pe asociații. 
Cadrele noastre tehnice ca: in
structorii voluntari, antrenori, pro
fesori de educație fizică (și toți ; 
ceilalți activiști care muncesc pe 
linie sportivă) sînt chemate să-și 
aducă și de data aceasta aportul 
la buna reușită a întrecerilor din 
prima etapă.

Acolo unde sînt organizate ast
fel de întreceri, și am dori ca a- 
cestea să fie în majoritatea aso

HANDBAL ÎN ?

Echipele școlii medii din Lupeni campioane 
școlare ale Văii Jiului

Timp de două zile, la Lupeni a 
avut loc faza orășenească a cam
pionatului școlar de handbal în 7 
atît la fete cît și la băieți. Nejus
tificată a fost absența echipelor 
școlii medii și școlii profesionale 
din Petroșani, școlii medii din Lo- 
nea și școlii profesionale din Lu
pani.

te punctele de vedere privitor la 
sănătatea lui. De menționat că a- 
cest control medical este complet 
gratuit.

In urma acestui control medical, 
fiecare cetățean are posibilitatea 
să știe dacă este sănătos" sau nu 
și, atunci, ce anume boală are. 
Pentru cel bolnavi, colectivul me
dical va propune tratamentul cel 
mai indicat în raport eu boala 
găsită.

Iată deci că este în interesul nos
tru, al fiecăruia ca să ne prezentăm 
la acest control medical în ziua și 
la ora cînd am fost chemați așa 
îneît întreâga acțiune să se poată 
desfășura în cele mai bune condi- 
țiuni de lucru. In această săptă- 
mînă activitatea caravanei începe 
la Lupeni, iar de aici va trece trep
tat, prin toate celelalte localități 
ale Văii Jiului.

Cetățeni I Prezentați-vă la con
trolul medical. Este în interesul 
vostru și al colectivității în care 
trăiți 1

dr. PONOVA TEODOR
medic 

ciațiilor sportive, să fie ținută o 
evidentă precisă a participanților 
și pentru primii cinci clasați, la 
fiecare categorie, să se întocmeas
că formele de Clasificare sportivă.

Distanțele de alergare pentru fie
care categorie în parte sînt: 
In etapa I-a pe asociație, junioare 
— 400 metri, juniori — 800 metri, 
senioare — 500 metri și seniori —■ 
1 000 metri. In etapa a П-a pe 
grupe de asociații, pe localitate: 
Junioare — 500 metri, juniori — 
1 000 metri, senioare — 800 metri 
și seniori — 1 500 metri.

La această întrecere pot parti
cipa toți tinerii care au împlinit 
vîrsta de 14 ani și ău fost admiși 
la controlul medical.

Pentru popularizarea acestei ac
țiuni responsabilii cu munca de 
educație și propagandă din fiecare 
asociație sportivă trebuie să des
fășoare o muncă de popularizare 
multilaterală. . ,

S. BÂLOI 
corespondent

La fete echipa școlii medii din 
Lupenl a întrecut pe cea a școlii 
medii din Vulcan cu 18— 6 (8—2). 
Am remarcat în această ■ înțîlnire 
pe jucătoarele Mariaș Iuliana, Vlad 
Ioana, Sicht Ana și Huh Rodica.

La băieți, jucătorii de la școala 
medie Lupeni au întrecut pe cole
gii lot din Vulcan cu 25—15 (10—6).

Apoi a avut Ioc înttlnirea ami
cală dintre Minerul Lupeni și Vic
toria Călan. După un joc frumos, 
victoria a revenit primilor cu' sco
rul de 32—28.

I. CIORTEA 
corespondent
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Campionatul individual 
de șah a luat sîîrșit

Timp de peste o lună și jumă
tate în Petroșani s-a desfășurat 
campionatul de șah individual din 
cadrul optimilor de finală. Au par
ticipat 18 jucători de categoria I-a 
și a П-a. In acest an. titlul de cel 
mai bun jucător, a revenit ingine
rului Mitrică Dianu din asociația 
sportivă GGVJ. El a reușit să 
cîștige acest concurs cu 18% punc
te din 17 posibile. Pe locul îl s-a 
clasat, actualul campion al regiu
nii H medoara. Lazar Iosif, tot de 
la C.C V.J.. care în concurs a acu
mulat 16 puncte. Locul Ш a fost 
Ocupat de inginerul Helcovschi 
Victor cu 13 puncte. In acest cam
pionat s-a dat 0 luptă dîrză pentru 
a ocupa un loc fruntaș și dreptul 
de calificare la faza regională.

O sarcină, deosebit de grea îi 
revine lui Lazar Iosif, aceea de a-și 
apăra titlul la faza regională ce se 
Va desfășura luna viitoare la 
Ciigir.

HOTA

UN OM „CURAJOS**
„14 marile 1984. La orale 31,30 a 

făcut carambol Ia puț cu un văgo- 
net de cărbuni și a slobozit alte 20 
vagonete peste carambol. Cînd a 
fost întrebat de artificierul Nagy 
Emeric (care atunci avea misiunea 
sl supravegheze desfășurarea trans
portului) de ce n-are grijă să nu 
încurce transportul și de ce a tăcut 
carambol l-a insultat foarte obraz
nic și 1-a amenințat că-1 dă cu pă- 
luga în cap".

In acest registru de sancțiuni ai 
sectorului, în ultimele luni, au fost 
făcute cinci asemenea însemnări 
referitoare la aceeași persoană: 
Morar loan, muncitor la sectorul" 
II al minei Lonea.

Morar lucrează aici ca lemnar 
și cuplător de peste un an. Avînd 
în vedere că-i om în vîrstă (are 
peste 40 de ani) era de așteptat ca 
dînstil să lie model de comportare 
pentru cei mai tineri. Dar cine 
crede așa ceva se înșeală. Cei ti
neri nu prea au ce învăța de la 
Morar. Asta pentru că omul nostru 
are obiceiul să părăsească mai re
pede locul de muncă, nu execută 
dispozițiile ce le primește, se cear
tă cu maiștrii. Ba ajunge și mai 
departe cu „promisiunile" sale „cu
rajoase" : maiștrii care-1 sancțio
nează pentru abateri sînt avertizați 
că vor fi băgați în canalul gale
riei etc...

De multe ori a fost găsit lucrind 
în ritm de melc. „Că doar nu Vine 
ploaia" — o fi gîndind Morar. In 
schimb, cînd prezintă justificări, se 
ceartă, explică sau argumentează, 
eroul nostru are mult curaj. A- 
tunci vorbește ca un avocat.

N-ar fi oare mai bine dacă Mo
rar și-ar folosi priceperea pentru a 
se achita conștiincios de sarcini, 
pentru buna desfășurare a procesu
lui de producție și mai puțin pentru 
a se lua la harță cu maiștrii ?

F. CRISTIAN

PROGRAM DE RADIO
9 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,30 Melodii de estradă, 
9,00 Muzică de balet, 9,30 Duete 
din operete, 11,00 Muzică de es
tradă, 11,30 Pagini din opere, 12,15 
Lecția de limba engleză. Ciclul I 
(reluarea emisiunii din 8 aprilie),
13.10 Muzică populară cerută de 
ascultători, 14,10 Interpreți de mu
zică ușoară care ne-au vizitat țara, 
14,30 Prietena noastră cartea, 15,29 
Melodii populare, 16,10 Cîntece pe-, * 
triotice, 17,00 Pagini din operete 
contemporane, 17,35 Antologie poe
tică (XVI) Iannis Ritsos. Prezintă 
Nina Cassian, 18,00 Seară pentru 
tineret, 19,30 Universitatea tehnică 
radio, 20,10 Din muzica corală a 
compozitorilor noștri înaintași, 20,40 
Lecția de limba franceză. Ciclul I, 
20,55 Cîntece din folclorul nou Ce
rute de ascultători, 21,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,30 
Sumarul presei centrale, 9,03 Pri
măvara în muzica de operetă, 9,30 
Vreau să știu (reluarea emisiunii 
din 6 aprilie), 10,00 Muzică popu
lară, 11,15 Lecția de limba rtisă. 
Ciclul П (reluarea emisiunii din 8 
aprilie), 11,30 Muzică ușoară, 12,00 
Din folclorul muzical al popoare
lor, 13,30 Meridiane. (Note despre 
viața culturală internațională), 14,30 
Muzică ușoară romînească, 15,05 
Soliști și formații artistice de a- 
matori, 16,00 Pagini din operete, 
16,40 Muzică corală romînească,
17.10 Tineri interpreți de muzică 
populară, 18,00 „Opere inspirate 
din lucrările lui Shakespeare" - 
fragmente din ,,Othello" de Verdi, 
19.05 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii, 19,30 
Muzică ușoară interpretată de 
Cristina Pongratz și Ionel Miron, 
19.50 Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Radiotelevi
ziunii. 22.30 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
9 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Era noapte îa Roma; REPUBLICA: 
Un surîs în plină vară; LONEA — 
MINERUL : Nu-i îoc pentru al trei
lea; LlVEZENl: Balada husarilor; 
AN’INOASA; Lacrimi tîrzii.
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Evoluția evenimentelor 
din Cipru

F

NEW YORK 7 (Agerpres).
Corespondentul din Leopoldville 

al ziarului „New York Times" re
levă că relațiile dintre oficialitățile 
congoleze și autoritățile O.N.U. 
din Congo s-au înrăutățit conside
rabil, în ultima vreme. Df peste 
două luni, scrie corespondentul, 
premierul Adoula refuză cu persis-

— = © =

Suspendarea situației 
excepționale în R.A.U.

CAIRO 7 (Agerpres).
Președintele Consiliului Executiv

al R.A.U., Aii Sabri, a rostit ia 6 
aprilie o cuvîntare în cadrul șe- 

, dinței Adunării naționale. Г' a a- 
nunțat că a fost suspendată situa
ția excepțională și au 

. libertate toți deținutii
nu au fost condamnați 
vederilor legii. Nu s-a 
mărul persoanelor eliberate.

In cadrul cuvîntării sale, preșe
dintele Consiliului Executiv ă de
finit politica internă și externă a 
guvernului.

S-a anunțat că dezbaterile 
privire la cuvîntarea lui Sabri 
începe lunea viitoare. , ,

i
fost puși în 
politici care 
în baza pre- 
precizat nu-

cu
vor

— ©

Componența 
noului guvern al statului 

Burundi
USUMBURA 7 (Agerpres).
In capitala statului Burundi s-a 

anunțat oficial componența noului 
guvern al țării. Funcția de prim- 
ministru a fost atribuită lui Albain 
Niyamoya, reprezentant al Partidu
lui Unității și Progresului Națio
nal, din Burundi (UPRONA), care 
deține majoritatea în parlament.

Vicepremier 
cerilor interne 
Mpozenzi, iar 
lor externe și
rior, Joseph Mazumutima.

și ministru al afa- 
a fost numit Pierre 
ministru al afaceri- 
al comerțului exte-

îa +

legătură cu intenția 
de a devia apele Ior-

In 
S. 

iuni

localitatea Olden- 
Р. Germană s-au 
după-amiază, un 

al
In urma aces-

i
*

LONDRA. Ministrul afacerilor 
externe al Iordaniei, Anton At- 
talah, a sosit la Londra unde va 
duce tratative cu Richard Butler, 
ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii. Vor avea loc con
vorbiri în 
Izraelului 
danului.

BONN, 
burg din 
ciocnit,
tanc cu un automobil militar 
Bundeswehrului.
tui accident, două persoane și-au 
pierdut viața și alte două au 
fost grav rănite.

DELHI. La Delhi a început 
marți Conferința miniștrilor afa
cerilor interne ai Indiei și Pa
kistanului consacrată reglementă
rii conflictului dintre cele două 
țări în legătură cu tulburările 
dintre musulmani și hinduși.

ADEN. Procurorul general din 
Aden și-a retras acuzațiile de o- 
mor împotriva funcționarului ae
roportului din această colonie, 
Khalifa, judecat sub învinuirea 
de a fi aruncat Ia 10 decembrie, 
anul trecut, o grenadă care 1-a 
ucis pe guvernatorul adjunct al 
coloniei, George Henderson, și 
I-a rănit pe înaltul comisar bri
tanic, K. Trevaskis.

BRUXELLES. Pianistul american 
Frederich Rjevski, care a între
prins un turneu de trei iuni in 
Europa, a uimit publicul din 
Bruxelles- prin interpretarea unei 

nas. El 
i fără

♦ 
î
T j
î Sonate compusă pentru... na: 
ț a. interpretat întreaga sonată

tență să-l primească pe Max Dor- 
sinville, conducătorul operațiunilor 
O.N.U. din Congo. Atît Adoula cît 
și alte oficialități congoleze l-au 
evitat pe Dorsinville la recepțiile 
diplomatice. Ei au refuzat să-1 pri
mească și pe adjunctul acestuia, 
Bibiano Osorio-Tafall, șeful opera
țiunilor civile ?le O.N.U. în Congo.

Această situație, arată corespon
dentul, provoacă o adîncă îngrijo
rare în rîndul diplomatilor occiden
tali din Leopoldville. Observatorii 
consideră că dacă nu vor fi resta
bilite relațiile între oficialitățile 
congoleze și conducătorii opera
țiunilor O.N.U.,'nu vor putea fi e- 
vitate „dificultăți dezastruoase'' în 
timpul viitoarei evacuări a trupe
lor O.N.U.
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NICOSIA 7 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

în capitala. Ciprului și în principa
lele orașe ale insulei situația con
tinuă să rămînă normală. Singura 
regiune unde mai au loc încă cioc
niri între cele două comunități 
este regiunea muntoasă din nord- 
vestul Ciprului.

La Nicosia comandamentul for- 
dat publicității luni

un comunicat în care se a- 
că generalul Gyani a ajuns 
acord cu președintele Ma- 
asupta necesității restabilirii

Thant și copia notei președintelui 
Makarios adresată președintelui 
Turciei, 
cunoștință 
tratatului.

adresată
prin care i se aduce la 

hotărîrea de abrogare a

★

Greva muncitorilor 
de la bazele de rachete 

americane
CAPE KENNEDY 7 (Agerpres). 
De mai multe zile la bazele de 

rachete americane numeroși mun
citori se află în grevă ca răspuns 
la refuzul administrațiilor de a in
clude în contractele de muncă re
vendicările lor. Greva afectează în 
mod deosebit lucrările de extinde
re prevăzute de Administrația na
țională pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic (NASA) 
la centrul Florida. William Simkin, 
vicepreședinte ăl comisiei prezi
dențiale pentru folosirea brațelor 
de muncă la bazele de rachete a 
adresat o telegramă
Sindicatului muncitorilor din indus
tria metalurgică în care cere înce
tarea grevei.

conducerii

ței O.N.U. a 
seara 
nuntă 
la un 
karios
ordinei și traficului rutier normal 
pe toate autostrăzile din insulă. 
Comunicatul precizează că discu
țiile purtate de comandantul tor
tei O.N.U. cu vicepreședintele Ku- 
ciuk ” asupra aceleași probleme 
n-au dus Ia nici un rezultat prac
tic. Un purtător de cuvînt al forței 
O.N.U, a declarat că vicepreședin
tele Kuciuk continuă să se împo
trivească oricăror propuneri meni
te să ducă la redeschiderea nor
mală a circulației pe șoseaua ce 
leagă Kvrenia de Nicosia, aflată 
încă sub controlul forțelor militare 
turcești. Kuciuk, a relevat purtă
torul de cuvînt, ar fi dispus să ac
cepte această propunere dacă s-ar 
ajunge la un acord ca toate șose
lele principale din insulă să treacă 
sub controlul forței O.N.U.

Din New York agenția 
Presse anunță că ministru] 
rilor externe al Ciprului,
Kyprjanu, a făcut o vizită secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
căruia i-a îninînat textul declara
ției președintelui Makarios privind 
abrogarea tratatului de alianță din
tre Turcia, Grecia și Cipru. In 
celași tim'p a fost înmînată lui

;---------  ==ЖАЕ 1 -г "=a—J

Pentru democratizarea mișcării 
sindicale din Grecia

France 
aface-

Spyros

ATENA 7. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

Zeci de mii de oameni ai mun
cii, membri ai 115 sindicate, au 
organizat luni seara un mare mi-

în parcul Areos din. Atena, 
sediului 
a Muncii.

î 
t 

î Y 
f 
î

i

ajutorul mîinilor, lovind clavia
tura pianului numai cu nasul. ' 

LIMA. Conducătorul serviciului 
de ocrotire a sănătății din de
partamentul peruvian, Cajamarca, 
a declarat reprezentanților pre
sei că în acest departament,, din j 
cauza subalimentației la fiecare ♦ 
100 de copii 40 mor înainte de a ț 
atinge vîrsta de un an. Subali- j 
mentația este și cauza numărului J 
mare de îmbolnăviri. *

LONDRA. Postul de televiziu- 1 
ne britanic ВВС va inaugura în j 
cursul acestei luni un program ♦ 
săptăminal de o jumătate de oră î 
destinat în mod special surzilor, ț 
Tehnicienii studiază posibilitatea J 
de a folosi, in afară de explica- j 
ții scrise, un limbaj prin semne. • 

MELBOURNE. Un grup de cer- j 
cetători de la Universitatea din J 

au ♦Queensland din Australia 
realizat de curînd o casă cu în- I 
călzire solară : apa caldă șl aerul ’ 
condiționat sînt asigurate dato- ț 
rită unui sistem de tuburi din ! 
alamă care formează acoperișul. J 
La bucătărie sint folosiți conden- t 
satori solari. I

BONN. In procesul intentat ț 
fostului SS-ist Hans Graalfs, ca- j 
re se desfășoară în 
din R. F. Germana, 
a cerut ca acuzatul 
damnat la numai 6 ani închisoa
re cu toate că H. Graalfs este a- 
cuzat de a fi participat la asasi
narea a 1 500 de persoane în anul 
1941 pe teritoriul Uniunii Sovie
tice, 1 
hitieriste.

orașul Kiel 
procurorul 

să iie con-

"pe teritoriul Uniunii Sovie- jl 
vremelnic ocupai de trupele î

arи

în
Confederației Gene-

la miting au adop- 
în care se arată că

ting 
fața 
rale

Participanții
tat o moțiune 
actuala conducere a mișcării sin
dicale grecești nu reprezintă vo
ința ) oamenilor muncii fiindcă ea 
nu a fost aleasă. Moțiunea arată 
în continuare că participanții la 
miting. își manif&stă hotărîrea lor 
de a nu mai tolera sugrumarea 
drepturilor muncitorești. Ea cere a- 
plicarea legislației muncitorești e- 
xistente și luarea de măsuri efica
ce pentru democratizarea mișcării 
sindicale prin alegeri cinstite.

7
Hotărîrea 
denunța convenția turco-greacă,

ATENA (Agerpres).
guvernului Turciei de

a
potrivit căreia cetățenii celor două 
țări , aveau dreptul să rămînă în 
cealaltă țară timp de trei luni fără 
a solicita vre-o viză, nu va fi ac
ceptată de guvernul Greciei.

Surse oficiale ale
grec au declarat luni seara 
tătenii turci care sosesc în 
se» vor bucura de aceleași 
gative ca și în trecut, dacă 
șederii lor pe 
va depăși trei

guvernului 
că ce- 
Grecia 
prero- 
durata

teritoriu] Greciei nu 
luni.

☆

(Agerpres). 
ambasadorul Turciei

ANKARA 7 
Luni seara, 

la Atena, Nedim Ilkin a remis' mi
nistrului afacerilor externe al Gre
ciei, Stavros Kostopoulos c notă 
a guvernului turc în care se arată 
că acesta 
șale din 
de către 
tratatului 
Grecia și 
niază, de
turc va considera 
dreptat împotriva 
său din insulă drept un atac direct 
îndreptat împotriva Turciei.

nu va retrage forțele 
Cipru în ciuda abrogării 
președintele Makarios a 
de alianță dintre Turcia, 
Cipru. In notă se subli- 
asemenea, că guvernul 

orice atac în- 
detașamentuluî

№ігн [onltetiiul іеЩнт 
pentru tertîlarw [iiimitaililii 
aiailtârii prejeliateiai Keiieii

NEW YORK 7 (Agerpres).
La New York s-a anunțat crea

rea „Comitetului cetățenesc pen
tru cercetarea circumstanțelor asa
sinării președintelui Kennedy", Co
mitetul va desfășura cercetările 
independent de organele oficiale 
din S.U.A. Președintele comitetului 
cetățenesc este avocatul Mark Lane, 
fost membru al Adunării legisla
tive a statului New York. Printre 
ceilalți membri ai comitetului se 
numără juriști, scriitori, artiști, etc. 
In cîteya colegii și universități a- 
mericane s-au creat secții locale 
ale „Comitetului cetățenesc" care 
vor participa, de asemenea, la 
cercetări.

Primul pas spre Integrarea 
rasială la Albany

NEW YORK 7 (Agerpres).
La Albany, statul Georgia, -a 

fost făcut primul pas spre integra
rea rasială a școlilor publice. Pe 
baza unui ordin al tribunalului fe** 
deral, cinci copii negri au fost 
înscriși alături de copiii albi pen
tru a frecventa cursurile școlare 
cu începere din toamna viitoare. 
Se așteaptă înscrierea și a altor ' 
elevi de culoare. In vara anului 
trecut, Albany a fost scena unor 
tulburări și violențe rasiale care 
au durat mai multe luni.

Consiliul de Securitate continuă 
examinarea pîîiigerii Yemenului

NEW YORK 7 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a conti

nuat luni examinarea plîngerii Ye
menului împotriva bombardării de 
către aviația britanică a orașului 
yemenit Harib. Delegațiile Maro
cului, Siriei și Coastei de Fildes 
au condamnat acțiunile aviației bri
tanice, relevînd pericolul pe сате 
îl prezintă ignorarea regulilor re
cunoscute ale relațiilor între state 
și reglementarea conflictelor de 
frontieră prin folosirea forței. Re
prezentantul Coastei de Fildeș a 
propus trimiterea unei misiuni a 
O.N.U. la frontiera dintre Y"emen 
și Federația Arabiei de Sud pen
tru a supraveghea respectarea su
veranității și integrității teritoriale 
a Republicii Arabe Yemen. El a 
sugerat totodată adoptarea unei 
rezoluții care, înserînd propunerea

de mai sus, să deplîngă atacul 
tanic împotriva teritoriului 
menit.

In cuvîntul său, reprezentantul 
S.U.A., Adlai Stevenson, a spriji
nit teza britanică cu privire la fap
tul că atacul aerian ar fi fost ini
țiat ca „represalii" împotriva unor 
acțiuni yemenite.

Delegații Yemenului, Uniunii' 
Sovietice, Marocului, R.A.U, și 
Irakului, care au vorbit după re
prezentantul S.U.A., au respins 
punctul de vedere exprimat de a- 
cesta, relevînd importanța pe care 
o are condamnarea hotărîtă a ac
telor agresive împotriva Yemenu
lui de către Consiliul de Securitate.

Următoarea ședință a Consiliu
lui de Securitate a fost fixată pen
tru 8 aprilie..

bri- 
ye-

SITUAȚIA DIN BRAZILIA
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 
Corespondentul din Rio de J - 

neiro al agenției Associated Press 
relatează că poliția și armata bra
ziliană au continuat luni arestările 
în țîndurlle. sprijinitorilor fostului 
președinte Goulart, calificați drept 
„elemente subversive". Deși nu se 
cunosc date cu privire la numărul 
celor arestați, agenția menționea 
ză că cifră acestora trece de 1 000.

Pe frontul politic continuă dis
cuțiile în legătură cu desemnarea 
unui președinte interimar care 
să ocupe acest post timp de 20 de 
luni, pînă la viitoarele alegeri. In 
legătură cu aceasta, la Rio de Ja
neiro a avut loc o consfătuire la 
care au participat guvernatorii sta
telor Guănăbata. Minas Gerais; Sao 
Paulo, Rio Grande do Sul și Matto 
Grosso, principalii organizatori ai 
răscoalei armate împotriva preșe
dintelui Goulart. Ei au hotărît să 
propună Congresului candidatura 

' generalului Castelo Branco. Potri
vit agențidî Associated Press, de
putății conservatori гаге sprijină 
pe generalul Branco dețin o mino
ritate în Congres în ’timp ce de
putății social-democrati și din par
tea partidului muncii ai - fostului

președinte Goulart, se. opun aces
tei numiri pe motivul că este anti
constituțională. „Dar, arată agen
ția, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
la Rio de Janeiro au fost aduși 
9 000 de militari precum și unități 
blindate și aceasta ar putea fi în
deajuns pentru a convinge pe mem
brii Congresului că trebuie să ac
ționeze repede pentru desemnarea 
unui guvern interimar". Agenția 
menționează că există posibilitatea 
ca social-democrații și partidul 
muncii să colaboreze într-o încer
care de a instala un președinte 
potrivit dorințelor lor.

Guvernatorul statului Sao Paulo. 
Adhemar de Barros, adversar po
litic al fostului președinte, a de
clarat luni că este necesar să se 
întreprindă „o operație de curățe- 
nie'’’ în rîndurile parlamentarilor 
administrației anterioare. In ace
lași timp, după cum scrie cores
pondentul din Rio de Janeiro a! 
ziarului argentinian--„Clarin". fos
tul, președinte al Braziliei, Jusce- 
lino Kubitschek. a cerut public să 
se pună capăt represiunilor. Po
trivit corespondentului, toate orga
nizațiile ziariștilor din Brazilia pro-

testează împotriva arestării și a- 
runcării în închisoare a unor zia
riști, precum și 
gerii clădirii 
„Ultima Hora" 
înarmate.

împotriva distru- 
ziarului progresist 
de către bande

★

MONTEVIDEO 7 (Agerpres).
In urma unei consfătuiri la care 

au participat ministrul de interne 
al Uruguayului, Felipe Gil, precum 
și subsecretarul de stat al aface
rilor externe, Gross Espiell, la 
Montevideo s-a anunțat că fostul 
președinte al Braziliei, Joao Gou- 
larț va beneficia în Uruguay de 
statutul de refugiat politic. O hp- 
tărîre finală urmează să fie luată 
de Consiliul de Miniștri Uruguayan.

După cum transmite agenția 
France Presse, în calitate de refu
giat politic, Goulart va fi liber să-și 
aleagă locul de reședință și să se 
deplaseze pe întreg teritoriul tă
rii. EI va trebui însă să se abțină 
de la orice activitate politică.

Luni, la Montevideo au sosit 
mai multe personalități din antu
rajul fostului președinte, printre 
care șeful Casei civile, Darcy Ri
beiro.
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