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In ridicarea con
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roi important i-au a- 
de interasistențe la 
eficient pentru gene-
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încheierea cu 
succes a primului 
trimestru 
tuakil 
este 
care
centrul atenției cadrelor didactice 
încă din primele zile de școală. 
Roadele unei munci de mai bine 
de 3 luni încep să se cristalizeze 
în cataloage, acum, cînd ne mai 
despart clteva zile de încheierea 
trimestrului.

La majoritatea școlilor din ora
șul nostru se întrevăd rezultate 
bune, confirmare a unei datorii 
împlinite, atît din partea elevilor 
cît și a cadrelor didactice. Elevii 
și-au îmbogățit bagajul de cunoș
tințe cu noi noțiuni, teoreme, legi 
date care-i înarmează pentru vi
itoarele trimestre, pentru viață.

Metodele care au condus la a- 
ceste rezultate au fost multiple 
și aplicarea lor a fost urmărită și 
îndrumată de către conducerile 
școlilor și secția învățămînt. 
fel, în acest an în centrul 
ției muncii de îndrumare și 
trol a secției de învățămînt,
rectorilor de școli cît și a cercu
rilor pedagogice, a stat problema 
folosirii materialului 
tuitiv care să 
lecție predată

Experiența 
obiecte între 
fizica, chimia,

Ast- 
ajten- 
con- 

a di-

lecțiilor un 
vut formele 
clasă, mijloc 
ralizarea metodelor bune de pre
dare. In cadrul școlii generale de 
8 ani nr, 1 Petroșani, de exemplu, 
se țin săptămînal lecții model la 
care asistă întregul corp didactic 
din școală. Lecțiile sînt urmate de 
vii dezbateri care conduc la o 
continuă ridicare a calității lec
țiilor.

O mare importanță au orele de 
consultații și meditații. Aceste 
forme de ajutorare a elevilor sînt 
din păcate, aplicate mai mult în 
perioada finală a trimestrului, îna
inte de lucrările scrise trimestria
le. In acest fel, pentru elevii cu 
lacune mari în cunoștințe, care au 
fost depășiți în cursul trimestrului 
de materia ce s-a predat, medita
țiile nu au fost destul de eficiente. 
Unele 
ceste 
ceea 
elevii
blemele ce se dezbat la aceste ore, 
pierd pur și simplu timpul la me
ditații fiind împiedicați astfel să-l 
folosească în scopul aprofundării 
materiei la obiectul respectiv sau 
la alte obiecte. In unele cazuri ei 
monopolizează discuțiile purtate la 
meditații și în acest fel elevii slabi 
nu primesc ajutorul urmărit Folo
sesc bine orele de consultații și 
meditații colectivele didactice ale 
Școlii generale de 8 ani din Uri- 
cani, școlilor generale de 8 ani nr. 
1 și 2 din Lupeni, nr. 1, 2 și 5 

din Petroșani.
In unele 

tați elevii 
trimestrului, 
plinește și
pentru elevi și deci 
neglijăm acest rol al ei. 
generală de 8 ani nr. 
de exemplu, cu 3 săptămîni îna
inte de încheierea trimestrului unii 
elevi nu aveau nici o notă la o- 
biecte ca: limba rusă la clasa a 
V-a mai mult de 10 elevi, mate-

cadre didactice au făcut a- 
meditații cu întreaga clasă, 
ce este neindicat deoarece
buni din clasă cunosc pro-

0 inițiativă bună
Pentru specializarea vînzătorITor 

din comerț, O.C.L. produse. indus
triale - Petroșani a organizat două 
cursuri pentru ridicarea, calificării. 
La cursul din Lupeni sînt înca
drați gestionari și vînzători din 
Uricani. Lupeni și Vulcan iar la 
cel din Petroșani gestionari și 
vînzători din Lonea, Petrilâ și A- 
ninoasa. Pînă acum au fost preda
te de către lectori competenți lec
țiile „Merceologia", „Organizarea 
și tehnică comerțului", „Contabili
tatea comercială", „Legislația co
mercială" ș. a.

In timpul seminariilor au dat 
răspunsuri bune cursanții Shulhof 
Alina, Ionescu Elvira, Tellman Ur
sula, Simina Fibia, Krakovski Ma
ria și alții.

SABÂU LUCREȚIA 
corespondent
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Curs zootehnic

didactic in- 
însoțească fiecare 

în parte.
predării diferitelor 

care matematica, 
științele naturii a

arătat că neglijarea folosirii căi- 
lorc intuitive are consecințe dău
nătoare asupra calității cunoștin-. 
țelor.

In folosirea materialului didac
tic trebuie avut în vedere, mai a- 
les la clasele mari, că abuzul în 
această privință frînează dezvol
tarea gîndirii abstracte a elevilor.

In școlile noastre, folosesc ma
terial didactic cu o deosebită 
măestrie profesorii Krausz Septi- 
mia — Școala generală de 8 ani 
nr. 1 Petroșani, Moșie Maria — 
Școala medie Petroșani, învățăto
rii Păsculescu Vera -— Școala 
generală de 8 ani nr. 4 Petroșani, 
Bejenaru Gheorghe — Școala ge
nerală de 8 ani cu clasele I—IV 
— Dîlja Mare, Mototolea Maria — 
Școala generală de 8 ani nr. 1 Pe
troșani, Stoicoiu Maria — Școala 
generală de 8 ani nr. 4 Lupeni, 
Nistor Elena — Școala generală

școli nu 
oră de
Se știe 

funcția

au fost no- 
oră 
că 
de 
nu

în cursul 
nota înde- 

stimulent 
trebuie să 
La Școala 
4 Lupeni,

(Continuare in pag. 3-a)
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La I.R.T.A, Petroșani mecanicul Ebrein Faik se bucură de sti- 
ma întregului colectiv de muncă. Conștiincios și harnic, el- reali- > 
zează lucrări de calitate și valoroase economii prin recondițio- l 
nări de piese. .... ........... . . .... |

a 
realizat un randament de 
t-one pe post față de 1,277 

pe post planificat. In primă- 
harnicului colectiv al minei

• •••••••••••♦«•••«<•••••••«*••••*•«••••*••*•*« *•««•♦•***«•*••••«•••*
♦*
♦С V A R T A L U L

In abataje - viteze
In acest an, după -“unsprezece 

luni de activitate, colectivul minei 
Aninoasa a obținut o seamă de 
succese. Au fost extrase, peste 
plan, 9 905 tone de cărbune. De-a 
lungul a zece luni de muncă 
fost 
1,303 
tone 
vară,
Aninoasa i s-a decernat drapelul 
de mină fruntașă pe ramură, iar 
ulterior a primit drapelul de mină 
fruntașă pe bazin. ;

La obținerea acestor succese a 
contribuit în mare măsură creș
terea vitezelor de avansare în aba
taje. La abatajele cameră — de 
unde rezultă aproape jumătate din 
producția exploatării — avansarea 

planificată pe ex
ploatare a fost de
pășită în acest 
an în toate lu-5

♦

♦.

♦
♦

♦

♦

avansare
nile cu 14 pînă la 27 metri. Cele 
mai mari viteze de avansare, Jn 
abatajele cameră, în jurul a 90— 
95 metri liniari pe lună, au fost ob
ținute de către minerii din sectorul 
I. Explicația ? Folosirea tehnicii a- 
vansate, aplicarea de inițiative va
loroase, buna organizare a trans
portului și aprovizionării. Armarea 
mixtă cu st'îlpi tubulari metalici 
a fost extinsă la .șase abataje ca
meră. In majoritatea preabatajelor 
se folosesc , transportoare puternice 
de tipul S.K.R. 11. La abatajele 
cameră nr. 2, 4 și 5 se scot' în . 
fiecare schimb cîte două cîmpuri 
din fiecare aripă. Prin buna organi
zare a muncii, grija față de unelte 
și disciplină în muncă, brigada 
condusă ; de minerul Gall , Mihai, 
care lucrează în abatajul cameră

F. CRISTIAN

Zilele acestea în satul Bărbăteni 
s-a deschis un curs zootehnic. 
Consiliul agricol raional a numit 
ca responsabil al cursului pe to
varășul Tunșanu Constantin, învă
țător in localitate.

La prima lecție — „Creșterea și 
îmbunătățirea șeptelului de ani
male" — predată de dr. veterinar 
Alic Mircea au participat 27 de 
țărani.

In planul cursului sînt cuprinse 
subiecte de lecții din domeniul zo
otehnic între care : „Pentru, spo
rirea producției de lînă fină și se- 
njifină", „Sporirea producției de 
lapte", „Creșterea vacilor de lap
te, izvor de belșug pentru întovă
rășiți" etc.

La prima lecție au luat cuvîntul 
Bolosin Constantin, Oprișa Iovan, 
lane Iosif, Zăvoi Filip, Stancu Ilie 
și alții.

EMIL TETILEANU 
corespondent
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Deservîre civilizată
In orașul Petroșani, printre alte 

unități de desfacere, se numără 
și magazinul O.L.F. nr. 16 condus 
de Lăpădatu Anastasie. E o plăce
re să-ți faci cumpărăturile în acest 
magazin. Deservirea promptă și ci
vilizată, aprovizionarea bună fac 
ca acest' magazin să fie mult cău
tat de gospodine. In luna noiembrie, 
magazinul și-a depășit planul de 
desfacere la legume și fructe cu 
55 130 lei.

o realitate 
obișnuit și

o lună la

Cartierul Livezeni din 
Petroșani crește neconte
nit, se întregește. Răsar 
mereu blocuri noi, cons
trucții zvelte, cu linii mo
derne și apartamente con
fortabile. Este 
cu care s-au 
trecătorii.

In urmă cu
poalele dealului Slătioara 
au poposit săpătorii. A 
început construcția celui 
de-al cincilea cvartal. In 
proiecte figurează sub nu
mele de „cvartalul 5". Ce
lor peste o sută de blo
curi construite pe fostul 
teren viran în anii din 
urmă li.se vor alătura al
tele noi.

In biroul șefului de șan. 
tier, inginerul .Hafiuc Au
rel, un desen în perspec
tivă este folosit drept gra
fic. In acest grafic, pre
cum și în vorbirea lapida
ră a constructorilor, fie
care bloc se exprimă prin-

de Mc.- 
fundația 

în celălalt 
deja be-

tr-o literă și o cifră: В 
10, C 4, F 2. Unele blo
curi sînt hașurate pe gra
fic cu verde. La В 11 se 
văd linii întrerupte. В 12 
și В 13 au parterul ha
șurat cu roșu. Pe teren 
găsim explicația lor de pe 
desen.

La В 11 brigada de să
pători condusă 
nea Ion sapă 
unui tronson, iar 
tronson toarnă
tonul. La blocul vecin, В 
12, lucrează brigada de 
săpători care are în frun
te pe Goia I.azăr. Echipa 
de dulgheri condusă de 
Geamănu Mihai execută 
cofrajele. A început și tur
narea betonului — expli
cația hașurătilor verzi de 
pe grafic. In fața blocu
lui, drumul de acces a 
căpătat deja forme pre
cise ; buldozerul care a 
deschis drumul s-a depăr
at deschfzînd în Conți-

nuare calea săpătorilor. 
Una din cele măi bune 
brigăzi, cea condusă de 
Radulescu Mariu , si îm
preună cu el zidari des
toinici ca Veghea loan, 
Dună Marin și Găman Va- 
sile înalță zidul parteru
lui. Hașurările roșii, care 
înseamnă zidărie ocupă 
tot mai mult din spațiul re
zervat în grafic, dovadă că 
zidarii dau zor cu lucrul 
pentru a se încadra în 
termen. Se fac pregătiri 
pentru a plasa 
car a puternică 
un braț 
metri. Să 
damente !

В 13,

lung
vezi

aici o ma-
înaltă cu 
de 20 de 
atunci ran-

viitor bloc tip 
fluture, este dominat de 
o macara mai mică. înaltă 
de numai 14 metri. Facem 
cunoștință — de la dis
tanță — cu macaragiul.

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)
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С. IOAN 
corespondent(Continuare in pag. 3-a)

Comunistul Ristea Gheorghe este șeful unei echipe de fierari betoniști de pe 
șantierul 7 construcții din Lupeni care se evidențiază cu regularitate în procesul de 
producție. In luna trecută, echipa sa și-a depășit cu 59 la sută sarcinile de producție.

IN CLIȘEU I Eehipa lui Ristea Gheorghe, din oare fac parte Radu Tudor și Men. 
eiuc Maria, în plină activitate.
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A trecut un an de cînd minerii din. brigada condusă de tov. 
la mina Dîlja au obținut o realizare record 
principal de la această mină în deschidere. 

1962, brigada a realizat cu ajutorul utilajului 
fost dotată o avansare de 51 m.l. de 

muncii, membrii
puț să- 
brigăzii 
auxiliar 
săparea

Bartha Dionisie de 
la săparea puțului 
In luna noiembrie 
modern eu care a
pat și betonat. îmbunătățind organizarea 
au realizat în luna noiembrie a. c. o avansare în puțul 
nr. 1 de 60,50 m.l. ceea ce con stituie un nou record la 
puțurilor de mină.

Redăm in pagina de față, redactată eu concursul șefului de 
brigadă și al cadrelor tehnice din conducerea 
care s-a obținut acest succes însemnat.

E.D.M.N., modul în

Organizarea superioară a muncii cheia succesului
decurs de 
o conduc

făcut cu ajutorul 
pneumatice de ti-

din exploa
tare vor 
în funcție 
la sfârșitul

Ing. GHEORGHE ILIESCU 
șeful E.D.M.N.

Una 
țările 
intra 
pînă
șesenalului va fi și mina Dîlja.

Urmărind reducerea duratei de 
deschidere a minei în anul 1962. 
cît și în cursul anului 1963 s-au 
inițiat în cadrul sectorului minier 
Dîlja mai multe înaintări rapide Ia 
săparea galeriilor șl puțurilor. 
Astfel, în cursul lunii noiembrie 
1962, la săparea puțului principal 
de la mina Dîlja, printr-o dotare 
corespunzătoare și organizarea su
perioară a muncii, brigada condu
să de 
reușit 
blican 
puț și 
2,42 m.c./post.

Avînd la bază experiența anului 
1962, în cursul anului 1963 colecti
vul sectorului Dîlja a militat pen
tru realizarea de noi recorduri 
cum este cel de la puțul auxiliar 
nr. 1, lucrare deosebit de impor
tantă pentru deschiderea 
vederea realizării unei 
cît mai mari în puț s-au 
suri din timp spre a fi 
condițiile tehnico-organizatorlce ne
cesare. S-au luat măsuri pentru a- 
sîgurarea primirii Ia timp a vago- 
netelor goale, aprovizionarea fron
tului de lucru cu utilaje, 
materiale 
cantitățile 
sig urarea 
rislre și 
parațiilor 
și instalațiilor,- plasarea frontului 
de lucru cu muncitori cu 
tehnico-profesional ridicat, capabil 
să folosească mașinile șl utilajele 
moderne, să facă față tehnologiei 
proceselor aplicate, a normelor de 
tehnica securității muncii. Cum s-a 
organizat de fapt munca la puțul 
auxiliar nr. 1 ? Acest puț se află 
amplasat la o distanță de 250 m. 
de culcușul stratului 3, el urmînd 
a fi executat în prima etapă între 
orizontul 732 (suprafață) și orizon 
tul 443. Cilindrul puțului străbate 
o alternanță de conglomerate, gre
șii și marne roșietice. Avînd în 
vedere necesitatea de a fi dat în 
exploatare în cel mai scurt timp, 
la acest puț a fost amplasată cea 
mai bună
(urilor eu 
DUja, cea 
Dionisie.

In luna
unui program de lucru 
tocmit, s-a prevăzut realizarea u- 
nef avansări de 60 m. puț săpat șl

minerul Bartha Dionisie a 
să obțină 
sapînd și 
realizînd o

un record repu 
betonînd 51 m.l 
productivitate de

minei. In 
avansări 
luat mă 
asigurate

scule, 
și energie la timp, în 
și calitățile necesare ; 

unui regim optim de ae-
iluminat ,• efectuarea re- 
preventive a

a-

utilaj elor

un nivel

brigadă de săpare a pu- 
cofrag mobil 
condusă de

noiembrie a.

de la mina 
iov. Bartha

c., pe baza 
judicios în-

Dîlja, unde 
realizat vite
le cel de-al 
auxiliar nr.

ma pușcării s-a 
a două greifere 
pul L.C.H., cu capacitatea de 0,2 
m.c, ,- evacuarea sterilului de 14 
frontul de. lucru se realizează cu 
ajutorul a trei chible de 1,3 m.c. 
fiecare, una fiind la front pentru 
încărcare, iar celelalte 
continuă circulație, între 
suprafață ,- betonarea ș-a 
în tronsoane în spatele
fraj mobil cu înălțimea utilă maxi,- 
mă de 2,2 m.

Betonul preparat la suprafață, cu 
ajutor ui a două betoniere de cîte 
450 1., era transportat la front prin 
conducte cu diametrul de 200 mm. 
Alimentarea betonierelor s-a făcut 
de la un 
gazinate 
tonare.

Brigada
citori a fost repartizată să lucreze 
pe patru schimburi, cîte 6 muncitori 
pe schimb. In fiecare schimb au 
fost plasați cîte 2 mineri, dintre

două în 
front și 
efectuat 

unui co-

progra- 
lucru 
reușit 

60,5 m.
o'

Experiența de pînă acum — 
la baza noilor realizări

betonat. Respectînd 
întocmai 
mul de 
brigada a

să realizeze o avansare de 
puț săpat și betonat, obținînd 
productivitate de 3,97 m.c./post.

O bună dirijare și întreținere a 
utilajelor din dotație a avut ca 
rezultat reducerea timpului de func
ționare in gol și a timpului de 
opriri, ceea ce a fost posibil, da
torită disciplinei, ordinei și a unei 
înalte conștiințe profesionale ce 
caracterizează brigada. Ca rezul
tat al creșterii vitezei de lucru, 
brigada și-a realizat planul de pro
ducție în proporție de 242,6 la 
sută,- muncitorii mineri au cîștigat 
pe luna respectivă peste 6 000 lei, 
ajutorii mineri 5 300 lei și vago
netarii 4 600 lei.

Darea în exploatare cît mal de
vreme a rezervelor de la mina 
Dîlja, necesită oa în continuare. 
Ia săparea noilor puțuri, precum șl 
’a deschiderea de noi orizonturi, 
să fie 
obțină 
mari.

Pentru a doua oră, în 
un an, brigada pe care 
a realizat un nou record de vite
ză la săparea puțurilor de mină 
prin metoda modernă a cofrajului 
mobil.

In urma experienței însușite la 
săparea cu cofraj mobil a puțului 
principal de la mina 
în noiembrie 1962 am 
za record de 51 n»., 
doilea obiectiv, puțul
1, prin aceeași metodă de lucru, 
am reușit să obținem în noiembrie 
1963 o viteză de 60,5 m. pe lună. 
La realizarea noului record opera
țiile principale ce le-am executat 
s-au eșalonat astfel: perforarea se 
efectua cu ajutorul perforatoarelor 
pneumatice tip C.P.-19 cu sfredele 
din oțel, ascuțite în formă de Z, 
lungi de 2,5 m., perforîndu-șe găuri 
cu diametrul de 42 mm; pentru puș
care s-a folosit dinamita tip II și 
capse electrice cu mică întîrziere ; 
încărcarea sterilului rezultat în ur

siloz în care sînt înota- 
toate agregatele de be-

compusă din 244-1 аии-

care unul era șef de schimb Eu 
veneam la lucru în schimbul în 
care consideram că prezența mea 
era mai necesară.

Fiecare muncitor din brigadă a 
cunoscut în mod precis ce operații 
are de executat, astfel că lucrările 
au decurs normal, fără între
ruperi. Schimbarea muncitorilor la 
terminarea schimbului se, efectua 
la frontul de lucru, iar unele opera
țiuni ca, de pildă, perforarea se 
executau în mod continuu, mașinile 
preluîndu-se din mers.

Organizarea brigăzii în mod ju
dicios, astfel ca fiecare minut șă fie 
folosit din plin, fiecare membru al 
brigăzii să. cunoască în mod precis 

. atribuțiuniie ce-i revin, a condus 
Ia utilizarea maximă a timpului 
Iuctu și, implicit, la cîștigarea 
timp productiv.

Succesul obținut de brigada
care o conduc a dus la îmbunătă
țirea tuturor indicatorilor tehnico- ț 
economici la lucrările de săpare a 
puțurilor prin metoda cofrajului 
mobil. Astfel, viteza de săpare fiind 
mărită de la 35 m. pe lună, rft 
se obținea în medie înainte prin 
metoda clasică, la 60,5 m.l., pro
ductivitatea muncii a crescut de la 
1.54 m.c./post la 3,97 m.c./post, 
realizîndu-se totodată însemnate e- 
ronomii la prețul de cost.

de 
de

pe

Sraficul organizării lucrărilor în put

organizate brigăzi, care să 
viteze de avansare tot mai

zi cu ziAsistenta tehnică de
Deschiderea de mine noi, cît și 

modernizarea minelor existente, im
pun realizarea unui volum impor
tant de lucrări miniere verticale ce 
trebuie executate într-un timp scut*, 
și cu cheltuieli minime. In acest 
scop a fost experimentată pentru 
prima dată la noi în țară. în ca
drul sectorului Dîlja, metoda mo
dernă de săpare a puțurilor cu co
fraj mobil.

Instalația complexă de săpare se 
compune din următoarele părți prin
cipale : fum metalic provizoriu de
montabil ; utilaje de extracție, ma
șină de extracție și chiblă ; poduri 
fixe de rezistență : pod mobil de 
lucru bietajat; instalație pentru 
prepararea betonului; utilaje de 
săpare, perforatoare, greifere, cofraj 
mobil.

Numai din această enumerare re
zultă că înzestrarea modernă impu
ne o coordonare și supraveghere 
tehnică deosebită, de zi cu zi la 
frontul de lucru. Acest lucru a 
stat în continuu în atenția condu
cerii sectorului Dîlja.

In vederea realizării unei viteze 
record s-au indicat fiecărui mem
bru al brigăzii sarcinile ce-i revin 
la frontul de lucru. S-a făcut, de

asemenea, un instructaj asupra nor
melor de tehnica securității, insis- 
tîndu-se asupra respectării stricte 
a disciplinei în muncă și a mă
surilor de siguranță.

Pentru e evita timpii morți, con
ducerea sectorului a elaborat o ci- 
clogramă de lucru pe patru schim
buri a sase ore, care a stat la 
baza organizării lucrului în front, 
urmînd a se realiza 2,2 m.l. săpare 
și betonare de puț pe 24 ore.

Avînd la bază experiența ante
rioară în ce privește executarea 
lucrărilor de pușcare, s-a preconizat 
ca cel mai bun sistem de pușcare 
sistemul cu sîmbure cilindric. Con
ducerea sectorului a urmărit și în
drumat zi de zi brigada pentru a 
asigura corecta plasare a găurilor 
de mină. Astfel, pentru a se reali
za un avans mediu de 2,2 m/zi, 
adîncimea găurilor a fost de 2.5 
m.l. iar numărul de găuri perfo
rate pe ciclu a fost de 58.

După evacuarea sterilului pe o 
lungime de 2,2 m.l. vatra puțului 
constituită din rocă afinată se ni
velează, pereții puțului sînt în
dreptați și apoi se coboară cofrajul 
mobil în vederea betonării. O aten-

ție deosebită , 
torului Dîlja 
mobil, cu ajutorul firului cu plumb 
și a dispozitivelor de centrare, co
frajul fiind fixat în poziție de be
tonare.

O îndrumare atentă și un con
trol permanent din partea persona 
lului tehnico-ingineresc s-a acordat 
brigăzii pentru a respecta rețeta 
de betonare, întrucîț numai res- 
pectîndu-se întocmai dozajul agre
gatelor se poate obține un beton 
monolit corespunzător. Prin obser
vațiile de zi cu zi, printr-o muncă 
susținută de îndrumare și control, 
pe baza unei organizări judicioase 
a muncii, brigada a reușit să folo
sească întreaga capacitate de lucru 
a instalației de săpare și betonare 
obținînd pe luna noiembrie a.c. 
60,5 m.l. puț săpat și betonat.

Pe baza experienței acumulate pî
nă acum în privința folosirii utila
jelor moderne de săpare a puțurilor, 
minerii noștri organizînd munca la 
un înalt nivel vor mări pe viitor 
și maj mult vitezele de înaintare 
la săparea lucrărilor miniere verti
cale.

ing. PETRU MUNTEANU 
șeful sectorului Dîlja

acorda conducerea sec- 
i centrării cofrajului

REALIZATORII W O IJ L II I RECORD

1. Bertha Dionbie, șef За brigadă mtna Dîlje, 2. hiietor loan, 3. Nfedoras Lazăr, 4. Szekely Ieeif, 5. Dozsa Gaza, șefi de schimb.

DIONISIE BARTHA 
șef de brigadă, mina Dîlja

ѳ

Bitarea pitoni ti utilaje 
tl foliilro aceitara

Puțul auxiliar nr. 1 este al doi- 
lea puț care se sapă la mina Dîlja 
utilizîndu-se cofraj și pod mobil. 
Dotarea puțului în săpare constă 
din: mașină de extracție șj turn 
metalic demontabil; trei Vase de 
extracție cu capacitate de 1500 1„ 
dintre care două sînt în mișcare 
de transport, iar al treilea se află 
la vatra puțului pentru încărcare ; 
trei încărcătoare pneumatice (grei- 
fere) din care două în funcție și 
una de rezervă (sau reparație).

In turnul puțului, de pe podul 
de comandă, semnalistul dirijează 
sistemul mecanic de deschidere și 
Închidere a ușilor de siguranță, 
acționate de trolii electrice. Exe
cută deversarea chiblelor și sem
nalizarea de transport. In partea 
superioară a turnului metalic sînt 
montate cele două molete ale ma
șinii de extracție, precum șl șase 
molete mici pe care sînt suspen
date cablurile de oțel pentru sus
ținerea cofrajului și a podului mo
bil. Acționarea cofrajului și a po
dului mobil se face de la 1 
ajutorul celor șase trolii 
tone dintre care două sînt 
zute cu acționarea electrică 
lansarea zilnică a cofragului

Respectarea ciclului 
perfectă manipulare a utilajelor șl 
asigurarea unei întrețineri perma
nente și control. întreținerea uti
lajelor se face în fiecare schimb 
de către un lăcătuș, un electrician 
și mecanicul mașinii de extracție.

Reparațiile mijlocii și mari se 
execută în funcție de necesitate,

sol. cu 
de 15 
prevă- 
pentru 
mobil, 

impune o

fără întreruperea lucrărilor mi
niere. Astfel, în timpul perforării 
găurilor de pușcare se execută di
ferite reparații la mașinile în re
paus ,- în timpul transportului se 
repară instalația de betonare. si
loz, plan înclinat etc. ; în timpul 
betonării se repară instalațiile de 
încărcare și celelalte utilaje In 
repaus.

Lucrările electro-mecanice astfel 
organizate au permis executarea 
tuturor reparațiilor necesare In 
cursul lunii noiembrie fără să se 
producă perturbațfi la lucrările mi
niere și au contribuit din plin la 
realizarea noului record la săpa
rea și betonarea puțului auxiliar 
nr. 1.

ing. ȘTEFAN SZOLGA , 
mecanic de sector -*«- mina Dîlja t
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In abataje - viteze sporite de avansare
(Urmare din pag. l-a)

nr. 4, a realizat în ultimele luni 
avansări de 124—125 m.l. Brigăzile 
conduse de minerii Roman Petru, 
Cristea Aurel, Sas Teodor, Kibedi 
Francisc și Ianc Victor, realizează, 
de asemenea, în abataje cameră a- 
vansări ce depășesc în multe luni 
suta de metri, față de 69 metri 
planificați.

Dintre abatajele frontale, cel de 
la blocul I stratul 3, unde lucrează 
brigada condusă de minerul David 
loan, obține avansări lunare ce 
depășesc pe cele planificate cu 4—5 
metri liniari. La acest frontal a 
fost aisgurată o aprovizionare 
ritmică cu vagonete goale și s-a 
eșalonat pușcarea. Munca este în 
așa fel organizată încît în două 
schimburi se execută tăierea, iar 
în schimbul al treilea lucrările 
de prăbușire și răpire. Ca urmare 
a permanentizării lor în frontal, 
muncitorii de aici au acumulat o 
bogată experiență. Majoritatea mi
nerilor și ajutorilor mineri se pri
cep In fel de bine la operațiile de 
perforare, montare, tăiere și răpire. 
In acest fel s-a reușit ca aproape 
zilnic să se scoată două fîșii, îar 
viteza de înaintare să fie depășită 
ritmic în ultimele trei luni, i

Un procedeu ingenios ce a dus 
la creșterea vitezei de avansare a 
fost aplicat la stratul 13 est din 
sectorul II, strat ce se exploatea
ză prin front scurt. înainte, la aba
tajele nr. 1 și 2, ca de altfel la toate 
celelalte abataje unde se aplică 
metoda de exploatare cu front 
scurt, se săpau preatatajele pînă 
la hotarul ce desparte cele două 
abataje. Apoi se executau, de am
bele părți, suitori de atacare de 
unde porneau fronturile în retrage
re spre suitori. Din inițiativa ing. 
Nițu Dumitru și a maistrului prin
cipal Anca Alexandru în prezent 
se execută preabatajele cu vatra 
de la același nivel, iar la hotar 
șe sapă un singur suitor de ata
care. De aici pleacă fronturile, 
consecutiv, în retragere, spre sui
tori. Avînd în vedere că pentru 
săparea suitorului de atacare erau 
necesare 3—4 schimburi prin apli
carea noului procedeu frontul intră 
mai repede în lucru și rezultă, tot
odată însemnate economii de lemn 
și exploziv.

TELEFOANE
Este de ajuns să formezi pe a- 

parat un număr oarecare și, în 
cîteva clipe, la capătul celălalt al 
firului, îți răspunde cineva. Dar 
lucrurile nu sînt totuși chiar așa 
de simple. La stabilirea legăturii 
telefonice și asigurarea convorbi
rii în centralele telefonice auto
mate veghează zeci de mașini ca
re îndeplinesc în fracțiuni de se
cundă sumedenie de operații. In 
momentul ridicării receptorului, un 
grup de căutătoare — aparate 
complicate formate din zeci de 
piese, discuri, perii (lame metali
ce) — caută cu hărnicie ca niște 
albine în imensitatea de fire fie
care cifră a numărului telefonului 
în acțiune. îndată ce toate cifrele 
au fost găsite se transmite legă
tura unui regietru denumii de teh- 
nieieni „dirijorul". El primește 
numărul format și dă comanda se
lectoarelor pentru găsirea lui. A- 
poi, o altă serie de dispozitive 
pune în funcție soneria telefonu
lui. In sfîrșit, ai legătura. Și toate 
acestea, în mai puțin de 15 se
cunde. Cîteodată este destul ca o 
cifră să nu fie găsită liberă și 
aștepți. La unii în aceste situații 
intră în acțiune nervii. Lovituri în 
aparat, bătăi în furcă, pufăituri în 
receptor... Fiecare cu răbdarea lui I 
Dar aparatele, deși foarte sensi
bile, nu bagă în seatnă toate a- 
eestea...

Printre constructorii 
Melonului

Toâtjț -mănuntele din viața ne- 
a telefoanelor le-ae aflat

Avînd în vedere importanta 
ce o prezintă aprovizionarea la 
timp cu vagonete goale, au fost 
luate o seamă de măsuri pentru 
îmbunătățirea transportului. Pentru 
dirijarea vagoneteior pline spre j 
transversala principală, la orizontul 
IX, în apropierea puțului orb nr. 5, 
a fost montat un troliu. La stra
tul 13 est, orizontul IX, au fost 
montate două trolii de 5,5 kW, 
unul în direcțională și altul sub 
suitor, îu transversala scuttă. De 
asemenea, la începutul lunii no
iembrie, sectorul II a fost dotat 
cu o locomotivă Diesel cu aju
torul căreia se pot transporta 30 
de vagonete goale.

Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării cu material lemnos a abata
jului nr. 1 și nr. 2 din stratul 13 
est a fost montată o chiblă cu sa
nie acționată de un troliu electric 
montat în transversala de la ori
zontul superior. In acest fel ma
terialul se coboară cu ușurință 
pînă la nivelul celor două baio
nete.

In ultimele luni la mina Anl- 
noasa a existat o preocupare per
manentă pentru recrutarea de arti
ficieri din riadul celor mai buni 
mineri. Aceasta a permis ca ope
rațiunile de pușcare să se desfă
șoare în condiții mai bune. De 
asemenea, numirea ca șefi de 
schimb a unor mineri absolvenți 
ai școlii de calificare de un an 
a făcut ca munca în abataje să se 
desfășoare bine organizată.

Toate aceste măsuri au dus la 
creșterea vitezelor de avansare în 
abatajele de la majoritatea sectoa
relor. Trebuie însă menționat că 
la sectorul III Piscu cu toate că 
rezultatele din producție încep să 
fie mai bune în ultimul timp, creș
terii vitezei de avansare în abataje 
nu i se acordă suficientă atenție 
și de aceea și rezultatele sînt deo
camdată sub posibilități.

După cîte se vede rezultatele 
de pină acum sînt bune. Pentru 
a se obține succese și în viitor,, 
la mina Aninoasa trebuie să se a- 

4corde pe mai departe întreaga a- 
tenție creșterii vitezelor de avan
sare deoarece de aceasta depinde 
în mare măsură îndeplinirea rit
mică a planului de producție și în
făptuirea angajamentelor luate în 
întrecere.

de la constructorii acestor minu
nate aparate, la Uzinele „Electro
magnetica" din București.

Secția de montare a telefoane
lor este o hală modernă, strălu
cind de curățenie. Muncitorii, îm- 
brăcati în halate albastre, lucrau 
de zor. Din loc în loc, cîte unul 
poartă halat maro: sînt controlo
rii de calitate pe faze.

Privesc imensitatea halei. Pe 
prima masă de lucru două stegu- 
iețe roșii. Citesc: evidențiat îu 
întrecerea socialistă. Pe a doua, 
alte trei. Pe celelalte, altele și al
tele. încerc să le număr. Numai 
pe primul rlnd de mese sînt mai 
mult de 20.

— Sînt peste 100, îmi spune in
ginerul Ștefan Popescu, conducă
torul acestei secții. Aproape jumă
tate din lucrătorii secției sînt 
evidențiați în muncă.

Am pornit printre evidențiați, pe 
firul asamblării telefonului. ' La 
prima masă. Gheorghe Mihai, un 
muncitor vîrstnic, ..montează un 
prim subansamblu: rozeta. Alături 
de el două eleve de la o școală 
medie care își fac orele de prac
tică în uzină. Lucrează și ele. Din 
cînd în eînd, bătrînul muncitor Ie 
privește ca spre viitor, le răspunde 
la cîte o întrebare, le controlează 
mulțumit piesele executate. La o 
altă masă se montează pe placa 
de bază bobina soneriei. Mai în
colo se prinde o cutie cît două 
călimări de cerneală, care cuprinde 
bobina de inducție, condensatorii, 
grupul de contacte — inima tele
fonului —- cum i se spune. La un 
|ju,pitni speciei se pune disctuL

CVARTAbUL 5
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II cheamă Găucă. are 23 de ani si 
este absolvent al școlii profesio
nale. Oamenii ii spuu „spiriduș"». 
Aflăm și cauza. Găucă este giumeț-J 
și totodată stăpînește bine comen
zile macaralei. Știe să ridice cu.- 
repeziciune cupa încărcată cu mor
tar sau cu cărămizi, iar qjooi o 
așează cu precizie la locul stabilit 
pe planșeu. Zidarii eliberează re
pede vasul de material. Brigada1 
de zidari condusa de Arșoi An- 
ghel Înalță zidurile etajului I. La 
parter în geamuri sînt așezați popi’ 
de lemn. La anul, în aceste ferestre 
vor flutura perdele. Pe planșeul 
etajului I urcă o scară improviza
tă din scînduri. Peste cîteva luni 
o bunicuță grijulie își va conduce 
nepoata la plimbare pășind peste 
scări mozaicate.

La D 1 brigada lui Negrea Tu
dor a terminat săparea și betona- 
rea fundației. O urmează brigada 
lui Petcu Lucian care toarnă be
tonul în cofraje de tegofiîm. Hîndo- 
reanu Iiie, Cloșca loan și Ciutacu 
Andrei, toți utemiști o aprovizio
nează cu material.

La D 2 au început săpăturile. For
ma viitoarei fundații este trasată 
de scînduri culcate pe părnînt. Mai 
încolo, scînduri așezate cu același 
scop indică forma viitoarelor fun
dații de la blocurile F 2, F 3, E 1 
și E 2.

...Cu toate că iarna a îmbrăcat 
șantierul cu mantia albă a zăpezii, 
constructorii din cadrul șantierului 
9 Petroșani muncesc cu multă în
suflețire. Durează case noi și fru
moase. Dînd curs angajamentelor, 
nu peste mult timp blocurile C 3 
(scara a Il-a) și C 5 vor fi date 
în folosință. Astfei, celor 20 apar
tamente predate în acest an peste 
plan li se vor adăuga alte 60.

—O=—

Cu planul depășit
Luna noiembrie s-a încheiat cu 

aoi succase pentru harnicul colec- 
'tiv al preparațiel din Eupeni. Pla

nul de producție a fost depășit. 
Astfel, la producția netă planul a 
fost depășit cu 4,3 la sută, la căr
bune special cu 5,8 la sută.

De la începutul acestui an pla
nul la producția netă a fost rea
lizat în proporție de 103,2 la sută, 
Iar recuperarea globală a fost de
pășită cu 0,5 puncta.

Această parte a telefonului are a- 
proape zece piese. Muncitoarele 
care luerează aici le cunosc lo- 
eul și ordinea, încît le-ar putea 
monta și cu ochii închiși. La cap
sula microfonieă, deși pare simplă, 
se lucrează cu mai multă migală. 
Săculețul cu grafit, cît un degetar, 
trebuie bine umplut și închis. In 
construcția capsulei receptoare, 
specialiștii uzinei au adus unele 
perfecționări. Ea cuprinde doi mag
neți (fată de unul cît avea vechea 
capsulă), între eare acționează o 
paletă de permaloi — material cu 
permeabilitate magnetică superi
oară.

După trei minute m-am aflat 1з 
celălalt capăt al sălii eu un tele
fon în mină. Nu știu cum or fi 
arătat acum un secol aparatele 
inventatorilor Graham Beli și Phi
lipp Feis, dar cele construite la 
„Electromagnetica'1 sînt ea niște 
bibelouri.

Cu excepția pieselor care prin 
calitățile lor nu pot fi înlocuite, 
aproape întreg aparatul este fă
cui din material plastic.

Privesc cu atenție un telefon. 
Descopăr un buton. Mi se explică 
că este un reglor. Cu ajutorul lui 
acțiunea soneriei poate fi mărită, 
micșorată sau redusă la tăcere.

Să-l supunem la examen... Co
misia de examinare se află la fața 
locului. E formată din șase... apa
rate de control. Se începe cu arit
metica. Pe discul telefonului pus 
în priză să formează două cifre 1 
și 3. Unul din cele 6 apărate de 
control înregistrează pe un ecran 
rezultatul aritmetic exaet — 4. Se

Echipa de eleelrîcîenl condusă "de comunistul Boglea loan Эе Id вгіва 
Lonea se remarcă prin reparațiile de bună calitate ce le efeetasazț 
la utilajele electrice din subteran și de la suprafață. 1

IN CLIȘEU: de la stingă la dreapta; Fantini Ferdinand, PruUhj 
tor Filimon, Crișan Valeriu, Chel Petru și șeful de echipă Boglea îeaOa
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matieă și istOTie la clasa a V-a, 
fizică și matematică la clasa a Vl-a.

Se pune întrebarea dacă mediile 
ее se vor încheia la aceste obiecte 
la sfîrșitul trimestrului vor oglindi 
în mod real felul în care elevii 
și-au însușit materia predată pe 
parcursul trimestrului ?

Comisiile pedagogice din școli, 
în ședințele ținute, au dezbătut pe 
larg metodele și procedeele ce tre
buie folosite spre a obține rezul
tatele eele mai bune la învățătură 
la finele acestui trimestru, luînd 
măsuri în acest sens

Bine a procedat în această di
recție colectivul didactic al Școlii 
medii din Petroșani care a con
sacrat o ședință specială în luna 
noiembrie dezbaterii acestei pro
bleme.

Trebuie să arătăm că în acest 
an școlar, alături de ceilalți fac
tori care au venit să sprijine di- 
reet îmbunătățirea situației la în
vățătură a elevilor se înscrie și 
crearea semiinternatelor Ia marea 
majoritate a școlilor din crașul 
Petroșani. Prin regimul special de 
muncă pe care-1 oferă copiilor se- 
miinternatele, timpul liber al ele
vilor a putut fi fructificat din 
plin, ducînd la însușirea și fixa- 

formează altele și altele. Rezulta
tele sînt de asemenea bune. Ur
mează probe de audiție, apoi de 
funcționare a altor piese : soneria, 
microfonul, tonul etc. Exigența-i 
maximă. Un răspuns cît de7 cît 
inexact și candidatul este respins 
fără șovăire...

*

Pe vremuri exista undeva, în- 
tr-un palat, un telefon de... aur. 
Era parte din „recompensa" pen
tru eele 100 milioane lei pe care 
statul romîn le pierdea anual prin 
concesiunea telefoanelor. In urma 
unuia din desele scandaluri... fa
miliare „bijuteria galbenă" s-a pre
făcut în țăndări, povestind parcă 
sfîrșitul unei istorii sumbre. Tele
fonul are astăzi o altă perspec
tivă. 0 dată cu dezvoltarea celor
lalte ramuri ale economiei națio
nale el a intrat în drepturile sale.

Cîteva date sînt elocvente. Față 
de 1938 numărul abonaților tele
fonici este acum de aproape patru 
ori mai mare. Toate centrele re
gionale si multe centre raionale 
dispun de centrale telefonice au
tomate ; nu există comună fără 
telefon. Viitorul rezervă o mai 
male dezvoltare a acestui sistem 
de telecomunicații. Noi centrale 
vor fi construite; mii și mii de 
alți oameni vor deveni abonați *e- 
lefonici ,• întreaga rețea telefonică 
aeriană va fi înlocuită cu cabluri 
subterane.

Acestea sînt doar cîteva -din 
realizările din acest dometliu.
X li

C. ZLAVOG 
redactor la Agerpres

Intheieiea (ii suties 
зі anului scalar

rea mai temeinică a cunoștințelor 
predate în clasă, la formarea a o 
serie de deprinderi necesare mun
cii intelectuale. De anfemenea, în 
cadrul semiinternatelor au putut 
fi folosite o serie de forme noi 
ca: participarea pe colective de 
elevi la dezbaterea și aprofunda
rea anumitor probleme la matema
tică, fizică, științele naturale etc.

In timpul care ne mai desparte 
pînă la încheierea situației șco
lare pe primul tnmestru, atenția 
cadrelor didactice trebuie să fie 
îndreptată spre sistematizarea ed- 
noștințelor predate în cursul tri
mestrului, spre stabilirea legături
lor dintre noțiunile predate succe
siv la orele de curs.

Cu această ocazie cadrele di
dactice trebuie să verifice încă 
cdată bagajul de cunoștințe In 
special al elevilor cu note slabe 
pentru ca media ce se încheie la 
sfîrșitul trimestrului să exprime ni
velul real de pregătire al aces
tora.

12 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Orchestre de estradă, 
9,00 Vreau să știu, 10,00 Fragmen
te din opera „Maeștrii cîntăreti 
din NOrnberg, 11,30 Muzică ușoa-
ră, 12,00 Selecțiuni din operetele 
lui Planquette, 13,10 Muzică popu
lară, 14,30 Pagini celebre din o- 
pere, 15,00 Muzică ușoară romî- 
nească, 15,30 Melodii populare,
16.15 Vorbește Moscova 1 18,00
Seara pentru tineret, , 19,30 Uni
versitatea tehnică radio, 20,40 Lec
ția de limba franceză. Ciclul I, 
21,10 Muzică de dans. PROGRA- 
mul II. 10,10 Piese de estradă,
11.15 Pagini din opera lui Barbu 
Ștefănescu Delavrancea, 12,33 Mu
zică distractivă, ,13,00 Coruri și 
dansuri din opere, 13,30 Cronica 
literară : Noi volume de versuri 
ale poeților noștri, 14,05 Soliști și 
orchestre de muzică populară, 
14,35 Muzică ușoară romîneaseă, 
16,30 Din muzica popoarelor, 17,00 
Muzică ușoară, 18,05 Opera „Lucia 
di Lammermoor" de Donizetti —■ 
actul al IlI-lea, 19,00 Muzică popu
lară romîneaseă și a minorităților 
naționale, 19,30 Muzică ușoară in
terpretată de orchestre de coarde, 
19,50 Transmisiune din Studioul de 
concerte, a concertului orchestrei 
de studio a Radioteleviziunii, 22,30 
Recital de poezie japoneză.

—- nQ^~

12 decembrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

A dispărut o navă ; REPUBLICA : 
HarachiriPEIRILA: Misterul ce
lor ,dpi. domni . „N”; LIVEZENI: 
Omul cu clouă fete ; ANINOASA : 
Fugarul '; LUPENI : Pompierul ato
mic ,■ URICANI: Clubul cavaleri
lor.
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Sesiunea Adunării Generale a O. AI. U.
Mgpiarea lie wire lomitelol di. 2 a piiiedilDl ie niililie 

di Huriei, 0.8. S. J. sl S. li. 1.
NEW YORK 10 (Agerpres).
Comitetul nr. 2 pentru proble

mele economice și financiare al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat în unanimitate proiectul 
comun de rezoluție al Nigeriei, 
Uniunii Sovietice și S.U.A. privind 
folosirea în scopuri pașnice a re
surselor care ar urma să devină 
disponibile prin înfăptuirea dezar
mării. Acest proiect de rezoluție 
a fost elaborat în urma contopirii 
celor două proiecte de rezoluție 
separate în această problemă — 
nigerian șl sovieto-american.

In rezoluție se exprimă speran
ța eă guvernele tuturor statelor vor 
depune și mai multe eforturi în ve
derea realizării unui acord privind 
dezarmarea generală și totală. Re
zoluția aprobă hotărîrea Consiliu
lui Economic și Social, a organelor 
specializate ale O.N.U. și măsurile 
diferitelor guverne îndreptate spre 
studierea practică a urmărilor e- 
conomice și sociale ale dezarma 
rii și a posibilităților de a acorda 
ajutor țărilor în curs de dezvol 
tare.

Proiectul de rezoluție 
a 38 de state

NEW YORK 10 (Agerpres).
Comitetul politic special al A- 

dunării Generale a O.N.U. a pri
mit din partea unui număr de 38 
de țări africane, asiatiee și latino 
americane un proiect de rezoluție 
cerînd secretarului general al 
O.N.U. „să caute căile și mijloa
cele pentru a acorda ajutor și asis
tență, prin intermediul instituții
lor internaționale competente, fa
miliilor tuturor persoanelor perse
cutate în Republica Sud-Africană, 
din oauza opoziției lor la politica 
de apartheid".

O I

Prezențe romînești peste hotare
VIENA 10 — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
La invitația Institutului de fi

lologie romanică a Universității 
din Viena, prof. univ. Boris Cazacu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne, prorectorul Uni
versității din București, a ținut 
în fața studenților și profesorilor 
de la Institutul de filologie roma-

nieă din Viena două conferințe 
despre „Probleme ale dialectolo
giei romînești" și „Limba romtnă 
literară".

Conferințele au fost urmărite 
cu interes.

Prof. univ. Boris Cazacu a ți
nut studenților de la Universita
tea din Viena, care studiază lim
ba rotnînă, o lecție practică.

------------ 0-------------

Vizita ministrului de externe irakian 
la Cairo

din Consiliul
Dezbaterile

de Securitate

Proiectul de rezoluție invită, de 
asemenea, statele membre ale or
ganizațiilor internaționale să con
tribuie la fondurile necesare pen
tru acest ajutor.

CAIRO 10 (Agerpres).
Ministrul de externe al Iraku

lui, Abdel Hamid, a sosit la Cairo 
într-o vizită pe care agenția Asso
ciated Press o consideră drept „ne
așteptată".

In declarația făcută corespon- 
dent;’or de presă, la plecarea de pe 
aeroportul din Bagdad, Abdel Ha
mid a spus eă duce președintelui 
Nasser un mesaj personal din par
tea președintelui Irakului, Aref.

NEW YORK 10 (Ageirpres).
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

a continuat la 9 decembrie exami
narea problemei situației din teri
toriile aflate sub dominația colo
nială a Portugaliei. La această șe
dință au fost invitați reprezentanți 
ai Madagascarului, Tunisiei, Por
tugaliei, Liberiei și statului Sierra 
Leone. Ministrul afacerilor externe 
al Portugaliei, Alberto Nogueira, 
care a luat primul euvîntul, a pre
tins eă Consiliul n-ar avea com
petența de a examina situația din 
teritoriile aflate sub dominația por
tugheză. Spre surprinderea tutu
ror, Nogueira a afirmat că decla
rațiile reprezentanților țărilor afri
cane referitoare la primejdia pe 
care o reprezintă pentru pace re
presiunile sîngeroase ale colonia
liștilor portughezi din Angola, Gui-

neea Portugheză și alte teritorii 
nu ar corespunde realității".

Delegatul Ghanei, care a luat 
apoi euvîntul a demascat planu- 

, rile guvernului Salazar eare au un 
singur scop, acela de a permanen
tiza dominația colonială a Portu
galiei. El a eerut secretarului ge
neral al O.N.U. să depună eforturi 
energice pentru a obliga guvernul 
portughez să îndeplinească hotărî- 
lile Consiliului de Securitate pri
vitoare la acordarea dreptului la 
autodeterminare populației băști
nașe.

Mongi Slim, ministru de externe 
al Tunisiei, a citat o serie de date 
concrete care atestă eă acțiunile 
represive ale colonialiștilor por
tughezi în teritoriile africane, afla
te sub dominația lor reprezintă 
„o serioasă primejdie pentru pace".

0

La cererea președintelui Johnson

Ministerul
Comisiei 

privind

jusfifiei al S.U.A. a transmis 
prezidențiale raportul F.B.I. 

asasinarea lui J. Kennedy
WASHINGTON 10
Ministerul justiției 

anunțat eă, la cererea președinte
lui Johnson, a transmis Comisiei 
prezidențiale, condusă de preșe
dintele Curții supreme, Earl War
ren, raportul; F.B.I.-ului cu privire 
la asasinarea președintelui Ken
nedy.

Ministerul justiției a declarat, 
de asemenea, că, la cererea Co
misiei prezidențiale, raportul F.B.I.- 
ului nu va fi dat publicității înainte 
ca această Comisie să fi luat cu
noștință de el.

(Agerpres). 
al S.U.A., a

lucră-

cores- 
Prese,

0

Liderii sindicali congolezi 
arestați la 24 octombrie 
au fost puși în libertate

Comisia are, de asemenea, drep
tul de a hotărî în legătură cu pu
blicarea lui.

Transmiterea directă a raportu
lui către Comisie va permite a- 
cesteia să înceapă deîndată 
rile sale.

Este evident, relatează 
pondentul agenției France
că prin cererea sa, „președintele 
Johnson a intenționat să accele
reze începerea lucrărilor Comisiei 
numită de el și însărcinată să cu
leagă și să verifice toate elemen
tele privind asasinarea la 22 no
iembrie a președintelui Kennedy".

F.B.L-ul a anunțat că deși a 
transmis raportul său Comisiei 
prezidențiale, el va continua an
cheta și eventualele noi fapte des
coperite vor fi transmise Comisiei 
prezidențiale.

El a adăugat eă, în timpul șederii 
sale la Cairo, va discuta cu ofi
cialități ale R.A.U. actuala situație 
din Orientul Arab. „Surse autori
zate din Bagdad — relevă agenția 
Reuter — apreciază această mi
siune ca fiind de o mare impor
tanță".
___ -=©=-

Primul număr 
al z arului „14 Iunie"

LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că autoritățile congoleze au pus 
în libertate patru lideri sindicali, 
pentru a le permite să participe la 
lucrările Comisiei constituționale.

După cum se știe, comisia ur
mează să adopte proiectul noii 
constituții congoleze eare va fi su
pus apoi unui referendum.

Cei patru lideri sindicali au fost 
arestați la '24 octombrie eu prile
jul grevei funcționarilor publici, 
declarată ■ în sprijinul revendică
rilor lor.

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

Ultimatumul dat de mineri 
guvernului bolivian

LA PAZ 10 (Agerpres).
Federația sindicatelor minerilor 

din Bolivia a dat un ultimatum de 
24 de ore guvernului bolivian ee- 
rîndu-i soluționarea situației create 
în urma arestării celor doi condu
cători sindicali, Irineo Pimentel și 
Frederico Escobar, Acest ultima
tum a fost lansat de postul de ra
dio „Vocea minerului", al carul 
aparat de emisie se află instalat în 
mina ,,Siglo-20r< din Catavi. In 
urma ultimatumului, guvernul □
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trecut la măsuri excepționale. Du
pă cum relatează France Presse, 
în orașul Oruro, din apropiere de 
Catavi au fost aduse cinci regi
mente pentru întărirea garnizoanei. 
Potrivit relatărilor aceleiași agen
ții, în această localitate au sosit 
și numeroși mineri și țărani, mo
bilizați de către sindicate. Postul 
de radio „Vocea minerului'1 trans
mite repetate apeluri Ja luptă pen
tru respectarea drepturilor munci
torilor.

LONDRA. După cum relatea
ză agenția France Presse, cele
brul manuscris persan „Limba
jul păsărilor" (Mantiq el Tair), 
datînd din secolul al XV-lea, a 
fost cumpărat 
„Metropolitan 
York, pentru 
re sterline.

la 9 decembrie de 
Museum" din New 
suma de 18 000 И-

CAIRO. Agenția Reuter anun
ță că șase state — R.A.U., Iu
goslavia, India, Ceylon, Indone
zia și Etiopia — au căzut de 
acord, în principiu, în proble
ma convosării celei de-a doua 
conferințe a țărilor neangajate. 
Referindu-se la o declarație a 
lui Aii Sabri, președintele Con
siliului executiv al R.A.U., agen
ția menționează că în prezent, 
în această privință 
tense consultări.

compania „Studebaker" — una 
din cele mai vechi societăți pro
ducătoare de automobile din 
Statele Unite — a anunțat că 
va înceta producția de automo
bile în S.U.A. și va închide uzi
nele sale din South Bend (statul 
Indiana). Circa 6 000 de munci
tori își vor pierde locurile de 
muncă.

Compania va continua produc
ția în Canada, unde posedă o 
uzină care va fabrica autovehi-

a
un 

din 
ur-

cule spre a fi vîndute în S.U.A.
și în alte țări.

CAIRO. Reprezentanța Ima-
matului Omanului la Cai-
ro a făcut cunoscut că

militar Ristok

au loc in-

laburiști au
Academiei

LONDRA. Deputați 
difuzat luni în fața 
regale din Londra, unde este or
ganizată o expoziție a tablouri
lor pictorului spaniol Goya, ma
nifeste în care protestează îm
potriva situației grele 
ților politici care zae 
sorile din Spania.

în portul 
avut loc ' o ciocnire între 
detașament al partizanilor 
Oman și soldați englezi. In
ma schimbului de focuri, care a 
durat mai multe ore, soldații en
glezi au fost nevoiți 
tragă. Ulterior, aviația 
bombardat portul.

să se re- 
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a deținu- 
în închi-

cum rela-NEW YORK. După 
tează agenția Associated Press.

persoane 
care se întorceau de la lucru 
și-au găsit moartea într-un ac
cident. Camionul cu care că
lătoreau a căzut în rîul Cutato, 
care desparte districtele Bie și 
Huambo din Angola.
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Rezoluțiile Conferinței organizației 
de colaborare economică a țărilor Africii si Asiei

10 (Ager-

apărut pri- 
„14 Iunie".

14

SANTO DOMINGO 
presj.

La Santo Domingo a 
mul număr al ziarului
organ al partidului „Mișcarea 
Iunie". Cu acest prilej ziarul a 
publicat programul de acțiune al 
partidului „Mișcarea 14 Iunie", 
care prevede, printre altele : lupta 
împotriva guvernului reacționar do
minican, naționalizarea proprietăți
lor aparținînd străinilor care au 
acordat ajutor în realizarea ulti
mei lovituri de stat din Republica 
Dominicană, pedepsirea autorilor 
loviturii de ștaț, realizarea reformei, 
agrare, anularea tuturor legilor s/ 
timuncitorești etc

Ziarul scrie că în momentul de 
față detașamente de partizani as 
tionează sub conducerea „Coman
damentului revoluționar suprem" în 
șase regiuni ale Republicii Domi
nicane

0=-

Un manifest al organizațiilor 
progresiste din Norvegia
OSLO 10 (Agerpres).
Un număr de 29 organizații 

progresiste din Norvegia au dat 
publicității un manifest în care se 
cere respectarea Declarației 
versale 
manifest 
o parte 
nu sînt 
sud. Nu
clarații de solidaritate cu cei asu
priți. Trebuie să ne unim în ve
derea unor acțiuni concrete.

uni- 
a drepturilor omului. In 
se subliniază că în nici 
a lumii drepturile omului 
încălcate ca în Africa de 
sînt suficiente numai de.

0

A 9-a sesiune a Consiliului 
Economic al Ligii arabe

CARACI 10 (Agerpres).
La Caraci s-au încheiat lucrări

le eelei de-a 4-a conferințe a Or
ganizației de colaborare economi
că a țărilor Africii și Asiei. Din 
această organizație fac parte ca
merele de eomerț și alte instituții 
similare din 41 țări din Africa și 
Asia.

Oglindind importanța acordată de 
participanții la conferință dezvol
tării comerțului mondial, rezoluția

adoptată recomandă 
O.N.U. pentru comerț 
tare să creeze o organizație inter
națională pentru comerț, investită 
eu puteri depline, pentru a lua mă
suri în vederea extinderii schim
burilor comerciale între țări. Rezo
luția sere, de asemenea, țărilor 
dezvoltate să pună capăt măsuri
lor restrictive împotriva importu
rilor de mărfuri din țările în curs 
de dezvoltare și să nu pună nici

Conferinței 
și dezvol-

un fel de condiții sau restricții în 
legătură cu folosirea de către be
neficiari a ajutorului acordat ță
rilor în curs de dezvoltare.

‘ Participanții la conferință s-au 
pronunțat, de asemenea, în favoa
rea dezarmării generale, eerînd ță
rilor dezvoltate să folosească prin 
intermediul O.N.U. creditele mili
tare, pentru a contribui la dezvol
tarea economică și socială a ță
rilor în curs de dezvoltare.

CAIRO 10 (Agerpres).
La Cairo s-a deschis cea de-a 9-ă 

sesiune a Consiliului Economic al 
Ligii arabe, la care iau parte eco
nomiști din 13 țări arabe.

Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află numeroase probleme, între 
care semnarea și ratificarea acor
dului privind crearea Uniunii eco
nomice arabe, prezentarea și dis
cutarea unui raport al experțilot 
agricoli arabi, un raport referitor 
la dezvoltarea economică planifi
cată, problema coordonării dezvol
tării industriale, relațiile dintre sta
tele arabe și Piața comună, sem
narea și ratificarea acordului pri
vitor la crearea unei eompanii ma
ritime arabe etc.
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