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Pe șantierul Vulcan

Forța de muncă 
să fie mai bine folosită!

Cu fiecare zi ce trece 
ne apropiem de sfîrșitul 
anului. In această peri
oadă pe șantierele de 
construcții din Valea 
Jiului sînt mobilizate 
toate forțele pentru pre
darea tuturor obiective
lor prevăzute în plan 
pe acest an, pentru în

făptuirea angajamentelor
Această atmosferă dom

nește și pe șantierul de 
construcții din Vulcan 
Aici se lucrează intens 
la finisarea ultimelor 
blocuri din planul de 
predări pe acest an. Blo
cul 3, de pildă, a fost 
complet finisat. Trecînd 
în rdvistă scările și a- 
partamentele acestui bloc 
nu poți să nu admiri ca
litatea lucrărilor execu
tate. Muncitorii construc
tori, sub conducerea 
maistrului Cozma Petru, 
au făcut totul pentru ca 
aspectul interior al aces
tui 
văr 
este
locatarii. De altfel, în a- 
cest an, constructorii din 
Vulcan au mai dat în 
folosință oamenilor mun
cii încă 6 blocuri însu- 
mînd 258 de aparta
mente.

bloc să fie într-ade- 
plăcut. Acest bloc 
gata să-și primească

In prezent se lucrează 
Ia finisarea blocului 9. 
Lucrările sînt într-un sta
diu destul de avansat. 
Aici s-au concentrat și 
forțele de muncă ce au 
devenit disponibile în 
urma terminării lucrări
lor de finisare la blocul 
3. Astfel, se preconizea
ză ca blocul 9 să fie pre
dat în 25 decembrie. To
tuși lucrările nu decurg 
într-un ritm susținut. Și 
aceasta din mai multe 
cauze. Una și cea mai 

importantă dintre acestea, 
este lipsa de parchetatori. 
Pentru accelerarea lucră
rilor de finisare, șantie
rul ar avea nevoie îneă 
de o echipă de parche
tatori. Pe șantier s-au 
luat în acest sens unele 
măsuri. O serie de dul
gheri au fost trecuți Ia 
parchetare. Dar, cum e 
=i firesc, aceștia nu pot 
da randamentul necesar. 
Conducerea șantierului a 
cerut totodată sprijinul 
Sfatului popular al ora
șului Vulcan, pentru ca 
întreprinderile care au 
tîmplari sau dulgheri să-i
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Laboratorul mecanic al U.R.U.M.P. este înzestrat 
cu un aparat universal pentru încercarea Ia tracțiune 
a diferitelor materiale laminate și cablurilor de la 
exploatările miniere din Valea Jiului, pentru deter
minarea proprietăților mecanice. La acest aparat lu
crează laborantul Jugaru Lazăr, care are o înaltă 
calificare.

Iată-1 pe tovarășul Jugaru preocupat cu munca la 
aparatul universal.

Ѳ

Cu planul anual îndeplinit
Sectorul IV 

de la mina Vulean
loan, Lungu
Sima Mihai,

Dinu șl
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Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării centrelor de pîine

Conducerea O.C.L. A- 
limentara, în colaborare 
cu întreprinderea de pa
nificație Jiul Petroșani, a 
luat inițiativa de a apro
viziona centrele de pîine 
din localitate în timpul 
nopții.

Pentru început vor fi 
aprovizionate cu produse 
de panificație (în timpul 
nopții) centrele de pîine 
nr. 133 și nr. 7, ambele 
situate pe str. Republicii 
din orașul Petroșani.

In acest mod se va 
pune la dispoziția popu-

lației în mod permanent 
pîine proaspătă, evitîndu- 
se întîrzierile în aprovi
zionare.

In trimestrul I 1964, 
sistemul de aprovizionare 
în timpul nopții se va 
extinde și la alte unități 
aflate în localitățile Văii 
Jiului,

Odată cu aceasta, în
treprinderea de panifica
ție a luat și o seamă de 
măsuri pentru îmbunătă
țirea calității pîinii.

W, ARNOLD 
corespondent

minerii
Petrila 

victorie 
îndepli-

importantă 
producție : 
la extracția cărbu- 
1963. Acest succes

de aici este rodul 
de
cu 
un 
să 
în

angajamentelor; de întrecere. In 
fiecare schimb, din abatajele 
acestor comuniști iau drumul spre 
ziuă zeci de tone de cărbune peste 
plan. In perioada treeutâ din anul 
curent, ortacii comunistului Tuca- 

au extras mai bine de 
cărbune peste plan și 
o productivitate ce de- 
17 la sută pe cea pla-

In zorii zilei de ieri, 
din sectorul III al minei 
au sărbătorit o 
în procesul de 
nirea planului 
nelui pe emul 
al minerilor
muncii însuflețite desfășurată 
întregul colectiv, care în frunte 
comuniștii nu a precupețit nici 
efort ca planul de producție 
fie îndeplinit ritmic, zi de zi 
tot cursul anului.

Odată cu îndeplinirea cu 14 zile 
înainte de termen a planului, mi
nerii sectorului III raportează că 
au obținut pe seama scăderii con
sumului de lemn, a îmbunătățirii 
calității cărbunelui livrat, pe seama 
depășirii substanțiale a planului 
tehniq de armare mixtă în abataje, 
economii suplimentare la prețul de 

în valoare de peste 150 000

îndeplinirea înainte de ter- 
a planului anual o contribuție 

de preț au adus-o brigăzile 
se de comuniștii Laszlo 
Purda Constantin, Cîșlaru 
care au extras în plus între 
3188 tone cărbune de < 
La loc de frunte se situează și 
brigăzile membrilor de partid Ro
taru Ioan, Bartok Iosif și Enache 
Chiriță, care au extras în acest 
an între 1 800—2 300 tone mai mult 
decît planul. Un aport de seamă 
la îndeplinirea planului l-a adus și 
comunistul Tenczler Ștefan, șeful 
sectorului, delegat la Conferința 
orășenească de partid Petroșani.

! condu 
Ștefan, 

loan.
! 2 800— 
calitate.

In rîndui celor ce merg 
în frunte
minerii 
socialistă 
numără 

și

evidențiati în 
de la mina 
și comuniștii 
Costea loan,

In ziua de 16 decem
brie, minerii de la sec
torul IV al minei Vulcan 
au trimis la ziuă ulti
mele tone de cărbune 
din planul рё anul 1963. 
Pînă în ziua de 10 de
cembrie, colectivul de la 

extras 
cărbune 
de plan 

anul

Printre 
întrecerea 
Vulcan se 
Tucaciuc Mihai
cărora membrii de partid din sec
torul IV al exploatării le-au încre
dințat mandatul de a participa că 
delegați la lucrările Conferinței 
orășenești de partid Petroșani.

In aceste zile, minerii din bri
găzile conduse de Tucaciuc Mihai 
și Costea loan se străduiesc să 
obțină noi realizări pe linia înde
plinirii sarcinilor de produție și a
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sectorul IV a 
11 900 tone de 
peste sarcinile
prevăzute pentru 
1963. Economiile realiza
te după 11 luni de acti
vitate se ridică la 642 000 
Iei.
Brigăzile care 

au contribuit în 
mod deosebit 
lâ acest 
ces sînt 
conduse de
nerii Tucaciuc 
Mihai, Costea

suc- 
cele 
mi-

<71

Magazinul nr. 1 textile din Petroșani, condus de Schreter Adolf 
se bucură de o mare afluență de eumpărători. Mărfurile expuse în 
cadrul „Decadei stofelor de iarnă" atrag aici tot mai multi oameni 
ai muncii la rafturile încărcate cu stofe fantezi pentru rochițe de da
me, stofe pentru costume bărbătești și pentru paltoane.

IN CLIȘEU: Un aspect de la raionul de stofe.

și-a 
de 

curs, 
sută

muncii

I. L. L. Petroșani
Zilele trecute, colecti

vul I.L.L. Petroșani 
îndeplinit sarcinile 
plan pe anul în 
Sporind cu 10 la 
productivitatea
colectivul întreprinderii 
a executat în perioada 
1 ianuarie — 1 decem
brie a. c. lucrări la peste 
2000 de obiective. Eco
nomiile realizate la pre
țul de cost depășesc 
cifra de 400 000 lei.

ciuc Mihai 
3 000 t'one 
au realizat 
pășește cu
nificată. Realizări asemănătoare au 
dobîndit și muncitorii dm brigada 
membrului de partid Costea Ioan, 
care au sporit cu 12,1 la sută pro
ductivitatea muncii, extrăgînd în 
ultima perioadă peste 600 tone căr
bune în afara sarcinilor de produc
ție. Aceste succese vin să confir
me hărnicia minerilor din aceste 
brigăzi, aportul adus de ei la rea
lizările sectorului, care în acest an 
a extras mai bine de 12 000 tone 
de cărbune peste plan.

Mecanici de locomotivă 
evidential

Personalul de pe locomotivele 
Depoului C.F.R. Petroșani, se stră
duiește să obțină zi de zi noi suc
cese în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție și a anga
jamentelor de întrecere. Pe lîngă 
faptul că aproape zilnic remorchează 
trenuri cu tonaj sporit, mecanicii 
și fochiștii de pe locomotivele de
poului și-au fixat drept obiectiv 
în întrecerea socialistă să reducă 
permanent consumul specific de 
combustibil. Prin buna întreținere 
a locomotivelor și folosirea judi
cioasă a combustibilului, persona
lul de pe locomotive a realizat' în 
acest an o economie de 5 376 tone 
combustibil convențional, cantitate 
cu care se pot remorca 1 282 trenuri 
pe ruta Petroșani — Simeria și 
retur.

La acest1 succes o contribuție 
de seamă au adus-o comuniștii 
Marcu Constantin, Arhip Ioan, 
Pătroi Petru, Frențiu Ioan, Maci 
Pavel, Balaș Petru, Călugăru A- 
lexandru, Crișan Iosif, Miclea Ru
dolf, Ștefan Iosif și alți mecanici 
evidențiați în întrecerea socialis 
tă de la trenurile de fliarfă și că
lători, care în ultima lună au 
economisit între 21—28 tone com
bustibil convențional.

Ppin
Odată cu căderea 

primilor fulgi de 
nea și coborîrii tem
peraturii sub 0 gra
de, colectivul asocia
ției sportive Prepara
torul Lupeni a și ter
minat amenajarea pa
tinoarului din strada 
I. L. Caragiale.

Amenajarea lui s-a 
făcut prin muncă 
patriotică la care a

muncă patriotică
contribuit un mare 
număr de angajat' aț 
preparației. In mod 
special s-au eviden
țiat echipele de e- 
lectricieni care au 
terminat instalația de 
iluminat a patinoa
rului. La fel de bine 
au muncit și echi
pele de dulgheri care 
au pus la punct man-

tindele, iar tovară
șul Alexandru a a- 
menajat o gheață 
foarte bună.

Colectivul sportiv 
al preparației Lu
peni invită pe toți 
iubitorii patinajului 
din Valea Jiului 
să-și petreacă cîteva 
ore în aer liber prac- 
ticînd sportul lor 
preferat.

Producfie sporita, dar și

cu zi a maistrului minier 
Mihai, unul dintre cei urai 
agitatori din sectorul III al 
Lupeni.

pe mineri agitatorul. Or, la 
ta penalizare am contribuit 
minerii 
nostru 
anului, 
pentru 
cenușă

de calitate!
aceas- 
și noi, 

din sectorul III. Colectivul 
a pierdut de la începutul 

prin penalizările primite 
depășirea conținutului de 
3 247 tone de cărbune. Iar

instanță, pierde din cîștig 
brigadă care neglijează ca- 
cărbunelut

Discutarea cu regularitate a pro
blemelor de muncă din abataj, a 
realizărilor, precum și a sarcini
lor ce stau în față brigăzii de care 
răspunde, face parte din practica 
de zi 
Klatt 
activi 
minei

Zilele trecute, maistrul minier 
și-a propus să poarte o discuție 
mai amplă cu minerii brigăzii lui 
Ghioancă Sabin din schimbul lui 
pe marginea calității producției de 
cărbune, problema cea mai arză
toare la mina Lupeni. In acest 
scop el i-а invitat pe minerii din 
schimbul condus de tov. Rășitaru 
Ilie în biroul sectorului. Le-a vor
bit de succesele sectorului, ale bri
găzii în care lucrează. Le-a adus 
la cunoștință problemele discutate 
în ‘ședința plenară a comitetului 
de partid a minei, care a dezbătut 
problema calității producției.

— Prin nerespectarea normelor 
interne de calitate, în cele 11 luni 
ce au trecut de la începutul anu
lui, mina Lupeni a fost penalizată 
cu
cu 12 598 tone pentru depășirea 
conținutului de cenușă, i-a informat

19 511 tone cărbune, din care
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biigada lui Ghioancă Sabin, din 
care faceți parte, a avut șterse 128 
tone de cărbune.

Agitatorul a explicat pe larg 
minerilor daunele pe care le aduce 
slaba calitate a cărbunelui, prin 
nealegerea șistului vizibil. El a a- 
rătat că a nu alege cu atenție șistul 
vizibil la frontul de lucru înseam
nă a cheltui bani în plus pentru 
transportarea șistului la suprafață, 
iar pe de altă parte uzarea prema
tură a instalațiilor de preparare. 
Prin nealegerea șistului vizibil, 
prin cheltuielile în plus pentru 
transportarea acestuia la suprafață, 
la preparatie, se majorează și pre
țul de cost al cărbunelui și, în

am neglijat în ultimul timp 
indice de primă importantă, 
urmărit cu destulă perseve- 
alegerea șistului vizibil la

ultima 
fiecare 
litatea

— Iată de ce prezintă o deose
bită importanță să avem tnereu 
în vedere indicația conducerii 
partidului ca îmbunătățirea calită
ții producției să stea în atenția 
fiecărui muncitor, drept unul dm 
obiectivele centrale ale întrecerii 
socialiste. Or, noi, a arătat agita
torul, 
acest 
n-am 
rentă
frontul de lucru. Mulți dintre noi 
nu ne preocupăm îndeajuns ca la 
încărcarea cărbunelui pe transpor
tor să alegem șistul vizibil. Unii 
se mulțumesc să aleagă șistul la 
hotarul lor, iar în rest, dacă văd 
piatră pe transportor dau din u- 
rneri: „nu-i de la mine", spun ei. 
Așa procedează minerii Rîpa Va- 
sile. Blatloveanu Aurel, ajutorul 
miner Mezei Adalbert, vagonetarul 
Antohi Constantin.

Preocuparea pentru calitatea pro
ducției reflectă în ce măsură ține 
fiecare brigadă la onoarea sa, a

' (Continuare în pag. 3-a)
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Prin perfectionarea producției 
și folosirea intensă a rezervelor interne

minier din Petroșani 
sarcinile de plan pe

luni ale anului pra- 
a fost rea

La data de 30 noiembrie a. c., 
colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Uzina de re
parat utilaj 
a îndeplinit 
anul 1963.

In cele 11
ductivitatea planificată 
lizată în proporție de 114,9 la sută, 
prețul de cost pe uzină a fost re
dus cu 3,3 la sută, realizîndu-se 
astfel o economie de 2 100 000 lei. 
față de 700 000 Iei cît a fost an
gajamentul, Uzina a livrat exploa
tărilor 340 tone stîlpi de abataj și 
4650 tone armături de galerie, 690 
tone de utilaje, 2530 tone piese de 
schimb pentru nevoile exploatări
lor din Valea Jiului și altor între
prinderi din țară. De asemenea 
uzina a livrat 1585 tone construc
ții metalice diferite. Au fost re
parate totodată 250 buc. utilaje 
pentru minele din Valea Jiului 
în valoare de 8 500 000 lei. Pînă la 
șfîrșitul anului vom mai livra 
2000 tone de produse în valoart 
de 6 500 000 lei.

De asemenea, în cursul acestui- 
an uzina noastră a contribuit e- 
fectiv cu produsele livrate la rea
lizarea unor importante obiective 
de investiții între care și punerea 
în funcție a primei linii de spă
lare de lă preparația Coroești. 
Muncitorii uzinei noastre au con
tribuit activ la extinderea meto 
delor moderne în minerit prin con
fecționarea utilajelor și instala
țiilor de săpare rapidă a puțurilor 
de la minele Dîlja și Aninoasa. 
Cum a obținut colectivul uzinei 
aceste succese ? In primul, rînd 
prin înfăptuirea planului de mă
suri tehnicoiorganizatotice și a 
propunerilor făcute de muncitori 
și de cadrele tehnice în vederea 
utilizării din plin a rezervelor in
terne. Comisia inginerilor și teh
nicienilor s-a preocupat cu răs
pundere de sprijinirea mișcării de 
inovații. In acest an în 
zinei s-au înregistrat 59
și raționalizări. Studiile, conferin
țele tehnice și munca cu cartea 
tefinică au contribuit din plin la 
ridicarea calificării muncitorilor, la 
intensificarea preocupării acestora 
față de îmbunătățirea calității pro
duselor. Prin înlăturarea timpilor 
morți șî prin aprovizionarea ritmi-

cadrul u- 
inovații

Preocupare susținută 
pentru promovarea noului

pompe foit expediat de la 
Valea Jiului,

Zilele trecute un nou lot de 
U.R.U.M.P. exploatărilor miniere din
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că a locurilor de muncă cu mate
riale și scule, ceea ce a fost o 
preocupare permanentă a conduce
rilor secțiilor, s-au mărit indicii 
de utilizare a mașinilor unelte cu 
i ,5 la sută.

In lupta pejțirii continua îmbu
nătățire a calității produselor con
ducerea tehnico-administrativă s-a 
preocupat de lărgirea atelierului 
de tratament termic care a fost un 
loc îngust în procesul tehnologic 
și din această cauză am avut u- 
neori greutăți în asigurarea calită
ții unor produse. Din fondul de 
mica mecanizare s-au construit 
două cuptoare electrice de călit, 
două cuptoare electrice pentru ci
mentare și un dezbătător mecanic 
pentru turnătorie. De asemenea, 
s-a introdus controlul Je calitate 
între operații, controlul calitativ 
el produselor cu aparatul defecto- 
scopic. S-a trecut la extinderea 
matrițării prin presare a cirlige- 
Ior și a flanșelor pentru tuburi de 
aer comprimat, s-a schimbat pro
cesul de fabricație a unor produse. 
Pentru îmbunătățirea calității repa
raților, s-au făcut bancuri de ro
daj.

In cursul anului 1963, sub în- 
drumarea^ comitetului de partid și 
cu sprijinul comitetului sindicatu-

succesele noastre au contri- 
și conducerile exploatărilor 
faptul că, spre deosebire 
ani, și-au planificat mai 

reparații

Anul care se va încheia în cu- 
rînd a fost bogat în realizări pen
tru minerii petrileni. Ei au trimis 
la zi peste plan 22 000 tone de căr
bune, au realizat un randament de 
1.300 tone de cărbune pe post, au 
obținut la prețul de cost o econo
mie de 506 000 lei, au îmbunătățit 
substanțial calitatea producției prin 
reducerea conținutului de cenușă 
din cărbunele extras.

Succesele de la mina Petrila au 
la bază, în bună măsură, preocu
parea colectivului de aici, pentru 
promovarea tehnicii noi și a me
todelor avansate.

La mina Petrila s-au extras în 
acest an 21 000 tone de cărbune 
din abatajele cameră cu susținere 
mixtă, s-au încărcat mecanic în 
galerii 20 000 m.c, de steril,- 60% 
din producție a fost evacuată prin 
mijloace mecanizate; 
susținerea modernă 
peste 5 500 m.I. de 
armate metalic.

La mina Petrila
acest an 
din care 
ditionate
nouă a permis să se realizeze în 
abataje o viteză de avansare de 
87 m./lună, cu 2 metri mai mare 
decît viteza planificată. La sarcina 
de sporire u vitezelor de avansare 
în galerii însă mina Petrila a ră
mas deficitară, realizînd o viteză 
de avansare de abia 47 m.I. față 
de 50 m.I. planificat. Cauza: lipsa 
mașinilor de încărcat, nefolosirea 
formațiilor tip (plasarea locurilor 
de muncă doar cu 7 oameni în 
de 9) la săparea galeriilor.

In anul în care vom păși în 
rînd, în fața co’-»ctivului minei
trila stau sarcini sporite. înfăptui
rea acestora va depinde în bună 
măsură de îndeplinirea indicatori
lor planului tehnic. Pe baza pre
vederilor, în anul 1964 în galerii 
vor trebui încărcați mecanic 3000 
truc. de steril, iar viteza de 
sare la aceste lucrări va 
să ajungă la 51 m.I. Pentru

preconizează 
de avansare 

un grafic 
lucru menit

☆

s-a extins 
în galerii incit 
galerii au fost

rea exploatării a elaborat măsur. 
corespunzătoare. Se 
organizarea de brigăzi 
rapidă; s-a întocmit 
ciclic a operațiilor de
să asigure realizarea în prima e- 
tapă a unei avansări de cel puțin 
10C m.I. Atingerea acestei avan
sări este condiționată însă de do
tarea corespunzătoare a minei cu 
utilajul necesar din partea C.C.V.J. 
La sporirea vitezelor de avansare 
va contribui, de asemenea, măsura 
preconizată ca în 1964 susținerea 
metalică în galerii să fie asigu
rată într-un procentaj de 98 la 
«ută cu armături metalice Т.Н.
7 ot pentru sporirea vitezelor de 
avansare la lucrările de pregătire 
se vot folosi două mașini de forat 
suitori S.B.M.-3 U, iar la săparea 
puțului est nr. 2 se vor utiliza 
cofrajul mobil și douș greifere. 
Sîni prevăzute măsuri
zăloare șj pentru atingerea 
de avansare planificată în 
jele cameră de 90 m.I.

Cu o deosebită atenție •
mărește de pe acum încadrarea în 
consumul specific de lemn de mi
nă planificat și realizarea de e- 
cOnomii la materialul lemnos. Pen
tru aceasta, pe lîngă extinderea 
susținerii metalice se prevede 
recuperarea intensă a materialului 
lemnos folosit pentru stive și u- 
tilizarea la susținerea suitorilor a 
armăturilor metalice recuperabile.

Căutări curajoase pentru promo
varea noului preconizează serviciul 
tehnic al minei și în alte domenii. 
Fără îndoială că aceste preocu
pări intense vor fi urmate de noi 
izbînzi ale minerilor petrileni în 
lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan la toți indicii.

8581
40 la

și

s-au folosit în 
armături Т.Н..de

sută au fost recon-
refolosite. Tehnica

corespun- 
vitezei 
abata-

se ur-

de 
in
și 
a-

hsi s-au organizat cursuri de ri
dicare a calificării pe meserii, la 
care au participat peste 57 la sută 
din muncitorii uzinei.

La 
buiț 
prin 
alli
dicios necesarul de 
piese de schimb. De asemenea, 
provizionarea cu materiale și ma
terii prime a fost mult îmbunătă
țită. permițind astfel o planifica
re fnai judicioasă a produselor pe 
secții și în serii mai mari, ceea 
ce a dus implicit la îmbunătățirea 
calității produselor și la reduce
rea prețului de cost.

Pe anul 1964 colectivului 
U.R.U.M.P. i s-a încredințat un
plan sporit, cu 29 la sută mai ma
re decît în 1963 la valoarea pro

ducției globale Colectivul U.R.U.M.P. 
s-a angajat să realizeze acest plan 
în 11 luni și 15 zile lucrătoare. 
Printr-o mai bună organizare a 
producției și punînd în valoare 
noi rezerve interne acest obiectiv 
va fi realizat, iar minerii Văii Jiu
lui vor fi sprijiniți cu necesarul 
de utilaje, reparații și piese 
schimb.

loc

cu-
Pe-

de

ALEXAWDRU TOLVAY
inginer șef U.R.U.M.P.

я

Sistem imDonâtălit вс pregătire in străini lî
Stratul 13 de la mina Aninoa

sa se exploatează, în cele două 
blocuri, piin metoda de abataj 
CU front șcurt pe înclinare, in 
prezent, ia blocul I, stratul 13 est 
se exploatează între orizonturile 
VIII și IX. Caracteristicile princi
pale ale stratului: înclinarea - 
40 de grade, grosimea pe normală 
-- 3,6-3,8 metri.

Exploatarea stratului este pregă
tită prin săparea direcționalelor 
la 30 de metri de culcuș. Din direc
ționale pleacă transversale scurte 
care împart stratul în numere de 
abataj. In culcușul stratului, la 5 
metri se sapă un suitor în steril. 
La fiecare felie, din suitor pornește 
o atacare iar după ce aceasta a- 
junge la strat se șapă preabata- 
jele. Aprovizionarea locului de 
hnincă cu lemn se face cu ajuto
rul unor chib.le metalice. Pentru 
evacuarea cărbunelui, în preaba- 
tej se monlează transportoare 
T.P.-I iar în atacare se plasează 
un alt transportor care varsă căr
bunele în rostogol ,

In desenul alăturat se poate ve
dea felul cum era pregătit stratul 
pentru exploatare, pînă în urmă 
cu dpuă luni. Se săpau preabata- 
jele P 1 și P 2 pînă în apropie
re de hotar. Se executau suitoa
rei? de atacare S 1 și S 2 după

pentru executarea unui 
atacare sînt necesare, 
20 de posturi în 6—8 
deoarece stratul fiind

care începea exploatarea stratului, 
în retragere, spre suitori. De men
ționat că 
suitor de 
în medie, 
schimburi
gros se sapă prima dată un suitor 
provizoriu prin excavarea bancu
lui de cărbune de sub coperiș. A- 
poi, se depilează și armează stra
tul pe toată grosimea, din culcuș 
pînă în coperiș. Acest mod de ex
ploatare a fost aplicat Ia primele 
cinci felii de la abatajele nr. 1 și 2 
stratul 13 est.

In urmă cu 
Nițu Dumitru 
principal Anca
pus un nou sistem de pregătire 
pentru exploatare a stratului 13 
est. După noul sistem, aplicat' în- 
cepînd cu felia a VJ-ș, topograful 
fixează o cotă identică 
ceperea atacărilor din 
tori în steril. In acest 
abatajele Pi și P 2 se 
la hotar la aceeași
se execută suitorul de atacare S 
din care se pleacă cu 
în retragere, spre unul 
în steril. In suitorul 
se fac 2—3 stive iar
ridică un perete din margini. Lu
crările sînt astfel decalate incit 
numai după ce la unul din aba

taje s-a avansat și prăbușit 
de 10 cîmpuri, preabatajul 
abatajul vecin să ajungă în drep
tul suitorului de atacare. Din ace
lași suitor de atacare S se trece 
la exploatarea și a celuilalt aba
taj. Avantajul este evident'. In acest 
fel nu se mai execută un ai doi
lea suitor de atacare Unul din

un pas 
de la

dout luni inginerul 
și maistrul miner 
Alexandru au pro-

pentru în- 
ambii sui
tei și pre- 
vor întîlni 

cotă. Apoi, ,

exploatarea 
din suitorii 
de atacare 
alăturat se

I. DUBEK

i
f
♦

avan- 
trebui 
reali- ț 

zarea acestor indicatori conduce-

Colțul celor certați
ț
4

cu N.T.S.-trl

f
♦
♦
♦
*
♦ 

za J 
în *

De-a dura
abataje intră Mai repede în ex
ploatare cu 6—8 schimburi ceea 
ce face să crească simțitor viteza 
de avansare. Se economisesc 
medie 20 de posturi necesare exe- * 
cutării suitorului 
face economie 
leg. exploziv.

In viitor 
fi extins și 
tul 13.

de atacare și se ♦
de aproximativ 6

sistem urmează anoul
la alte abataje din stra-

FRANCISC VETRO
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pe rostogol...
Mai zilele trecute, minerii Mo- 

drea Dumitru, șef de schimb In 
abatajul cameră nr. 3, din sec
torul III al minei Vulcan, impreu- 

♦ nă cu un ortac din brigadă a in
trat in rostogol pentiu a-i cu- 
ră/a de cărbune, încâlcind ostiei 
prevederile N.T S.-ului, Ajunși 
la 45 metri de gura rostogolului 
(suitorul e lung de 90 m.) cei doi 
au fost luafi prin surprindere de

1
t 
i

»
♦ 
i

»
$ cărbunele umed ce s-a desprins 
ț a pornit singur pe scoc astfel 
j că s-au dus de-a dura pe rostogol
* S-au oprit tocmai ia baza suito
I rului unde au
♦ cea. 2 tone de 
i Noroc că au

muncitor din 
orizontul 480, care a venit repe
de și i-a ajutat sâ se elibereze. 
N-au avut de sutei it prea mult. 
Minerul Modrea Dumitru a primii

fost acoperit! de 
cdrbune mdruni 

fost auzifi de un 
galeria de bază,

♦
i
♦
i 
h
♦
♦fj 3 zile de concediu medical pen- I tru accident, Iar ortacul lui n-a T pățit nimic. Consecințele puteau fi »
1 
f 
i
*
i
♦

insd mult mai grave- Iată ce În
seamnă sâ neglijezi normele de 
tehnica securităfii.
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STEAGUL ROȘU

Să luăm măsuri pentru buna 
și desfășurare a alegerilor

organizare 
sindicale I >

Producție sporită, dar și
(Urinare din pag. ba)

calitate!

РЯ RU IACOB
secretar al . C.L.S. Petroșani

Este 
aibă 

cu- 
tre- 

con-

agitatorul. Noi în abataj a- 
poșibilitatea să dăm o pro-

activitate, 
fă nivelul dezbs- 
mare măsură cri 
pregătite adună- 
conferințele, co-

II prezent se 
destupară in În
treaga țară adu

nările generale și 
conferințele pentru dări de seamă 
și alegeri în organizațiile sindi 
cale din întreprinderi și instituții.

Adunările generale și conferin
țele trebuie să analizeze temeinic 
munca politică și organizatorică 
desfășurată de organele sindicale 
în toate domeniile de
Avînd în vedere 
terilor depinde în 
felul cum au îosț 
rile generale sau
mitetele sindicatelor trebuie să a 
corde o atenție deosebită acestui 
lucru. Adunările generale sau con 
ferințelc sindicale de dări de sea
mă și alegeri se convoacă cu cel 
puțin trei zile înainte, la nivelul 
grupelor și pe secții, și cu cel pu
țin cinci zile înainte la nivelul 
comitetelor sindicatelor pe între 
prinderi.

Comitetele sindicatelor trebuie 
să ajute și să îndrume grupele sin
dicale în pregătirea adunărilor 
generale, să întocmească dările de 
seamă astfel, incit acestea să cu
prindă toate aspectele muncii des
fășurate de organizațiile sindicale 
precum și sarcinile de viitor.

Adunările generale trebuie să 
dezbată temeinic activitatea orga
nelor și organizațiilor sindicale 
pentru mai buna organizare a în
trecerii socialiste, munca politică 
și organizatorică desfășurată de 
sindicate pentru aplicarea hotărî- 
rii Prezidiului C.C.S. privind sta 
biiirea și stimularea evidențiate
lor și fruntașilor în întrecerea so
cialistă.

Problemele de producție ce se 
vor dezbate în adunările generale 
să fie strîns legate de sarcinile 
specifice și concrete ale fiecărei 
întreprinderi, secții sau sector de 
activitate.

Adunările 
cale ce vor 
rile miniere
temeinic activitatea desfășurată de 
sindicate, măsurile luate pentru 
creșterea producției și productivi
tății muncii, îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, reducerea consu
mului specific de lemn de mină, 
Intensificarea lucrărilor de deschi
deri și pregătiri.

Un loc principal trebuie să-1 o- 
cupe analiza activității desfășurate 
de organul sindical respectiv în 
sprijinirea măsurilor luate de con-

organizat de sindi- 
infăptuirli 
securității

măsurilor 
și igienă a

trebuie fă- 
care comi- 
gospodărit 

sociale,

temeinică 
felului în

au 
asigurări 

tehnico-adminis- 
medlcale

șl conferințele sindi- 
avea loc la exploată- 
să analizeze în mod

ducerile adminis
trative pentru con
tinua ridicare a 
calificării profe

sionale, specializarea și perfecțio
narea cadrelor de muncitori, 
necesar ca dările de seamă să 
un conținut multilateral. In 
prinsul lor un loc important 
buie să-l ocupe grija pentru
tinua îmbunătățire a condițiilor de 
lucru și de viață a oamenilor 
muncii, în felul în care organele 
sindicale au controlat conducerile 
administrative în aplicarea preve
derilor privind organizarea pro
tecției muncii, eficacitatea contro
lului obștesc 
cate asupra 
de tehnică a 
muncii.

O analiză 
cută asupra
tetele sindicatelor 
fondurile de 
cum conducerile 
iratîve și cadrele medicale s-au 
preocupat de prevenirea îmbolnă
virilor și tuturor cauzelor care pot 
duce ia incapacitate temporară do 
muncă, modul în care sindicatele 
au trimis la odihnă și tratament pe 
cel tnai merituoși oameui ai muncii.

In dările de seamă trebuie scoa
să in evidență munca organelor 
sindicale și a conducerilor tehnico- 
administrative pentru îndeplinirea 
angajamentelor reciproce din con
tractul colectiv și felul în care 
s-a desfășurat acțiunea de încheie
re a contractului colectiv pe a- 
nul 1964 
sindicale pentru îmbogățirea con
ținutului activității cultural-educa
tive de masă.

Pentru a-și îndeplini cu succes 
sarcinile încredințate, organele sin
dicale trebuie să-și îmbunătățeas
că permanent stilul șl metodele de 
muncă. De aceea dările de seamă 
trebuie să analizeze felul cum s-a 
desfășurat viața internă de Orga
nizație, preocuparea pentru res
pectarea principiului 
colective, dezvoltarea 
autocriticii.

îndrumarea de către 
organizațiile de partid 
ții sindicatelor pentru pregătirea 
adunărilor și conferințelor de dări 
de seamă se va răsfringe pozitiv 
asupra întregii munci sindicale, va 
contribui la creșterea rolului 
dicatelor Ia sporirea forței de 
bilizare a oamenilor muncii 
întreprinderi și instituții la 
carea în'viață a liniei politice a 
partidului iu desăvîrșirea construc
ției socialismului in patria noas
tră.

preocuparea organelor

pentru 
conducerii 
criticii și

organele și 
a activită-

sin-
mo- 
din 

apli-

spus 
vem 
ducție de bună calitate. Dar ce 
trebuie să facem in acest scop ? In 
primul rînd să ne aducem aminte 
de inițiativa „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist vizi
bil". In spiritul acestei inițiative 
să ne îngrijim fiecare ca din aba
taj să iasă numai cărbune curat. 
Pentru aceasta fiecare grupă să se 
îngrijească de alegerea șistului vi
zibil-la hotarul lui, să arunce pia
tra în surpare. După pușcare, cînd 
transportorul se află chiar lingă 
frontul de cărbune, să nu se por
nească craterul pină nu se alege 
tot șistul.

In

tat că în tftnpul evacuării cărbu
nelui din abataj toți minerii, șaai 
ales vagonetarii să urmărească 
ca pe transportor să nu scape 
nici un bulgăr de piatră. Iar me
canicii de crațer cînd observă că 
pe transportor e mult steril, să-l 
oprească pină se face alegerea 
pietrei. Cu mai multă atenție tre
buie aleasă piatra și la gura 
revărsare in rostogol. Piatra să 
depoziteze lingă buncăr și să 
încărcată separat în vagonete.

A luat cuvîntul și șeful 
schimb, minerul Rășitaru Ilie:

— Eu propun ca pentru alegerea 
cu și mai multă atenție a șistului 
vizibil să numim în fiecare schimb 
cita doi oameni unul în abataj și 
unul pe direcțional care să nu aibă 

altă sarcină decît să urmărească

aliagă 
șef de 

sfirșitul

continuare agitatorul a ară-

de 
se 
fie

de

calitatea cărbunelui și să 
piatra. Totodată, fiecare 
schimb să controleze, la 
șutului cantitatea de piatră alea
să de fiecare schimb. Și mai am o 
propunere : să fim asigurați cu
material lemnos de o dimensiune 
corespunzătoare pentru o podire 
perfectă a abatajului, spre a Oprt 
scurgerea șistului în cărbune din 
tavan cînd abatajul intră în banca 
inferioară.

De altfel, mă angajez ca din 
tajul nostru să trimitem spre 
numai cărbune curat, fără 
Aceasta-i lîotărîrea noastră și
face totul pentru a o realiza.

Asemenea angajamente și-au luai 
șt alți mineri prezenți la convor
bire. Dovadă că discuția inițiată 
de agitator și-a atins scopul.

aba- 
zluâ 
șist, 
vom

Forța de muncă să fie mai bine folosităt
(Urmare diu pag. l-a)

pe acești 
pentru

pe
la

muncitori 
lucrările 

timpul cît a 
finele anului. 1 
însă nu s-a i

‘ de 
mai

In a-
inșis-

șantierului 9 Pe-

cui 10. Și apoi, concentrarea în 
continuare a restului de forte de 
muncă. Astfel, se va putea termi
na la timp și finisarea ultimului 
bloc prevăzut pe acest an.

La acest bloc constructorii tre
buie să se folosească din plin și 
de experiența acumulată la exe
cutarea blocului 3, unde datorită 
faptului că s-a asigurat căldură în 
tot timpul, cu ajutorul calorifere
lor racordate prin conducte de 
punctul termic, s-au executat lu-

crări de curățire, parchetare și 
altele și in schimbul II. La blocul 
10, prin concentrarea forței de 
muncă, asigurarea unui iluminat 
corespunzător și aprovizionarea 
cu materiale suficiente se poale 
organiza lucrul in 3 schimburi. 
Iată încă o posibilitate care tre
buie să preocupe în mod deose
bit conducerea șantierului. Con
centrarea forței de muncă va asi
gura așadar îndeplinirea planului 
de predări prevfizuf pe acest an !

e

Ln depozit pentru mobilă
trebuie să 

ajutor și, cît mai 
pînă la sftrșitul 

doar puține zile, 
cu totul nemul- 

îll pri- 
prevă- 
an. La 
finisaj, 

sînt

In Petroșani s-a făcut simțită 
de mai multă vreme lipsa unui de
pozit corespunzător pentru mobilă 
Nu de mult, în apropierea halelor 
din localitate a început construcția 
unui depozit pentru mobilă, cu o 
suprafață utilă de aproape 100

m.p. Echipele de muncitori din ca
drul I.L.L.. care execută această 
lucrare s-au angajat ca pînă ia 
sfîrșitul lunii februarie să dea in 
folosință acest depozit care 
sigura păstrarea în bune 
țiuni a mobilei ce urmează 
distribuită prin magazine.

va a- 
condi-

t

♦

I
întreprinderea forestieră Petroșani caută 
— Maiștri de mecanizare, cunoscători în

Cpt. BORU STAJCU 
unitatea P.C.I.—M.A.I. Petroșani

de
scări.
Asta și din 
fost folosite

facă neîntîrziat. 
terminarea blo- 
din muncitorii, 

terminat blocul

ram- 
(sau 
Văii

transfere 
șantierului 
parchetare 
rămas pînă
ceastă direcție 
taf îndeajuns.

Conducerea 
troșani s-a angajat să trimită la
Vulcan o echipă de parchetatori. 
Intr-adevăr șantierul din Petro
șani a trimis parchetatori în ziua 
de 14 decembrie, dar numai în nu
măr de 6. La intervenția sfatului 
popular, a mai fost luat un par- 
chetator de la I.L.L. Vulcan. Nu
mărul parchetatorilor nu este to
tuși suficient. In această direcție 
organele competente 
acorde mai mulț 
urgent, deoarece 
anului mai sînt

Intr-o situație
țumitoare se află șantierul 
vința blocului 10, ultimul 
zut să se predea în acest 
acesl bloc, lucrările 
mai ales la una din 
mult rămase in urmă, 
cauză că nici nu au
din trmp forțe suficiente de mun
că, organizarea lucrului a lăsat de 
dr^it iar în unele perioade s-a dus 
lipsă de materiale. Nu e însă ca
zul să insistăm acum asupra a- 
cestor lipsuri, ci asupra remedie
rii lor, a modului de accelerare a 
lucrărilor la blocul 10. In acest 
sens amintim măsurile pe care 
conducerea șantierului și le-a pro
pus. După terminarea blocului 9 
toate forțele vor fi concentrate la 
blocul 10. Se vor plasa la fiecare 
scară maiștri și tehnicieni -care să 
organizeze cît mai temeinic mun
ca, să supravegheze mersul lu
crărilor. Este insă necesar ca a- 
cest lucru să se 
Să nu se aștepte 
cului 9. O parte 
echipele care au
3 și mai ales meseriașii cu o înal
tă calificare trebuie plasați la blo-

Pe linia pazei contpa incendiilor 
iarna impune masuri operative și eficiente

Statistica arată că iarna acțio
nează cu multă intensitate cauzele 

legate nemijlocit de 
a depozitelor 
in construc- 
iluminat cu 
țigări arun- 
unele delec-

unor obiective 
foc deschis, 
prin sudură, 

întftnplare și
instalațiile electrice care

lui formației P.C.I. precum și de un 
colectiv larg de muncitori a rea
lizat o remiză P.C.I. model, a ve
rificat toată instalația de încălzi
re, instalațiile 
ții. a reînnoit 
la fiecare loc 
menea, merită 
parea comisiei
U.R.U.M.P., care a luat din timp 
unele măsuri privind verificarea 
surselor de apa, precum și a dife-

:u
desfășoa- 

șeful de

electrice din sec- 
instructiunile P.C.I. 

de muncă. De ase- 
evidentiată preocu- 

tehnice de la

de incendiu
încălzirea încăperilor,
și a
tie, cu
flacără ; 
cate la 
țiuni la 
produc scurt circuit, explozii etc.

Prezența afumătoarelor improviza
te lingă locuință prezintă un ac
centuat pericolul de incendiu. Un ritelor conducte de alimentare 
exemplu elocvent îl constituie in
cendiul de la locuința cetățeanului 
Codreanu Traian din Lonea căruia 
din cauza afumătoarei i s-a aprins 
casa.

Există șefi de obiective care ma 
nifestă o deosebită atenție nu nu
mai pentru realizarea măsuriloi 
prescrise de organele P.C.I.—M.A.l, 
dar vin cu inițiative care contri
buie la
ar putea
exemplu,
șeful Depoului C.F.R. Petroșani, a-

- jutat de către Haidu Nicolae, șe-

sobe in

lichidarea
provoca 

tovarășul

cauzelor care
incendii. De

Martin Elemer,

apă. In această direcție 
ră o muncă eficienta și 
formație Nițu Nicolae.

In cazul încălzirii cu
ease cît și în depozite, magazii, a- 
teliere etc. se impune izolarea co
șurilor (astuparea fisurilor), repa
rarea- ușițelor de alimentare izola- 
tea burlanelor și a coșurilor de 
fum lata de elementele combusti
bile.

Asemenea măsuri au fost indicate 
nu odată de către organele P.C.I.— 
M.A.l. conducerilor l.C.R.T.l 
I.C.R.M., LLL. „6 August", coope-

rativei „Jiul" Petroșani care ne
glijează cele mai elementare pres- 
cripțiuni de apărare contra incen
diilor. Asemenea lipsuri. Se mani
festă și la unele școli, spitale, la 
căminul de bătrîni dîn Petroșani 
etc.

In magazii, depozite, precum și 
șantiere de construcții nu este în
găduită folosirea sobelor sau altor 
improvizații (reșeuri electrice, a- 
ragaze etc)., roate aceste prezen- 
find pericol de incendiu. Este ne
apărat necesar să se execute din 
partea conducerii întreprinderilor, a 
împuternicirilor P.C.I. controalele 
menite să contribuie la eliminarea 
tuturor deficientelor ce se semna
lează în această direcție.

Se impune amenajarea unor 
pe de alimentare, la rîul Jiu 
alte ape) în toate localitățile
Jiului, iar în întreprinderi orga
nele de conducere să analizeze 
temeinic activitatea P.C.I.

ANUNȚ
spre angajare: 
reparații de 

toare cu ardere internă, tractoare și alte utilaje forestiere, 
tru localitățile Petroșani, Lup eni și Cimpu lui Neag.

— De asemenea, se caută un electrician cunoscător in 
terie de instalații șl reparații de electromotoare.

Solicitant!! vor trebui să fie calificați in meseriile
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Juristul J- Arnold 
despre legislajia din R.S.Aw

©ЕЫЕѴД Г7 (Agerpres). i
Ea Geneva a avut loc o confer 

rințâ de presă ținută de avocatul 
britanic John Arnold, care a vi
zitat Republica Sud-Africană în' 
calitate de observator ăl Comisiei 
Internaționale a Juriștilor;

Calificînd ca josnieă actuala le
gislație din R.S.A., Arnold a a-» 
tras atenția că ea a fost adoptată 
de un parlament care nu repre
zintă decît • șesime din numărul 
total al populației.-

ѳ

ЗнЬ infiuenfa 
revoluției cubane

NEW YORK 17 (Agerpres).
Ziarul „New York Times", ana- 

lizînd situația din țările latino- 
amerlcane, ajunge la concluzia, 
că în ultimii ani dezvoltarea aces
tor țări s-a desfășurat sub influ
ența revoluției cubane. In Ameri
ca Latină, scrie ziarul, sub înrîu- 
rlrea revoluției cubane s-a ob
servat tendința spre rezolvarea 
națională a problemelor politice, 
economice și sociale.

Revoluția din Cuba, subliniază 
In continuare ziarul, a tulburat 
modul de viață tradițional din A- 
merica Latină. Crește forța de ан 
fracție a Cubei. Revoluția cubană 
„a jucat un mare rol istoric. Ea 
este acceptată și captivează țările 
latino-americane".

a 0.
NEW YORK 17 (Agerpres).
La 16 noiembrie, Adunarea Ge

nerală a O.N.U. a adoptat un nu
măr de rezoluții în diferite pro
bleme aflate pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni.

Adunarea Generală a adoptat în 
unanimitate rezoluția Comitetului 
pentru problemele juridice cu pri
vire la crearea unei comisii spe
ciale însărcinate cu elaborarea 
principiilor de drept internațional 
referitoare la relațiile prietenești 
șl de cooperare între state.

Fără dezbateri a fost adoptată 
rezoluția care recomandă țărilor 
membre ale O.N.U. să permită ce
tățenilor din teritoriile portugheze 
care trăiese în străinătate să-și 
continue studiile prin mijloacele 
oferite de programul de asistență 
tehnică al O.N.U. Portugalia a vo
tat împotriva acestei rezoluții.

Intr-o altă rezoluție Adunarea 
Generală a cerut guvernului Ma
rii Britanii să ia măsuri urgente 
pentru a asigura eliberarea ime
diată a conducătorilor politici șl 
sindicali din Aden și să pună ca-

o rezoluție cu privire la 
de apartheid. Rezoluția 
statele să adopte toate 
posibile pentru a descu-

Rezolujii ale Adunării Generale
N. U.

păt acțiunilor represive în acest 
teritoriu.

Tot la 16 decembrie Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat cu 
100 voturi pentru și 2 voturi con
tra (Republica Sud-Africană și Por
tugalia) 
politica 
cheamă 
măsurile
raja Republica Sud-Africană în pro
movarea politicii de apartheid.

O rezoluție, adoptată cu 99 vo
turi pentru și 2 voturi contra (Re
publica Sud-Africană și Portuga
lia), cere secretarului general al
O. N.U. să adopte măsurile nece
sare pentru a acorda ajutor fami
liilor persoanelor persecutate pen
tru opoziția lor față de 
apartheid.

Adunarea Generală 
dizolvarea Comitetului
lor privind teritoriile care nu se 
autoguvernează și 
însărcinărilor sale 
special pentru examinarea proble
mei aplicării Declarației cu pri-‘ 
vire la acordarea independentei 
țărilor și popoarelor coloniale.

©---------------

politica de

a hotărît 
informărl-

transmiterea 
Comitetului

Reglementarea conflictului 
din regiunea minieră Catavi 

LA PAZ 17 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că Adunarea Generală a 
minerilor greviști din regiunea

■ ■— —

Pe marginea evenimentelor din Dallas

Declarația judecătorului E. Warren
WASHINGTON 17 (Agerpres). 
Comisia specială de anchetă a- 

supra asasinării fostului președin
te al S.U.A., John Kennedy, s-a 
reunit din nou luni, pentru a treia 
oară de la înființarea ei. După 
terminarea ședinței, președintele 
comisiei, judecătorul Earl Warren, 
care este în același timp preșe
dintele Curții Supreme a S.U.A., 
a declarat reprezentanților presei 
că comisia se află în posesia unui 
rezumat al raportului Biroului Fe
deral de Investigații (FBI), precum 
și a unul raport transmis de De
partamentul de Stat. Warren a a- 
rătat că publicarea 
este utilă, textul 
„osatura" raportului 
FBI-ului.

Pe de altă parte, 
tuturor agențiilor fede- 
au întocmit rapoarte 
la asasinarea fostului 
Kennedy să-i înainteze 

intero-

raportului nu 
nefiind declt 

complet al

comisia a ce-
rut oficial 
rale care 
privitoare 
președinte 
documentele, declarațiile, 
gatoriile și rapoartele de anchetă

Avecatii Iui Ruby eer 
eliberarea lui provizorie

DALLAS 17 (Agerpres). •
Tom Howard unul din aveoații 

lui Jack Ruby care l-a ucis pe 
Lee Gswald, a înaintat luni tri
bunalului din Dallas o cerere de 
punere în libertate provizorie a 
clientului său pe motivul că aces
ta „are nevoie de ajutoarele anul 
medic psihiatru șj de un examen 
psihiatric".

După cum transmite agenția 
UPI, cei șase avoeați ăl lui Ruby 
se străduiesc să-l prezinte pe a- 
cesta ca avînd o sănătate șubre
dă. Procurorul districtual Henry 
Wade, a declarat însă că Ruby 
este perfect sănătos — fapt cer
tificat de altfel șl de un examen 
psihiatric căruia i-a fost supus a- 
cum cîtva timp — și că va fi ju
decat la 3 februarie pentru cri
ma sa.

Judecătorul districtual, E. B, 
Brown-a anunțat că ki 23 decem
brie va aseulta argumentele apă
rătorilor lui Ruby ta Sprijinul ce
rerii lor de punere în libertate 
provizorie a acestuia.

In legătură cu catastrofa minieră 
de la Mikava

TOKIO 17 (Agerpres).
Secretarul general al Consiliu

lui general al sindicatelor din Ja
ponia, Akira Ivai, luînd cuvîntul 
la Omuta, a declarat că recenta 
catastrofă de la mina Mikava, în 
oare și-au găsit moartea peste 450 
de mineri se datorește politicii de 
raționalizare capitalistă. Ivai a ci
tat noi fapte care confirmă negli
jența administrației față de pro
tecția muncii. Astfel echipele de 
salvare au început lucrările de

deblocare abia după 6 ore de la 
catastrofă. In ciuda faptului eă în 
abataje a rămas o mare cantitate 
de gaze, echipele de salvare n-au 
fost înzestrate cu măști de gaze. 
Administrația, a subliniat Ivai, nu 
a anunțat pe minerii din minele 
vecine, legate de mina Mikava 
despre catastrofa care a avut loc. 
Dînd dispoziții minerilor din aceste 
'mine să continue lucrul, adminis
trația a pus în primejdie viața lor.

©

BATA 17 (Agerpres).
Potrivit unor rezultate parțiale 

date publicității în numeroase cen
tre din Guineea spaniolă, popu
lația africană a votat împotriva 
proiectului autorităților spaniole de 
a proelama la 1 ianuarie 1964 o 
așa-zisă „autonomie".

Populația din acest teritoriu se 
pronunță însă împotriva acestei 
manevre colonialiste. La Bata, ca 
pitala Guineei spaniole (Rio Muni). 
din 25 000 de voturi, numai 1 500 
au fost în favoarea proiectului 
spaniol de proclamare a „autono-

insula Fernando Po, circa 
voturi au fost împotrivă 
5 340 au fost pentru. A-

împotriva manevrei colonialiștilor 
spanioli

miei". In 
7 000 de 
și numai
ceeași situație a fost constatată și 
în alte centre. Rezultatele defini
tive nu au fost date încă publici
tății, dar, după cum subliniază a- 
gențiile de presă în Guineea spa
niolă a fost înregistrată o puter
nică opoziție a populației indige
ne față de planul propus de auto
ritățile franchiste deși acestea au 
luat toate măsurile în încercarea 
de a înăbuși glasul populației din 
aceste teritorii. , ’

©

care au servit la întocmirea dosa
relor. Judecătorul Warren a de
clarat de asemenea, că comisia sa 
află în posesia armei cu care se 
presupune eă a fost săvîrșită cri
ma și a gloanțelor dar a arătat că 
aceste piese nu stat absolut ne
cesare.

In legătură eu ancheta desfă
șurată de FBI, săptămînalul „New
sweek" a publicat luni un articol 
în care sublinia că raportul Bi
roului Federal de Investigații nu! 
răspunde la unele întrebări. După 
cum 
tele 
Lee 
fără
dezvăluie identitatea agentului de 
poliție din Dallas eare a permis 
lui Jack Ruby să pătrundă în sub
solul clădirii poliției pentru a-I u- 
cide pe ©swald.

boliviana Catavi a aprobat, luni 
seara, cu majoritate de voturi, a- 
cordul încheiat în scopul regle
mentării conflictului care opune 
pe cei 7 000 de mineri guvernului 
președintelui Victor Paz Estensoro, 
Acest acord, realizat în urma con
vorbirilor dintre 
liviei, Estensoro 
tele țării, Juan 
sindical care a
de vedere al minerilor — prevede 
retragerea trupelor trimise împo
triva greviștilor, eliberarea osta
ticilor luați de mineri din rîSdu- 
rile eonducătoriior și tehnicienilor 
minelor și garantarea de către gu
vern a imparțialității în 
intentat unor 
bolivieni.

Aceștia 
pentru eă 
planurilor
ganiza" minele de cositor din re
giunea Catavi într-un mod care 
ar duce la concedierea cîtorva 
mii de mineri.

In aceeași zi, toți ostaticii de
ținuți de mineri au fost puși în li
bertate.

președintele Bo
și vicepreședin- 
Lechin, — lider 
sprijinit punctul

Sosirea unor avioane militare engleze 
în Cipru

engleze „Hastings", care 
din Anglia o unitate mili- 
va participa la viitoarele 
denumite „Tudor March", 

ale 
la

scrie „Newsweek" printre al- 
„raportul nu spune dacă 

Harwey Oswald este vinovat 
nici un fel de îndoieli" și nu

BERLIN. După cum anunță 8- 
genția ADN, în urma tratativelor 
care au avut loc între un repre
zentant al guvernului R.D.G. și un 
împuternicit al Senatului vest-ber- 
linez, la 17 decembrie în Berlinul 
occidental a fast semnat un pro
tocol comun privind acordarea de 
permise locuitorilor Berlinului oc
cidental în vederea vizitării rude
lor lor din R.D.G. în timpul sărbă
torilor de iarnă.

NEW YORK, De o lună șl ju
mătate continuă greva chiriașilor 
din Harlem. Aproximativ 1 000 de 
familii de negri cer reducerea chi
riilor și 
ințelor.

Greva 
caraeter
se alătură mereu noi chiriași, 
prevede că anul viitor, greva 
lua o mare amploare dacă reven
dicările populației din Harlem nu 
vor fi satisfăcute.

repararea urgentă a locu-

a început să capete 
de masă. Greviștilor

un
Ii

Se
va

SINGAPORE. După cum anunță 
agenția Associated Press, la Sin
gapore a sosit primul grup de 
soldați englezi pentru a participa, 
alături de trupele Federației Ma- 
layeze, la reprimarea torțelor pa
triotice din teritoriile situate in

NICOSIA 17 (Agerpres).
In Cipru au sosit șase avioane 

militare 
au adus 
tară ее 
manevre
Desele manevre și aplicații 
trupelor engleze, staționate 
baza militară din Cipru, reprezin
tă o primejdie pentru populația 
pașnică a acestei insule. Acum o 
lună, trupele engleze au efectuat

,,aplicații speciale", care după cum 
a devenit cunoscut „dintr-un do
cument englez", publicat în presa 
cipriotă, au avut ca temă un „e- 
ventual amestec în treburile In
terne ale Ciprului în cazul creării 
unei situații anormale pe insulă" 

Toate acestea confirmă odată 
mai mult, scrie presa progresistă. 
din Cipru, necesitatea
bazelor militare străine de pe 
ritoriul Ciprului.

lichidării
te-

fruntași
procesul 
sindicali

sînt
au

guvernului de a

judecatătrimiși în
protestat împotriva

„reor-

RABAT 17 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că Ia 

16 decembrie trupele americane 
au evacuat ultimele două baze mi
litare de pe teritoriul Marocului 
— baza aeriană de la Nouasseur 
din apropiere de Casablanca și 
cea de la Kenîtra, din apropiere 
de Rabat.

S.U.A. au deținut în Maroc cinci 
baze militare. Una dintre aceste 
baze a fost evacuată încă cu trei 
ani ta urmă. Alte două au fost

marocane îri

a*militare 
s-a efectuat

--------------- ©---------------

Evacuarea bazelor militare americane 
de pe teritoriul Marocului 

preluate de trupele 
cursul acestei luni.

Evacuarea bazelor 
merîcane din Maroc
în baza unul acord intervenit în
tre cele două țări încă în 1959. 
In Maroc urmează să mai rămînă 
un număr de militari americani, 
care vor colabora cu forțele ar
mate marocane în administrarea 
unora dintre aceste baze, în spe
cial a bazei de la Kenitra.

nordul insulei Borneo. După cum 
a declarat un purtător de cuvînt 
militar englez, alte trupe engleze 
urmează să sosească 
Malayeză Ia începutul

în Federația 
anului viitor.

cum anunță

den, instituirea stării excepționale 
în Federația Arabiei de Sud și u- 
nele probleme privind apropiatele 
tratative privind viitorul constitu
țional al Adenului și al Federației 
Arabiei de Sud.

MOSCOVA. După 
agenția TASS stația centrală seis
mică „Moscova" a înregistrat luni 
la orele 16,52 (ora Moscovei) un 
cutremur de pămînt de intensi
tate medie. După prelucrarea da
telor stației seismice s-a stabilit 
că epicentrul cutremurului se află 
în Marea Ionică. Cercetătorii au 
stabilit, de asemenea, că la epi
centru forța cutremurului a fost 
de peste 7 grade.

cum anunță a- 
au avut loc Ia 
între ministrul

LONDRA. După 
genția Reuter, luni 
Londra întrevederi 
coloniilor al Angliei, Duncan San-
dys, și oficialități guvernamentale 
din Aden și Federația Arabiei de 
Sud. In centrul discuțiilor s-a aflat 
situația politică din aceste terito
rii, îndeosebi evenimentele ce au 
avut loc după atentatul de Ia 10 
decembrie pe aeroportul din A-

BAGDAD. Ziarul iranian „Al Fajt 
al Jadid1 
militar 
28 de 
mene 
ani și 
fi desfășurat 
nistă".

[" anunță că 
din Bagdad a 

femei la 
cuprinse 
jumătate

Tribunalul 
condamnat 

înehisoare pe ter- 
între 5 luni și 2 

sub acuzația de a 
„activitate comu-

In fața clădirii Di- 
probiemele învăță-

de protest împo- 
direcției de a lua 

să permită anul 
de culoare să in- 

cu elevii albi.

NEW YORK, 
recției pentru 
mintalul din New York a avut loe 
o demonstrație 
triva refuzului 
măsurile care 
viitor elevilor 
vețe împreună

Au fost arestați 21 de demon
stranți.

CAIRO. La Cairo au început 
lucrările sesiunii Comitetului pla
nificării agriculturii din Orientul 
Mijlociu, la care iau parte repre-

zentanți din 14 țări. In cuvîntul 
de deschidere, ministrul agricultu
rii al R.A.U., Maguib Hasad, a de
clarat că Comitetul trebuie să a- 
nalizeze, printre altele, posibilita
tea creării unui institut regional 
de planificare a agriculturii și de 
pregătire a cadrelor de speciali
tate în acest domeniu.

MOGADISCIO. La Mogadiscio a 
avut loc o întilnire între A. Os
man, președintele Republicii So
malia, și Zakariya Mohi Eddin, 
vicepreședintele R.A.U., care se 
află intr-o vizită de prietenie io 
Somalia,

Vicepreședintele R.A.U. a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu A. 
Shermark, primul ministru al So
maliei și Abdullahi Galeb, preșe
dintele Adunării Naționale a So
maliei.

QUITO. Junta militară din Ecua
dor face eforturi disperate pentru 
formarea unui „guvern constitu
țional". In prezent, junta dictato
rială grăbește elaborarea unei noi 
constituții menită să legalizeze 
prezența sa la putere pentru a 
continua teroarea dezlănțuită în 
țară. Junta militară intenționează 
să proclame noua constituție fără 
aprobarea ei prealabilă de către 
Adunarea constituantă.
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