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eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

in laboratoarele S.C.S.M. Petroșani se efectuiază cercetări impor
tante' asupra cărbunelui din Valea Jiului determinîndu-se proprietă
țile lui fizico-chimice, gradul de explozivitate pe eare il reprezintă 
conținutul de sulf, carbon și hidrogen din cărbuni. IN CLIȘEU: In 
laboratorul de cercetări a cărbunelui se determină conținutul de car- 
i >n și hidrogen din cărbuni.
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Dcputalii - gospodarii comunei
Numeroase fapte din viața co

munei Aninoasa dovedesc cu pri
sosință activitatea rodnică desfă
șurată de comitetul executiv al sfa
tului popular și deputății comu
nei pentru buna gospodărire și în
frumusețare a localității. De la 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare din martie 1961, comite
tul executiv a muncit neobosit 
pentru a schimba înfățișarea co
munei, pentru a sprijini traduce
rea în viață a propunerilor făcute 
de alegători. îmi amintesc și acum 
cu cîtă însuflețire vorbea într-una 

..jdin sesiunile sfatului popular co
munal deputatul comunist Popa 
Pavei, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular din lo
calitate despre ceea ce trebuie fă
cut pentru înfrumusețarea conti
nuă a celor 42 de circumscripții 
electorale din comună. In sesiune 
a fost prelucrat un plan de măsuri 
privind buna gospodărire și înfru 
musețare a localității care a fost 
Supus spre aprobare deputaților 
sfatului popular. Numeroși depu
tați și-au luat angajamente concre
te și au arătat cum vor munci pen
tru îndeplinirea obiectivelor în
scrise în plan și au venit cu pro- 

. puneri privind organizarea acțiu
nilor. Deputății Lazăr Bela, Dunca 
Petru, Ledrer Iosif, Dina Virgil au 
vorbit despre felul cum vor antre
na’ comitetele de cetățeni și ce 
măsuri vor lua ca circumscripțiile 
lor să-și schimbe înfățișarea. De- 

I putații Knebel Francisc, Blag Teo-

bărbați și femei, 
au ieșit pe uli- 
să pună umărul

fii și alții s-au angajat să mun
cească în așa fel îneît circumscrip
țiile lor să se situeze la loc de 
frunte în întrecerea patriotică pe 
comună.

A venit și. ziua cînd s-a trecut 
la fapte. Sute de 
tineri și vîrstnici 
țele comunei ca
la ceea ce aveau de înfăptuit. In 
circumscripțiile nr. 31, 32, 33, 35, 
39 precum și în cele ale dgputa- 
tilor Cloica Nicolae, Șortan loan 
s-au plantat zeci de salcîmi și ar
buști ornamentali. s-a așternut
piatră pe drumul de pe vale în
sus spre filtru, pe o lungime de 
peste 500 m.l. Prin grija deputa-
tilor Diniș Miron. Lany Maria,
precum și a celor din circumscrip
țiile electorale nr. 7 și 41 au fost 
construite 6 poduri din lemn.

Se poate spune. făr~. a greși, 
că în localitatea Aninoasa depu
tății sînt gospodarii comunei, că 
circumscripțiile electorale au de
venit într-adevăr unități teritoriale 
de bază unde se hotărăște soarta 
acțiunilor întreprinse de comite
tul executiv. In circumscripțiile 
electorale în care activează depu
tății Jurca Silvia, Bulea Teodor, 
Matei loan, Sortan Lucreția
alții, alegătorii învață, zi de zi, 
să conducă treburile gospodărești 
ale comunei și inițiativele lor gă
sesc

și
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an, oglindesc un in
și promițător. Pînă 

8 ianuarie, brigăzile 
la săpare și-au de-

Începui rodnic
Rezultatele pe care minerii de 

la Dîlja le-au obținut în primele 
zile din acest 
ceput rodnic 
în data de 
care lucrează
pășit planul la zi cu 8 la sută. De 
asemenea, majoritatea brigăzilor 
care execută lărgiri, betonări și 
alte amenajări ац sporit produc
tivitatea muncii cu 9—12 . la sută 
față de plan. S-au evidențiat în 
mod deosebit minerii din brigăzi
le conduse de Tănase Gheorghe, 
Mateiuș Ludovic, Dușan Ioan, Mi
hai Dumitrii și Bartha Coloman.

Tot în aceste zile, la Dîlja au 
sosit două locomotive electrice

încărcat tip
cu

Citiți în pagina lV-a
* Realizări ale oamenUor muncii din UJ1.S.S. in prima săptămînă 

a noului an
• Declarațiile academicianului A. Blagonravov
• După înfrlngerea tortelor* militare sud-vietnameze la Ap-Bac
• Cresc prețurile in italia
• Evenimentele din Katanga

SARCINILE Pregătiri pentru alegerile 
de la 3 martie

cu bandă și

trolei, o mașină de
PML-5, un greifer de mare capaci
tate, două cărucioare
alte utilaje moderne care vor ușu
ra activitatea brigăzilor din subte
ran.

Angajamente 
care prind viață

Pînă la data de 7 ianuarie 1963 
Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani a primit pentru trimes
trul I un număr de 267 comenzi. 
Hotărîți să le realizeze înainte de 
termen, muncitorii din secții au c 
pornit o întrecere avîntată. Urmînd 8 
exemplul comuniștilor, brigăzile de 8 
la montaj-ajustai s-ar angajat să 8 
dea cu 10 zile mai devreme în fo-8 
losinta exploatărilor carbonifere un 8 
grup de nompe centrifuge, patru 8 
cu'butoarc 
goane

Un 
rător 
secția 
crează

vibrante și două va- 8 
cu o capacitate de 12 tone. 8 
rezultat deosebit ье îmbucu- jj 
l-au obținut muncitorii din g 
construcții metalice care lu-g 
la pansonarea flanșelor pen-8 

8 
8 
8 

Reducerea prețurilor | 
la motorete și biciclete g 

„rarnați“ 8
8 8 
8 

. 8 care pinap 
lei, costă x 
după mo-g 
de la a-g 
„Carpați" 8

-=©

Incepînd de la 1 ianuarie au fost 
reduse prețurile Ia motorete și bi
ciclete „Carpați".

Motoreta „Carpați", 
acum se vindea cu 4 500
acum 3 950 sau 3 600 lei. 
delul de fabricație. Tot 
ceastă dată, bicicletele 
se vor desface la prețul de 690 8 
lei, iar cele pentru copii la 550 8 
lei, față de'860 și respectiv 608 lei 8 
cît costau pînă acum. 8

(Agerpres) 8 
________ 8 

—=--------------- 8

Pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de producție»

un puternic ecou.

Z. ȘUȘTAC

(Continuare in pag. 3-a)

tru tuburile de aeraj. Prințr-o mai 
bună organizare a lucrului, ei au 
reușit să sporească productivitatea 
muncii cu sută la sută.

In pas cu realizările brigăzilor 
de la montaj-aeraj, construcții 
metalice, turnătorie, merg și mun
citorii din secția mecanică. Depă
șirile obținute de strungarii și 
frezorii Știr Traian, Cojocaru Du
mitru, Grecu Pavel, Brinaș Ștefan, 
Cozma Ștefan și Ciobanu Ștefan 
se ridică la 45 la sută față de 
norma stabilită.

ei au executat, din im
proprie, în afara sarcini- 
serviciu, două revizii teb- 
locomotivele nr. 50 431 și

Din inițiativă proprie
Pentru muncitorii de la atelierul 

de reparații al Depoului C.F.R. - Pe
troșani, întreținerea perfectă a 
parcului de locomotive constituie 
un obiectiv important. Săptămîna 
trecută, 
țiativă 
lor de 
nice la
50 187 și o spălare. Tot din iniția
tivă proprie, colectivul atelierului 
a început să amenajeze un cuptor 
destinat să ușureze cimentarea cu 
straturi tari a pieselor de metal 
expuse frecării.

Pentru viitor, harnicii lucrători 
ai atelierului și-au propus să con
fecționeze din materiale recupera
te un dispozitiv pentru ridicarea 
domelor de locomotivă, o macara 
pentru ridicarea pieselor grele și 
un mecanism pentru potrivirea cu-

[oittllDliea «misiilor 
eleiiorale to țimitrlplli
In vederea alegerilor de depu

tați în sfaturile populare au a- 
vut loc în aceste zile adunări 
pentru desemnarea membrilor în 
comisiile electorale de circumscrip
ții în comunele și orașele raio
nale din Valea Jiului. In orașele 
Petrila, Lupeni și Vulcan s-au 
constituit 266 comisii electorale 
de circumscripții iar în comunele 
Văii Jiului 156 comisii electorale 
de circumscripții. Comisiile elec
torale cuprind 1266 oameni ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile Văii Jiului.

comunele și 
Valea Jiului 
populare ale 
și ale oame-

Цинаш reprezeotanților 
Io [omiliile шііііог io ootare

In ultimele • zile ■ în 
orașele raionale din- 
au avut loc adunări 
organizațiilor obștești
nilor muncii din întreprinderi și 
instituții pentru desemnarea repre
zentanților în comisiile secțiilor 
de votare.

Ș-aU . desemnat in total aproape 
200 de oameni ai muncii pentru 
a fi propuși să facă parte din cele 
27 comisii ale secțiilor de votare 
din Valea Jiului. •

Colectivul minei Uricani, colectiv 
care s-a remarcat în fiecare an 
prin rezultatele obținute, s-a pre
gătit intens pentru îndeplinirea cu 
succes* a noilor sarcini ds plan 
Odată cu dezbaterea cifrelor de 
plan, colectivul fiecărui sector s-a 
angajat să depună toate eforturile 
pentru a ridica nivelul producție', 
pe ,o treaptă superioară, pentru a 
obține indici tehnico-economici tot 
mai .înalti.

Una din căile de bază ce asigu
ră îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor asuma
te este ridicarea tuturor brigăzilo' 
la plan, 
preună cu 
inginerești, 
lucru să 
pe seama 
muncii, 
vitatea 
găzile 
Condiții 
’oc de

Conducerea minei. îm- 
celelalte cadre tehnico- 
și-a propus ca acest 

fie realizat în special 
creșterii productivității

Pentru a spori 
muncii și a ridica 
la plan, trebuie 
optime de lucru 
muncă. Așa că.

producti- 
toate bri- 
arigurate 

la fiecare 
întreaga

atenție a colectivului de aici este 
mdreptată în acest sens.- O: serii 
de măsuri tehnico-organizătorice 
bine gîndite, sînt menite să 'asi
gure acesț lucra. Pentru buna des
fășurare a transportului de pro
ducție la sectoarele I și II se vor 
introduce trei locomotive Diesel 
la orizontul 580. Frintr-un nou 
sistem de dirijare a producției- din 
abatajele 4—5 blocul II și 8-r-O.u 
blocul I, orizontul 58C se va. des
ființa funia fără fine, făcîndu-se 
astfel însemnate economii de pos
turi. In scopul unei mai bune a- 
provizionări cri material lemnos a 
locurilor de muncă din blocul V 
se va amenaja un puț orb Pen
tru ridicarea presiunii aerului com
primat se va pune în funcțiune, 
la statia puțuri, un compresor 'de 
45 m.c. pe minut. 1

Un alt factor care va contribui 
la ridicarea brigăzilor la plan si 
creștere > productivității muncii

te introducerea și extinderea me- g 
todelor avansate de muncă. In pri-8 
mul rînd se preconizează introdu- 8 
cerea armării mixte în abatajele 8 
cameră. In același timp, se preve- 8 
de crearea de condiții pentru rea- g 
lizarea de către cît mai multe bri- g 
găzi de 
de două 
In acest 
zilor de 
necesară 
partea maiștrilor mineri.

Aplicarea acestor măsuri, alături 8 
de experiența, puterea și voința 8 
de muncă a colectivului de aici 8 
vor asigura și în acest an îndepli- 8 
nirea cu succes a sarcinilor, ridi- 8 
carea tuturor brigăzilor la nivelul 8 
celor fruntașe. Minerii de aici, pe 8 
seama randamentelor sporite, vor o 
livra industriei siderurgice tot mai 8 
mari cantităti de cărbune cocsifi- 3 
cabil vor îndeplini ritmic planul ° 
de producție. °

mineri, a unei avansări g 
fîșii pe schimb și aripă, g 
sens se va acorda brigă- g 
mineri asistența tehnică g 

și un sprijin efectiv ding 
8

es-

Noul cartier 
In prezent el 
pînă la sflrșitul 
96 apartamente.

IN CLIȘEU: 
dere din cartier.
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Livezeni, crește cu fiecare săptămînă care trece, 
cuprinde deja 68 blocuri cu 1 160 apartamente, iar 

lunii ianuarie va mal crește cu trei blocuri avînd

Unul din noile blocuri predate ; în medalton ve

8
8
8
8
8
8
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TINERI

Cu elan tineresc—Ia realizarea 
sarcinilor sporite pe anul 1963!

tinâr activ 
la Înfăptuirea sarcinilor economice

de toți 
muncii, 

din Va-
IOAN GHINEA 

prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

Alături 
oamenii 
tineretul 
lea Jiului a pășit
în noul an cu hotărirea de a ob
ține noi succese in lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice 
trasate de partid.

In mobilizarea tinerilor mineri, 
constructori, preparatori și din ce
lelalte unități economice la muncă 
plină de avint, organizațiile U.T.M. 
trebuie să folosească experiența 
acumulată in cursul anului 1962, 
sț se preocupe de folosirea tutu
ror formelor pentru a atrage ma
sele de tineret la o mnncă plină 
de avint pentru Îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamente
lor de întrecere.

In cursul anului care a trecut, 
s-a tmbunătățit preocuparea orga
nizațiilor U.T.M. pentru 
diferitelor forme menite 
re sporirea «■ontrlbuțlei 
Ia realizarea sarcinilor
Organizațiile U.T.M. au analizat In 
adunări generale felul cum parti
cipă tinerii Ia realizarea sarcini
lor de plan, au mărit cu Încă 46 
numărul posturilor U.T.M. de con
trol care au fost îndrumate să des
fășoare o activitate susținută în 
direcția descoperirii și valorifică
rii rezervelor interne, lichidării 
manifestărilor de indisciplină din 
procesul de producție etc. In anu" 
1962, pe baza planului 
comun al Comitetului 
U.T.M. și al Consiliului
Sindicatelor, organizațiile U.T.M. in 
colaborare cu sindicatele au des
fășurat o muncă susținută pentru 
mobilizarea tineretului la cursuri 
de calificare și de ridicare a cali
ficării. In aceste cercuri au fost 
cuprinși aproape 8000 tineri mun
citori.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui au pășit fn anul 1963 cu anga
jamente 
hotărirea
succese 
puse de
in muncă, dovedesc 
hotărire va prinde viață.

Pentru sporirea continuă a con
tribuției tinerilor ia 
sarcinilor de plan pe 
ganizațiilor U.T.M. Ie 
însemnate, îndeosebi

privește antrenarea tuturor tinerl-

folosirea 
să asigu- 

tinerilor 
de plan.

de măsuri 
orășenesc 
local al

sporite de întrecere, cu 
fermă de a obține noi 

fn înfăptuirea sarcinilor 
partid. Primele realizări 

că această

îndeplinirea 
noul an. or- 
revin sarcini 
in ceea ce

le au de lnde- 
mai mulți din 
cerut cuvîntul. 
au luat cuvln- 

brigadier

La panoul de
După ce ascultară, cu legitim in

teres, sarcinile ce 
plinit în noul an, 
cei prezenti au 
Printre primii care
tul a fost și tînărul 
Schneider Francisc.

—- Astăzi am luat cunoștință de 
sarcinile ce le vom avea de înde
plinit. Plnă acum am avut în sec
tor și unele greutăți neprevăzute. 
Dar acum lucrurile s-au schimbat, 
putem păși hotărîți în noul an de 
muncă. Mă angajez ca împreună 
cu brigada să dăm peste plan 600 
tone de cărbune, să 
materialul lemnos...

...Tînărul Schneider 
meseria 
ani în 
munca

economisim

a învățat 
mai multi

nt ină. A lucrat sub 
mineri cunoscuți din 

S-a calificat și el ca

de miner cu
urmă. Dragostea pentru 

minorilor l-a îndemnat să
coboare in 
mina multor 
sectoral III.
miner, pentru ca mai tîrziu să-i 
fie încredințată conducerea unei 
brigăzi. Nu s-a făcut de rîs. Ba

lor la întrecerea 
socialistă pe bază 
de obiective con
crete, lidiidarea 

de indisciplină șimanifestărilor 
ridicarea calificării profesionale a 
tineretului

O bună parte a organizațiilor 
U.T.M, au desfășurat încă din pri
mele zile ale noului an o activitate 
susținută pentru popularizarea in 
rindurile ținerilor a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de Între
cere pe 1963. Organizațiile U.T.M. 
din sectoarele I șl VI ale minei 
Uricani, II, IV, VII și X — mina 
Petrila, VII mina Lnpenl și altele 
au organizat adunări generale în 
care au luat în discuție abaterile 
de la disciplină ale unor tineri ca 
Alb.izin Ioan, Fllip Traian, Stroles- 
cu Dumitru, Aramă 
Mihai, Grigorescu 
alții, abateri care 
sulul de producție.

Organizațiile U.T.M. au datoria 
să desfășoare o muncă susținută 
de mobilizare a tinerilor la înde
plinirea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă. Periodic, în a- 
dunărl generale tinerii să fie soli
citați să informeze despre felul în 
care își îndeplinesc sarcinile și 
angajamentele fn întrecere.

Trebuie desfășurată o muncă 
susținută pentru dezvoltarea răs
punderii tinerilor față de ridicarea 
pregătirii lor profesionale. Pentru 
aceasta, în colaborare cu sindica
tele și conducerile tehnice vor fi 
stabilite 
fiecărui 
ficare. 
control 
soare fn așa fel activitatea încft să 
devină un factor real în descope
rirea șl valorificarea rezervelor 
interne, fn combaterea tuturor ma
nifestărilor de indisciplină in ria
dul tinerilor. O atenție deosebită 
trebuie să acorde organizațiile 
U.TJM. creării unei puternice opinii 
de masă Împotriva celora 
fac absențe nemotivate 
voacă greutăți procesului 
ducție.

Printr-o muncă politică 
să asigurăm ca fiecare tinăr să 
devină un participant activ la In- 

■depllnirea sarcinilor de plan spo
rite și a angajamentelor de Între
cere pe 1963 I

Vasile, Rotaru 
Constantin si 
dăunau proce

de a releva sarcinile 
fața colectivului nos- 
ales a tineretului mi- 
an, vreau să subliniez

Obiective mobilizatoare 
în fața tineretului exploatării

— Convorbire cu tov. Cotoi: losif, șeful minei Vulcan -
La întrebările unui redactor ai 

ziarului nostru cu privire la sarci
nile sporite care stau în fața co
lectivului minei Vulcan în noul an 
și contribuția pe care este chemat 
s-o aducă tineretul exploatării la 
înfăptuirea acestora, tov. COTOJ 
IOSIF, șeful minei Vulcan ne-a răs
puns următoarei 5 :

— înainte 
ce stau în 
tru, și mai 
nei în noul
realizările minei Vulcan în cursul 
anului ce s-a încheiat, realizări la 
care tineretul minei a adus o con
tribuție prețioasă.

In cursul anului 1962, colectivul 
minei noastre a învins multe greu
tăți reușind să încheie anul cu o 
depășire a planului de producție 
de peste 2 000 tone de cărbune, 
la care se adaugă și cele 9 000 tone 
de cărbune cîștigate în urma boni
ficațiilor primite pentru îmbunătă
țirea calității producției. La aceste 
succese o contribuție prețioasă au 
adus-o tinerii mineri care formează 
majoritatea efectivului minei.,

In 1963, colectivul nostru trebuie 
să extragă o producție cu 13,9 
la sută mai mare decît în anul 
trecut, să atingă o productivitate 
de 1,168 tone pe post. Față de a- 
ceste sarcini, colectivul minei și-a 
fixat drept angajamente de între
cere să depășească planul de pro
ducție cu 13 000 tone de cărbune.

să reducă cu 0,58 Iei pe tonă pre
țul de cost și conținutul de cenușă 
cu 0,5 la sută față de limita admisă. 
Avem toate condițiile create pentru (' 
realizarea acestor obiective. Condu- ’ 
cerea exploatării a luat măsuri ( 
pentru a asigura condiții de muncă t 
optime brigăzilor de mineri.

Ce așteaptă organizația de partid ? 
și conducerea minei în noul an din 
partea tineretului ? Să 
tribuție și mai mare 
sarcinilor ce ne stau 
acest lucru presupune 
neri să-și organizeze mai bine mun
ca, să folosească pe deplin utila
jele. Se cere deci o pregătire pro
fesională tot măi înaltă din partea 
fiecărui tinăr și, totodată, o disci
plină conștientă în producție, lucru 
care în anul ce a trecut a mai 
lăsat de dorit. Pentru a veni în 
sprijinul tinerilor în privința ridi
cării pregătirii lor profesionale, cît 
și pentru lichidarea actelor de in
disciplină, conducerea minei a luat 
măsuri corespunzătoare, 
țiile U.T.M. vor trebui 
însă aceste măsuri, să 
tinerii iq cursurile de 
calificării, să creeze’ opinie împo
triva indisciplinei.

Uimind exemplul înaintat al co
muniștilor, mobilizat la o muncă 
rodnică de către,,organizațiile U.T.M., 
sîntem siguri că tineretul minei 
Vulcan va fi și în acest an la 
nivelul sarcinilor ce ne stau în fa
ță.

aducă o con- 
la realizarea 
în față. Or, 

ca tinerii mi-

Organiza- 
să sprijine 
mobilizeze 
ridicare a
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La mina Petrila muncesc aproa
pe- 2 000 de tineri. In prezent, ei 
sînt toți în întrecere pentru în
deplinirea angajamentelor și spo
rirea continuă a producției de căr
bune. Minerii din sectorul III al 
exploatării, sector fruntaș în între
cerea soci ai istă pe mină, au ex
tras în acest an 664 tone de căr
bune peste plan din angajamentul 
anual. Sînt cunoscute de 
colectivul exploatării 
frumoase dobîndite în 
tinerii Mălăiescu loan,
sile, Rotaru Gheorghe, Gref Petru, 
Șișu Virgil și mulți alții care zi 
de zi își depășesc sarcinile de

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tineri mineri 
în întrecere

întreg 
rezultatele 
muncă de 

Facere Va

• toofțee

)
'»
I I I

de ace- 
trecut, 

organiza- 
urmăresc 

angaja-

< 
l 
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susținută 
tinăr

măsuri pentru mobilizarea 
tinăr la cursurile de cali-
POșturile U.T.M.-iste de 
șint chemate să-și desfă-

care mai 
și pro- 
de pra

tonelor de 
plan cres-

clțiva ani. 
ca despre

mioare și pe aleea fruntașilor 
mai mult, lună de lună graficul 
de producție al brigăzii urca tot 
mai sus, iar numărul 
cărbune extrase peste 
tea mereu.

...De atunci au trecut 
Suficient însă pentru
hărnicia tinerilor din brigada co
munistului Schneider să vorbească 
întreaga mină.

Succesele dobindite lună de lună 
de tinerii din brigadă au constituit 
ntereu un îndemn pentru munca 
de viitor. Tineri ca Dumitraș Cor
nel, Unghean Iiie, Gaboș Samoilă, 
Petrie Iosif. Pană Nicolae, Sărau 
Ioan și alții, slnt exemple în mun
că. Cu toții au Insă o slăbiciune: 
în timp ce la muncă se avlntă cu 
curaj, sint... mai timizi cfnd e vor
ba de angajamente.

..Așa au făcut și anul trecut, 
ba început s-au angajat să-și de
pășească planul anul cu 800 de 
tone. Nu trecuseră insă trei luni 
din aii si angajamentul a fost În
deplinit. Apoi, în cinstea zilei de 
1 Mai, și-au majorat angajamen-

la 1000 de tone, care la fel 
fost îndeplinit ' înainte de ter-

tul
a,
men. Au intrat în semestrul II cu 
un angajament majorat la 1 600 
de tone. Ultimele zile ale lunii au
gust le-au adus satisfacția îndepli
nirii și a acestui angajament. Apoi 
na și-au mai luat angajamente dar 
și-au depășit planul anual cu 3 900 
tone de cărbune. Și asta în con
diții grele de muncă. Despre hăr
nicia lor a vorbit în tot cursul a- 
nului poza brigăzii de la panoul 
de onoare și cea a șefului de bri
gadă de pe aleea fruntașilor.

După numai 5 zile lucrate din 
acest an, brigada a dat peste plan 
369 tone de cărbune, ridicînd ran
damentul de la 3,36 cit au planifi
cat la 5,01 tone pe post. Aceasta 
dovedește că tinerii din brigada 
lui Schneider sînt hotărîți să 
muncească astfel încît cele două 
poze să rămînă și în acest an la 
loc de frunte pe panoul de onoare 
și pe aleea fruntașilor.

Lucrind la galeria dublă A- 
ninoasa-sud, membrii brigăzii 
lui Berculeanu Matei în ma

joritate tineri, au contribuit 
cu toții la realizarea planului, 
după prima săptămină de 
muncă, in procent de 103,5 ia 
sută.

IN CLIȘEU: Berculeanu Ma
tei discutînd cu o parte din 
ortacii săi, printre care tine
rii mineri Nicuță Dumitru și 
Vlasin loan.

V. OR OS

Рріп
IN ANUL 1962:

• In unitățile eco
nomice din Valea 
Jiului au activat 184 
de posturi utemiste 
de control.

• 250 de tineri au 
făcut parte din cer
curile de inovatori și 
raționalizatori.

• Tineretul yăii

producție. Cu deosebit elan s-au 
avîntat în muncă în noul an și ti
nerii din brigăzile conduse de tov. 
Ropolă Mihai. Enache Chir iță, Ml 
chiev Gheorghe, Dinescu Nicolae, 
Cîșlaru loan, Stan Constantin care 
în prima decadă a lunii au obținui 
realizări superioare țață 
eași perioadă a anului

Comitetul U.T.M. și 
țiile de bază de la mină 
cu atenție îndeplinirea
mentelor luate de tineri și îm
preună cu comitetul sindicatului 
și conducerile sectoarelor caută 
să ie creeze condiții tot mai bune 
de muncă. In cadrul întrecerii so
cialiste fiecare brigadă are an
gajamente concrete. Utemiștii din 
brigăzile tinerilor, Vătaf и Petru, 
Covaci Andrei, Cepălău Aurel și 
altele și-au luat angajamente mai . 
mari dealt în anul trecut, au fd-5- 
cut un salt calitativ în ce priveș- 
te organizarea muncii în brigăzi. SI 
Utmînd îndemnul comuniștilor, 
exemplul lor, utemiștii Dumbră- 
veanu Mihai. Solovan Dumitru au > 
preluat conducerea unor brigăzi r 
rămase în urmă, pe care au reușit у 
să le ridice la nivelul celor trun- ) 
tașe. Această inițiativă a tost a- \ 
plicată și de tinărut Lăpădatu Ni- J 
colae, precum și de alți tineri C 
din sectoarele minei.

In întrecerea socialistă
brigăzile din sectoarele I, II. III, 
IV și XI au îmbrățișat inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist". Organizațiile 
U.T.M. din aceste sectoare discută 
periodic cu tinerii mineri despre 
necesitatea alegerii șistului din 
cătbune și popularizează tinerii
care se evidențiază in extragerea 'i 
unei producții de calitate. Ute- 2 
miștii de la mina Petrila stnt mir- ) 
dri că din cei 60 mineri de frunte ) 
care au fost înscriși pe panoui de I 
onoare al exploatării, 40 sînt ti- 1 
neri. •'

loaie

s
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gpaiul cifpelop
Jiului a colectat 3408 
tone de fier vechi.

• Tinerii au plan 
tat peste 3000 de ar
bori

PENTRU ANUL 1963 
SE PREVEDE:

• Tineretul Văii 
Jiului să colecteze 
3000 tone de fier 
vechi.

• Prin munca pa- 
triotică a tinerilor să 
se realizeze o eco
nomie de 500 000 lei

• Un număr de 
7000 de tineri să fie 
cuprinși în cursurile 
de ridicare a califi
cării profesionale.

• Să fie create 
încă zece posturi u- 
temiste de control.
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Din carnetul corespondentului

Muncă modestă, dar și răspundere
\r

de 
special la sosirea sau la 
trenurilor. In acele 

întregul peron pare 
in plină activitate,
călătorilor și ceferiștilor.

mo- 
un 
in

Cercul de învățămînt politic ne cunoaștem patria
socialistă" din sectorul VIU a! minei Aninoasa condus de propagandis
tul Condolu Constantin desfășoară o activitate rodnică.

IN CLIȘEU: Propagandistul cercului înaintea unei ședințe de in- 
vățămînt discută cu cursanții despre organizarea unor acțiuni educative 
fn timpul liber al tinerilor.

o

Dcputoții - gospodari! comunei
(Urmare din pag. l-a)

Cu sprijinul comitetului execu
tiv și al deputaților sfatului popu
lar. în comuna Aninoasa a fost a- 
menajat un parc pentru copii, s-a 
curățat și desfundat pîrîul ce tre
ce prin comună pe o lungime de 

. peste 3 km., iar pe strada princi- 
iluminatul 
prin grija 

sfatului 
justificată 

deschis un 
s-a înființat o 

alte unități 
au înlesnit apro- 

muncii cu

'pală a fost introdus 
fluorescent. Nu de mult, 
comitetului executiv al 
popular și la cererea 
a cetățenilor a fost 
centru de pîine, 
cantină-restaurant si 
comerciale care 
vizionarea oamenilor 
cele necesare.

Astăzi se pot mîndri 
însemnate realizări și 
Blag Teofil. Szuhan Francisc, Și- . 
mon Iosif și alții care și-au adus 
din plin aportul la împrejmuirea 
cu gard de fier a școlii elemen
tare de 8 ani din comună. Prin 
grija comitetului executiv și cu 
ajutorul efectiv al colectivului de 
muncă 
dat în 
școlară

cu noi și 
deputății

de la I.L.L., recent a fost 
folosința copiilor de vîrstă 
din Aninoasa o sală de

meditații precum și o cameră a 
pionierilor ce au fost amenajate 
în fostul local al stației de radio- 
ficare din comună.

In eursul anului trecut, depută
ții sfatului popular comunal au 
mobilizat 9 404 oameni ai muncii 
la diferite acțiuni patriotice de bu
nă gospodărire și înfrumusețare a 
localității. Valoarea economiilor 
realizate însumează 50 900 lei.

Succesele dobîndite de sfatul 
popular al comunei se datoreso 
conducerii de către partid a în
tregii activități obștești desfășu
rate în eomună. Comitetul de 
partid de la mina Aninoasa se o- 
cupă îndeaproape de activitatea 
deputaților, analizează periodic 
munca desfășurată de ei în cadrul 
comitetului executiv, în sesiuni si 
în circumscripțiile electorale.

Comitetul executiv și deputății 
sfatului popular sînt hotărîți să 
întîmpine alegerile de deputați în 
sfaturile populare ce vor avea loo 
la 3 martie a. c. cu noi și însem
nate succese în acțiunile de bună 
gospodărire și înfrumsețare a co
munei.

In munca culturală

sinl iufi, atent ia e mate, 
de oprire a trenului sînt 
n-apucă să încarce și să 
bine că-și face apariția

institutul de mine din 
Petroșani, angajează 
de urgenjă fochișfi ca

ii ft cai i.
Salarizarea conform nor

melor tarifare legale.

speciiică gării, 
că acești oameni 
Dovadă sînt ba

in stive mari pe 
peron. Să-i înso- 
vedem activitatea, 

din

t

Pentru informații a se 
adresa serviciului de cadre 
al institutului.

Foriota in gară e deosebit 
mare, in 
plecarea 
mente, 
furnicar 
mijlocul
sint prezenfi și mînuitorii de va
lori de la oiiciul P.T.T.R. Petroșani 
II care funcționează în gară.

Cu cărucioarele de peron, ei a- 
duc sau scot din magazia oficiului 
colete, saci cu corespondențe, cu 
ziare și reviste care iau drumul 
în diferite direcții.

In aglomerația 
nici nu observi 
lucrează de zor. 
gajele Încărcate 
cărucioarele de 
fim pufin să ie
In magazia oficiului poștal 
gară au intrat în numai 24 de orc 
circa 1 200 colete poștale în alara 
miilor de corespondente, ziare, re 
viste etc.

Tovarășul Cornescu Dumitru, 
mînuitor de valori, este ocupat 
pînă peste cap. Mesageria, poșta 
și toate cele din magazie trebuie 
să ajungă la timp la destinație.

La serviciul de cartare a cores
pondentei, tovarășii Căpățînă Ioan 
și Bocșe loan, ajutați de Ionici 
Ioan depun mult interes pentru ca 
scrisorile încredinfate să ajungă la

al serviciului 
aduce și to- 
Traian care

ANUNȚ

o

timp la destinație. Velea Ioan are 
altă misiune. Sosesc vagoanele 
poștale nr. 19—20 și 231—232. Din 
ele trebuiesc descărcate tot ce e 
destinat Văii Jiului și încărcate 
mesageria și poșta ce se expedia
ză în țară din aceste localități. 
Mișcările 
Minutele 
puține și 
descarce
un alt tren cu un alt vagon poș
tal. Munca continuă fără întreru
pere și cu grijă ca nu cumva să 
se piardă sau să se deterioreze 
vreun colet sau să se intîrzie 
expedierea vreunuia.

Pentru bunul mers 
un aport eficient îl 
varășul diriginte Gîț
in permanență se găsește în mij
locul lucrătorilor îndrumîndu-i și 
dîndu-le sfaturi în munca ce o 
prestează zi de zi.

...Dimineața îfi găsești la locul 
de muncă sau acasă ziarele și re
vistele la care ești abonat. Ți-a 
venit poate și o scrisoare sau un 
aviz pentru colet poștal. Toate a- 
cestea au trecut prin mîinlle mî- 
nuitorilor de valori și lucrătorilor 
oiiciului poștal din gară, 
du-le gîndiți-vă și ia 
modestă, dat plină de
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jjgTĂJ Complex nou
Cînd 

Iosîf la 
Petroșani, filele calendarului erau 
rupte doar pînă la dată de 6 de
cembrie 1962. Nu s-a 
vadă 
doar 
după 
Voia 
cizme, că mai ales 
vîrstnici le prind tare bine.

Tovarășul Popescu Dumitru 
primit bucuros comanda.

— S-a făcut, tovarășe. Hai 
data de 21 decembrie și o să 
niște cizme de o să... cînte 
șapte voci.

Merge omul în 21 decembrie,

s-a dus tovarășul Tomșa 
complexul de deservire din

dus omul să 
clădiri, că 

destule ori 
în folosință.

frumusețea noii 
a admirat-o de 
ce a fost dată 
să i se repare o pereche de 

că mai ales oamenilor

i-a

pe 
ai 

pe

obîeei

Citin- 
munca lor 
răspundere.

a IOAN

vechi
întreabă de

gata — a venit prompt 
— vino pe 24 ale lunii 
precis le
omul și

ai.
în ziua 
tovarășul
încruntat

amin-
Po- 
da 
in
so-

X

Preparafia 
cărbunelui Lupeni

angajează 
electricieni calificați 

și fabloniști
Solicita»fii se vor adre

sa biroului personal de la 
preparația cărbunelui Lu- 
peni.

issstsamr

ANGAJEAZĂ

revizor de in

Rezultate frumoase, dar și lipsuri 
care trebuie lichidate

cum a fost vorba, și 
cizme.

— Nu-s 
răspunsul 
Că atunci

S-a dus
tită. De astă dată 
pescu l-a primit
parcă omul era vinovat că a
drăznit să vină tocmai în ziua
rocită de dînsul. Apoi cuvintele
„nu-s gata" au fost rostite rece
ca gheața. Amînări * s-au mai fă
cut pentru 27 și 31 ale lui decem
brie anul trecut, apoi pentru 5 șl 
8 ianuarie 1963, Asta din 8 a fost 
pînă acum ultima amînare. E drept 
că s-ar putea ca omul să mai fie 
amînat de cîteva ori pînă cînd 

își va vedea cizmele terminate și 
poate va mai rupe încă o pe
reche de cizme pînă le va vedea 
reparate pe

Asemenea 
de loc, iar 
sînt în ton 
frumos. Bine
ceiuri să dispară spre mulțumirea 
oamenilor muncii.

D. CRISTEA

ventar și gestiu
ne cu salariza
rea de lei V 00-
925.

angajare : 
specialila- 
cu studii

!
I
i ! 

и
»*• J

ii

!•

la Pe- 
orășe- 
Pe or-

activității forma-Nu de mult a avut loc 
troșani plenara Comitetului 
nesc pentru cultură și artă, 
dinea de zi a plenarei au figurat:
informarea asupra activități des
fășurate de Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă și prelucra
rea planului de muncă pentru pe
rioada de iarnă. Din informarea 

prezentată de tovarășul Hogman 
Cornel, secretarul Comitetului 
rășenesc pentru 
precum și din 
a reieșit că în 
luDi în munca 
s-au înregistrat 

comisia

ar- 
re- 
ca-
45

oa-
o- 

cultură și artă 
discuțiile purtate 

ultimele patru 
cultu ral-educativă 
unele realizări 

Astfel, comisia pentru răspîndirea 
, cunoștințelor cultural-științifice a 

organizat în cadru] celor 50 de 
lectorate tinerea a 32 de confe
rințe la care au participat 2 280 
de cursanți. iar pentru răspîndirea 
cunoștințelor de economie agrară 
și agro-zootehnice au fost ținute 
24 de conferințe la care au parti
cipat 1 400 de țărani muncitori.

îmbucurător este și faptul că 
Comitetul orășenesc pentru cultură 
si artă a acordat o 
tenție conținutului 
calității artistice a 
îndrumînd în acest 
tiile teatrale si muzicale să-și al- 
eătuiască un repertoriu fducativ. 
cu caracter militant, bogat în idei 
și de o înaltă valoare artistică.

Astfel. în alcătuirea repertoriu
lui Teatrului de stat din Petro
șani s-a acordat o atenție deose
bită lucrărilor originale contem
porane.

In ceea ce privește mișcarea 
artistică de amatori, informarea a 
scos in relief faptul că 9-a simțit

mai mare a- 
ideologic , si 
spectacolelor, 
scop înstitn-

o înviorare a 
fiilor.

Astfel, în cadrul Festivalului 
bienal de teatru I. L. Caragiale din 
anul trecut de la căminele cultu
rale au participat 10 formații 
tistice de teatru, peste 20 de 
citatori și 10 cititori artistici, 
re au prezentat un număr de 
spectacole, vizionate de 5100
meni ai muncii și țărani muncitori. 
Dintre acestea de un succes deo
sebit s-a bucurat formația teatrală 
a căminului cultural din Cimpa 
care a pus în scenă piesa ..Nea
murile'' de Teofil Bușecan, ajun- 
gînd pînă la faza regională. Din 
cadrul sindicatelor au participat 
12 formații de teatru. Din acestea 
la faza regională s-a prezentat e- 
chipa clubului Petroșani cu piesa 
. Marele fluviu își adună apele" 
de Dan Tărchilă cu care de alt
fel a ocupat locul I pe regiune.

Tot în anul acesta, formațiile 
de cîntece și dansuri ale cămi
nelor culturale au participat la 
concursul organizat pe plan regio
nal „Pe plaiurile Hunedorene". La 
acest concurs au participat 8 bri
găzi artistice de agitație, 6 for- 

4
de 
si 
au

orchestre 
soliști vo- 
dansatori. 
participat

cultural Jieț, 
fost

mâții de dansuri, 
precum si peste 30 
caii, instrumentiști 
La faza regională 
formațiile căminului
unde echipa de fluierași a 
clasată pe locul II.

Ocupîndu-se de munca cu 
mul, informarea a subliniat faptul 
că la 
brie" 
ținută 
du-se
festive la care au participat peste

fil-

cinematograful „7 Noiem- 
din Petroșani s-a dus o dUs- 
muneă cu filmul organîzîn- 
6 simpozioane, 12 premiere

8000 de spectatori. Realizări fru
moase s-au înregistrat și la cine
matografele sindicale și cele să
tești din Valea Jiului. Așa de e- 
xetnplu, la cele 11 cinematografe 
sătești, filmele au fost vizionate 
de peste 168 000 spectatori depă
șind cu 50 000 cifra planificată.

Luînd cuvîntul la discuții, mai 
multi tovarăși printre care conf. 
ing. Stoica Emil, David Iosif, 
niu David, Negruț Maria au
tat că deși s-au obținut unele re
zultate bune, în activitatea Comi
tetului orășenesc pentru cultură șl 
artă șe mai manifestă și lipsuri.

Astfel, se observă o slabă în
drumare în ceea ce privește acti
vitatea căminelor culturale. Sînt 
multe cămine a căror activitate 
se desfășoară sporadic, la voia 
întîmplării, organizînd acțiuni nu
mai atunci cînd e vreun concurs. 
Acest lucru șe datorește și fap
tului că mai sînt cămine culturale 
ca cele din Bănită, Iseroni care 
nu au directori de mai mult timp.

Sub nivelul cerut se desfășoară 
si munca de îndrumare și control 
din partea comitetului, a formații
lor artistice, a cinematografelor 
Si în special a celor sătești, 
stațiilor de 
bliotecllor.

Vorbitorii 
lipsuri pot 
muncă susținută și numai cu par
ticiparea tuturor membrilor comi
tetului. De asemenea, ei au pro
pus o serie de măsuri care vor 
trebui luate în considerare deoa
rece vor fi un sprijin prețios în 
activitatea Comitetului orășenesc 
pentru cultură si artă, pentru a 
de un nou impuls activității cul- 
turaj-artistice în Valea Jiului.

radioficare si a

au arătat că aceste 
fi înlăturate printr-o

celelalte. ■
amînări nu-s bune 
obiceiurile vechi nu 
cu complexul nou și 
ar fi ca vechile obi-

Ma- 
ară-

Condiții de 
studii medii de 
te ; pentru cei 
medii stagiul este de 2 ani.

Postui se va ocupa 
pe bază pe concurs.

Informații suplimenta
re te primesc la sediul 
І.СЛ.Т.І. Petroșani str, 
Mihai Viteazu nr. 5
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oamenilor muncii dinN. S. Hrușciov 
a plecat 

fel R. P. Polonă
(Agerpres).

Nikita Hrușciov,
C.C. al P.C.U.S.,

Mi-
Pod- 
C.C.
C.C.

MOSCOVA 9 
TASS transmite: 

Ea 9 ianuarie 
prim-secretar al
președintele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S., și Nikolai 
gornii, membru al Prezidiului 
al P.C.U.S., prim-secretar al
al P.C. din Ucraina, au pleeat înl 
Republica Populară Polonă.

! In drum spre Berlin unde vor 
participa la Congresul al VI-lea • 
el P.S.U.G., ei se vor opri cîteva 
zile în Polonia la invitația lui 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, și lui Josef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone.
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Pentru eliberarea 
Nyassalandului

ZOMBA 9 (Agerpres).
1 'Agenția United Press Internatio
nal relatează că la 8 ianuarie a 
avut loc o întîlnire între primul 
ministru 
Winston 
africane 
Banda,

i examinată
Nyassalandului din Federația Rho- 
desiei și Nyassalandului.

al Rhodesiei de sud. 
Field, și liderul populației 
din Nyassaland, Hastings 

în cursul căreia a fost 
problema desprinderii

Realizări ale 
în prima săptămînă a noului

MOSCOVA 9 (Agerpres) — Corespondență de la Al. Stark: 
Oamenii muncii din U.R.S.S. au obținut succese importante în

Ziarele sovietice fac o amplă trecere 
revistă a realizărilor de pe tot cuprinsul Uniunii Sovietice. 
Muncitorii 
dat peste 
pe Angara

prima săptămînă a acestui an. 
în

U.R.S.S 
an

de la marele combinat metalurgic din orașul Cerepoveț 
plan 500 de tone de metal, iar lingă hidrocentrala 
comisia de specialiști a recepționat primele 
științific al filialei siberiene a Academiei

șapte zile ale anului, minerii din R.S.F.S.R.

clădiri ale 
de Științe

au 
iar

dat tot 
oțelarii

au
de
noului centra 
а U.R.S.S.

In primele
atîta cărbune cît s-a produs în Rusia în întregul an 1913,
din această republică au dat producția p« șase luni ale aceluiași an.

-------------- ф---------------

ROMA: Conferința de presă „Coexistența 
pașnică intre Apus și Răsărit"

I

Datorită polii icii-de dreapfa

R©MA 9 Corespondentul Ager
pres transmite:

La 8 ianuarie a avut loc la Ro
ma o conferință de presă cu tema 
„Coexistența pașnică între Răsărit 
și Apus" organizată de Luca Piet
romarchi, fost ambasador al Ita
liei în Uniunea Sovietică. La con
ferința de presă au participat nu
meroși miniștri, membri ai parla
mentului, reprezentanți ai corpului 
diplomatic acreditați la Roma, zia
riști italieni și străini.

Luînd < 
declarat că „Uniunea Sovietică
care este angajată într-un vast 
program de dezvoltare 
este profund interesată 
lidarea păcii în lumea 
Vorbind în continuare 
forturile depuse de guvernul so
vietic pe linia însănătoșirii situa

internaționale șl a rezolvării 
calea tratativelor a probleme- 
litigioase, diplomatul italian 

pronunțat în favoarea dezvol- 
cu

ției 
pe 
lor 
s-a
tării relațiilor de colaborare 
țările socialiste.

„Dorim îmbunătățirea 
între Răsărit și Apus 
principiilor coexistenței 
a declarat în încheiere 
romarchi.

relațiilor 
în spiritul 
pașnice" — 
Luca Piet-

cuvintui Pietromarchi cauza grevei docherilor

economică 
în conso- 
întreagă". 

despre e-

Declarațiile academicianului
A. Blagonravov

MOSCOVA 9 
Luînd cuvintui 

nerală anuală a 
tehnice a 
a U.R.S.S.,

cu
a oamenilor de știință 
cu membrii Academiilor 
din Ungaria, Polonia, Ro- 
Cehoslovacia și Bulgaria.

ocupat în conți- 
astronomice

în cursul a-

socialist. In 
actualei con- 

Emilio. Fru- 
partidului și 

declarat

„Frontul de stîn- 
au obținut o dată 
multe voturi de- 
anterioare.

juay Ui Bierde iolMa 
goni, și deputatul în parlament 
Arturo Dubra, au ieșit recent din 
rîndurile partidului 
scrisoarea adresată 
duceri a partidului, 
goni, întemeietorul
fost secretar general, a 
că nu mai poate rămîne în rîndu
rile partidului care s-a îndepărtat 
de idealurile sale inițiale, s-a di
zolvat printre celelalte grupări po
litice și de aceea și-ă pierdut ale
gătorii și reprezentanții în parla
ment. „Trebuie început totul de la 
capăt", consideră acest fost socia
list cu un stagiu de 53 de ani în 
partid și cu carnetul de partid 
1.

ftuinia auritaoă a alertat 
tN пііііш de dilați

NEW YORK 9 (Agerpres).
„Greva docherilor americani 

care paralizează de 17 zile toate 
porturile de pe coasta răsăritea
nă a Statelor Unite, de la Maine 
pînă în Texas, provoacă o vie 
neliniște in cercurile oficiale a- 
mericane", transmite coresponden
tul din New York al agenției 
France Presse. Marți, arată a- 
genția, James Reynolds, subsecre
tarul de stat la Departamentul 
Muncii care este și mediator gu
vernamental în conflictul dintre 
greviști și armatori, a declarat că 
„președintele Kennedy este neli
niștit din cauza consecințelor gre
vei asupra transporturilor peste 
mări a produselor din 
torului american". El 
că „presiunea crește 
părți", și a ținut să 
tratativele se află în 
tr-un punct mort.

Agenția Reuter transmite că 
nă în prezent, din cauza grevei, 
economia americană a pierdut 
400 milioane de dolari.

(Agerpres).
la adunarea ge- 

secției de științe 
Academiei de Științe

acad. Anatoli Blagon
ravov, conducătorul acestei secții, 
s-a ocupat printre altele de înalta 
precizie a sistemelor de dirijare a 
stației automate interplanetare so
vietice. El a arătat că erori în va
loarea vitezei rachetei cosmice de 
numai 30 cm. pe secundă sau e- 
rori de orientare de o unitate un
ghiulară ar fi putut devia traiec
toria cu 20 000 km
propierii de planeta Marte.

In continuare acad. Blagonravov 
a relevat importanta lucrare efec
tuată de acad. Alexandr Mint și 
de colaboratorii lui, care au fun
damentat un principiu nou de au- 
tocorecție a cîmpului magnetic în 
acceleratoarele de energii foarte 
mari. Acești oameni de știință au 
dovedit posibilitatea de a se reali
za un sincrotrOn protonic în care 
particulele ar putea fi accelerate 
la energii de 7 bilioane electron- 
volți. Au fost elaborate principiile 
de realizare a unui asemenea ac
celerator.

Anatoli Blagonravov a arătat că 
oamenii de știință sovietici au a- 
cordat o mare atenție căutării u- 
nor noi metode eficiente 
mitere a imaginilor, în 
ciberneticienii au început 
preliminare în domeniul 
— o știință tînără care 
hotarul dintre biologie 
nică.

Acad. Blagonravov a

Anatoli Blagonra- 
că observațiile 

asupra planetei

a
geologo-geografi- 
Șcerbakov a co- 
altele, că în la- 
vîrsta absolută a

nr.

NEW YORK 9 (Agerpres).
„Bătălia de la Ap Bac (locali

tate situată la 30 km. sud de Sai
gon — n.r.) în care forțele ataca
toare sud-vietnameze au fost crunt 
înfrînte de către partizanii comu 
niști a produs consternare în cer
curile oficiale americane din Sai
gon", scrie corespondentul ziaru
lui „New York Times" David Hol- 
berstam într-un articol apărut 
pe prima pagină a ziarului.

„A fost o acțiune militară 
calitate mizerabilă", transmite
rîndul său corespondentul din Sai
gon al agenției U.P.L

Cum se explică această înfrîn-

co

de
la

РіШ Mliil din Ol
MONTEVIDEO 9 (Agerpres).
Politica anticomunistă a Partidu

lui socialist din Uruguay duce tot 
mai mult la pierderea influenței 
acestui partid în rîndul maselor 
populare. In alegerile pentru par
lament, care au avut loc la sfîr- 
șitul anului trecut, blocul parti
delor politice format de socialiști 
„Uniunea națională populară", fă
ră comuniști, a suferit o serioasă 
înfrîngere, în timp ce comuniștii 
care au condus 
ga al eliberării", 
și jumătate mai 
cît în alegerile

Doi. din cei mai vechi activiști 
politici din Uruguay, Emilio Fru-
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După înfrîngerea forjelor militare 
sud-vietnameze la Ap-Bac

gere ținînd seama de faptul,
municat de corespondentul U.P.I., 
că „forțele guvernamentale erau 
de 10 ori superioare numericește 
celor comuniste și se bucurau 
sprijinul avioanelor, artileriei 
tancurilor" ? Cercurile militare 
inericane de la Saigon încearcă 
arunce întreaga răspundere asupra 
ofițerilor diemiști. Aceste cercuri 
vorbesc, transmite același cores
pondent, despre „lipsa accentuată 
de dorință de luptă" a comandan
ților sud-vietnamezi, de refuzul lor 
de a asculta de recomandările con
silierilor americani, de debandada 
produsă în comandamentul diviziei 
a 7-a sud-vietnameze.

de 
Și 
a- 
să

de trans- 
timp ce 
cercetări 

bionicii
se află Ia 
și electro

cadrul aju- 
a adăugat 
de ambele 
releve 

prezent
că

în-

pî-

de

Dmitri
printre
pentru 
fost obținut un nou izo-

satisfacție despre colaborarea 
succes 
vietici 
Științe 
mînia.

Vorbitorul s-a 
nuare de cercetările 
prin radioiocație.

El a adăugat că, de asemenea, 
pentru prima oară, în luna noiem 
brie au fost stabilite legături ra 
dio prin Venus. Cuvintele „Lenin'*, 
„U.R.S.S.", „Pace", transmise prin 
telegraf de pe Pămînt au parcurs 
o distanță de circa 85 000 000 km 
și au fost reprimite pe Pămînt du
pă cinci minute, 
vov a subliniat 
prin radioiocație 
Venus continuă.

In cadrul adunării generale 
secției de științe 
ce, acad, 
municat, 
boratorul 
rocilor a
top radioactiv (după cît se pare, 
curiul-277). Dacă cercetările ulte
rioare vor confirma aceasta, se va 
putea vorbi despre o importantă 
descoperire științifică. у

Etapa actuală în dezvoltarea bio
logiei se caracterizează prin suc
cese remarcabile în cunoașterea 
esenței vieții, a naturii, a legali
tăților biologice, a declarat acad. 
Norair Slsakian la adunarea anuală 
a secției de științe biologice. El 
я subliniat printre altele că 
biologia sovietică se dezvoltă
mod rodnic orientarea rmciurinis-

tn 
în

vorbit cu

MANILA. Autoritățile filipi- 
neze au anunțat că o navă “milita- 
ră britanică din Borneo 
cat la 5 ianuarie apele 
ale Filipinelor. Nava a 
vas filipinez în apele 
filipineze încercînd să obțină in
formații asupra portului de und? 
a plecat și a destinației pe care 
o are, precum și asupra încărcă
turii și pasagerilor. Potrivit decla
rațiilor comandantului vasului filipi
nez nava britanică 
mărirea răsculatilor

a încăl- 
teritoriale 
oprit un 

teritoriale

se afla în ur- 
din Brunei

Agenția Fran 
că la 9 ianua-

COPENHAGA. — 
ce presse relatează 
rie, la mai puțin de o lună după

Evenimentele din Katanga
Șefi de triburi cer arestarea lui Chombe — încercări 
diversiune ale diplomaților occidentali — Mercenarii 

continuă fărădelegile
LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres).
Serviciul de presă cl O.N.U. a 

dat publicității textul unei scrisori 
adresate la 5 ianuarie de 
de triburi din Katanga de 
mului ministru congolez 
Ădoula, în care se cere

I 
*1 
>

)>

succesfve. 
ziarul medical 
asemenea 
prima dată

caz 
în

tot 
di-

ce a dat naștere unui copil care 
tiu' a' supraviețuit, o . tînără fentele 
din Danemarca a născut la același 
spital un al doilea copil. Medici^ 
declară că nu este vorba de copii 
gemeni, ci de sarcini 
După cum relatează 
danez „B.T.-r" un 
este întîlnit pentru 
istoria medicinei

NEW YORK. — Un număr 
mai mare de studenți și cadre 
dactice din instituțiile de învătă- 
nrînt superior din S.U.A. se înca
drează în lupta împotriva ofensi
vei maccarthyștilor asupra dreptu
rilor cetățenești ale americanilor. 

Ziarul studențesc „Columbia 
Daily Spectator", care apare la 
Universitatea Columbia, scrie că >- 
legea McCarran, în virtutea că
reia sînt persecutate elementele 
progresiste, înveninează viața ce
tăților universitare.
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Cresc prețurile în Italia
ROMA 9 (Agerpres).
Referindu-se la scumpirea vieții, 

problema cea mai acută în prezent 
în Italia, revista „L'Europeo" a- 
rată că guvernul de centru stînga 
se află, la început de an nou, în 
fala unor grave dificultăți.

Deși în interviul acordat în a- 
ceastă problemă revistei „L'Euro
peo", Ugo La Malfa, ministrul Bi
lanțului al Italiei, încearcă să jus- 
lifice creșterea costului vieții prin- 
tr-o sporire a preturilor agro-ali- 
mentare, ca urmare a unui an a- 
grtcol nu prea favorabil recunoaș
te că „în decurs de un an, din

1961 și pînă în octom- 
prețurile cu ridicata au 
3,7 la sută, iar cele cu 
cu 5,2 la sută. Din in- 

„sporirea

octombrie 
brie 1962, 
crescut cu 
amănuntul
terviu mai reiese că 
preturilor în Italia amenință să ia 
proporții grave. La Milano, care 
poate fi considerat drept orașul- 
termometrH, unele produse alimen
tare au atins prețuri nemaiîntîl- 
□ite pînă acum".

In continuare revista arată 
în decurs de 12 luni, chiriile 
înregistrat majorări între 30 și 
la sută.

că
au
40

opt șefi 
sud pri- 

Cyrille 
disloca

rea fără întîrziere a unor unități 
ale armatei congoleze în princi
palele centre din Katanga. In scri
soare se cere, de asemenea, crearea 
unui nou guvern în Katanga și 
urmărirea, arestarea și judecarea 
lui Chombe și a acoliților săi 
„pentru ca condamnarea lor să 
servească drept exemplu întregii 
populații katangheze". „Sîntem 
martorii oculari ai masacrelor or
ganizate de soldații lui Chombe 
împotriva populației civile nevine 
vate și a distrugerilor provocate 
instalațiilor industriale din Katan
ga de către, personalul belgian al 
societății „Union Miniere' 
de mercenarii din slujba 
rului Chombe" se spune 
soare.

Scrisoarea este semnată 
tribului Lunda, Mwata-Yamvo, 
ful 
nongo, șeful tribului Dembo, Mu- 
sokantanda, șeful tribului Tshok-

‘ ajutat 
trădăto- 
în scri-

de șeful 
Șe- 

tribului Bayeke, Mwanda Mu-

wes, Mwatshisenge, șeful tribului 
Baluba, Kasongo-Niembo și alții.

Evenimentele Jin Elisabethviile 
urmează înșă un cu totul alt curs. 
Se> fac intense pregătiri în vede
rea unor tratative între reprezen
tanții autorităților O.N.U. și 
Chombe. Pentru a face posibile a- 
semenea tratative anumite cercuri 
diplomatice occidentale răspîndesc ) 
știri potrivit cărora Chombe ar fi Ș 
declarat că acceptă extinderea <' 
conducerii guvernului central și 
asupra Katangăi. O declarație t> ‘ 
unui purtător de cuvînt al O.N U. 
dezminte însă existenta unei de- j 
clara ții oficiale a 
acest sens.

In schimb știri 
mise de agențiile 
presă, relevă că mercenarii 
Chombe continuă să mineze prin
cipalele instalații industriale ale 
Katangăi. Un comunicat al socie
tății „Union , Miniere", dat publi
cității la Bruxelles, arată că jan- j 
darmeria katangheză plasează 
pjozibile la barajul și uzina 
droelectrică din Kolwezi, care 
nizează peste trei sferturi din 
treaga energie hidroelectrică 
Katangăi.

lui Chombe în

oficiale trans- 
occidentale de 

lut

ex- 
hi- 

fur- 
în-

a

t
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« 
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ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii ar. 56. TeL interurban 322, automat 269.
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„Duș scoțian" pentru j 
telespectatorii britanici I

I
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LONDRA 9 (Agerpres).
Nu de mult televiziunea bri-' 

tanică a inclus în programul 
său o nouă rubrică de tele- 
actualități intitulată „Aceasta 
a fost săptămînă care a tre
cut". Pornind de la acest fapt, 
revista americană „Newsweek", 
cu ironie nedisimulată, scrie 

că în ultima săptămînă a anului 
1962 telespectatorii britanicii 
au avut prilejul să fie supuși 
unui adevărat „duș scoțian". 
A fost o săptămînă în care Ma
rea Britanie „s-a pomenit umilită 
și uluită de o succesiune rapidă 
de lovituri". Printre aceste lovi
turi „Newsweek" enumera lip
sa de rezultate a convorbirilor 
Macmillan — de Gaulle, accep
tarea de către Marea Britanie
a rachetei „Polaris" în locul ra- < 
chetei „Skvbolt" și știrea că 
președintele Kennedy a trimis 
in Congo o misiune militară, 
re să studieze modalitățile 
a se pune capăt secesiunii 
tangăi.
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