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roti indicatorii dc plan trebuie îndepliniți !
La nivelul fruntașilor

Colectivele sectoarelor productive 
de la mina Vulcan și-au intensificat 
activitatea pentru ridicarea brigă
zilor râmase sub plan. La începu
tul acestei luni brigăzile mai slabe 
au fost completate cu cadre bine 
calificate și încredințate unor maiș 
tri și tehnicieni fruntași în muncă. 
In sectoare s-au reprofilat gale
riile de bază și galeriile de cap, a 
fost extinsă armarea metalică și 
s-au reparat și nivelat liniile fera
te' din galeriile de transport. A- 
ceste măsuri, urmate de altele, au 
avut drept rezultat reducerea cu 
peste 20 la sută a procentului bri
găzilor aflate sub plan față de 
luna februarie. De acest succes a 
depins în Лаге măsură faptul că 
în primele 12 zile ale lunii martie 
diîj f abatajele exploatării au fost 
extrase peste plan 1 603 tone d? 
cărbune lucru ce situează mina 
Vulcan în fruntea întrecerii pe 
bazin.

Randamente mari 
în abataje

roadele muncii minerilor. La sec
torul III de pildă, în dreptul bri
găzii lui Ghioancă Sabin care lu

crează în abatajul frontal nr. 3 
est se indica depășirea planului 

cu 685 tone de cărbune, randamen
tul fiind cu peste o tonă de căr
bune mai mare de cît cel planifi
cat. Frontaliștii din brigada lui 
Petre Constantin, din același sec
tor, au obținut un randament me
diu de peste 5 tone cărbune pe 
post. Ei au extras peste planul 
primei decade a lunii martie aproa
pe 500 tone de cărbune de bună 
calitate.

De ce a fost depășit 
consumul de lemn ?
Colectivul minei Petrila s-a an

gajat, să reducă în acest an cohsU- 
mul de lemn de mină cu 5 la sută 
fată de cel planificat.

Avînd cîștigată o bogată expe 
rientă în scăderea consumului de 
lemn eră de așteptat ca minerii și 
tehnicienii petrileni să obțină re
zultate bune în această direcție. 
Ce s-a întîmplat însă ? Consumul 
de lemn de la mina Petrila nu nu-

mineri; tehnicieni și ingineri, slă
birea muncii politice și organiza
torice pentru economisirea lemnu
lui.

Este absolut necesar Ca întregul 
colectiv al minei să acorde cea 
mai mare atenție reducerii consu
mului de lemn de mină pentru că 
numai așa va ajunge să înregistre
ze succese pe calea obținerii de 
economii la prețul de cost.

Se extinde armarea 
metalică

Minerii Văii Jiului au extins în 
acest an sistemul de armare meta
lică. In prezent numărul abataje
lor frontale armate în fier a ajuns 
la 20, Continuă, de asemenea, șă se 
extindă susținerea metalică în ga
lerii. Lungimea galeriilor armate 
metalic de la începutul anului în 
minele Văii Jiului măsoară peste 
8 000 m. 1. depășindu-se cu 3 250 

m.l. indicele prevăzut în planul 
tehnic. Folosirea acestui procedeu 
de nruncă a permis minerilor din 
Valea Jiului să realizeze anul a- 
cesta viteze sporite de avansare în 
abatajele frontale și în galerii.

-Д- 'к
Kibedi Adalbert ește unul dintre cei mai vechi șefi de bri-

> gadă de la mina' Petrila. împreună cu ortacii săi el a escavat
s kilometri de galerii și suitori, a deschis noi fronturi de lucru.
? In sectorul II unde lucrează în prezent, brigada comunistului
> Kibedi Adalbert își depășește .in fiecare tună cu 20—25 la sută
> sarcinile de plan. Organizînd temeinic locul de muncă și utilizînd
s cu pricepere susținerea metalică, luna trecută brigada lui Kibedi 
? a obținut peste 50 m.l. avansare fn galerie de cap.

IN CLIȘEU: Minerul șef ', de brigadă Kibedi Adalbert.

In toate sectoarele minei Lu- mai că nu a fost redus ci a fost :— -=-
peni nornratorii au încheiat calculul 
realizărilor obținute de brigăzi in 
prima decadă a lunii martie. Pe 
graficele de întrecere au fost în
scrise nOi cifre care oglindesc

depășit în luna trecută cu 4 
m.c./l 000 tone cărbune. Depășirea 
consumului de lemn are Ta bază 
insuficienta atenție acordată aces
tui indice important de către unii

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

Șantierelor — sprijin mai susținut !
Zilele de primăvară dau posi-

■ bilitate constructorilor să desfășoa
re lucrările pe Un front mult mai 
larg : zidării exterioare, betonări, 
canalizări și altele. Prin aceasta; 

volumul operațiunilor crește mult, 
se pot recupera unele rămîneri în 
urmă din lunile de iarnă.

Constructorii șantierelor Petro 
șani, Vulcan și Lupeni se străduiesc 
să folosească din plin condițiile op
time existente pentru înălțarea cît 
mai grabnică a obiectivelor social- 
culturale și predarea lor la termen. 
Insă, strădaniile lor sînt frînate 
din cauza greutăților provocate de 
I.P.I.P. (fost B.U.T. Livezeni).

Unele șantiere din Petroșani și 
Lupeni au în prezent blocuri ajun
se într-un stadiu cînd trebuie aco
perite. Insă, praful hidrofob produs 
Ja Livezeni de către I.P.I.P., în loc 
să fie trimis șantierelor din Valea 
Jiului, este expediat la Hunedoa
ra, Deva, Timișoara îneît blocurile 
noastre stau descoperite. Condu
cerea acestei întreprinderi de pre
fabricate industriale și prestațiuni 
pentru construcții — nu ia măsuri 
în scopul sporirii producției prafu
lui hidrofob. Ar fi necesară, de 
exemplu, montarea a încă 1—2 ca
zane pe lîngă cele existente care 
produc praf, repararea lemeinică

a șopronului de depozitare a cenu- 
șei pentru ca apa să nu mai ude 
materia primă căci umezeala du
blează timpul necesar producției 
unei șarje și-amenajarea îinui ate-

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

LA IKȘTjMIUL-DE.M^ DIN PETROȘANI

O sesiune științifica rodnica
din Petro- 

regimului nostru 
îndeplinește cu 

deziderat al mi- 
a pregăti padre 

pentru indus-

cont fng. CONSTANWWSCU ILIB 
prOfaclbful L!k.k

Institutul de" mine 
șani? trișați® a 
democrat-popular, 
succes un vechi 
nerilor, acela de
tehnice superioare 
tria minieră In plină dezvoltare și 
de a contribui la dezvoltarea 
turală a Văii Jiului. r

O preocupare de seamă a 
denților și cadrelor didactice
institut este activitatea de cerce
tare științifică. Prin această acti

cul-

stu- 
din

* Matei loan este mecanic pe o ț 
’ locomotivă cu trolev de 100 C.P * 
, l.ucrînd la transportul materia * 
i lului lemnos de la depozitul din^ 
» Petrila la cele trei gur: de mină
» de la Lonea, tovarășul Matei își 
? depășește în fiecare lună cu 10- 
ț 15 la sută sarcinile de produc- 
ț tie, situîndu-se astfel în fruntea 
» întrecerii cu celelalte schimburi. 
» Zilele trecute tovarășului Matei
* Ioan i s-a decernat drapelul de 
? fruntaș în întrecerea socialistă
* pe luna februarie.
* Iată-1 pe tovarășul Matei Ioan a 
» și alături de el drapelul de frun- * 
? taș în muncă.

vitate, Institutul dh mine din Pe
troșani se leagă de munca pro
ductivă a maselor de oameni, con
tribuie ca această muncă să. fie ețt 
mai eficientă și valoroasă.

Ritmul rapid de' dezvoltare ă 
tehnicii în ultimii ani afectează și 
industria minieră, care este înzes
trată cu mașini și 1 instalații din
tre cele mai perfecționate,

Stăpînirea tehnicii noi presupu
ne modernizarea utilajului indus
trial, construirea de noi mașini, 
dezvoltarea mecanizării și automa
tizării și mai ales, folosirea cît 
mai rațională a utilajelor existen
te și introducerea 
raționale procedee de 
tru realizarea acestor
se cer ‘eforturi, deosebite și stu- . 
dierea amănunțită a tuturor pro- . 
blemelor legate de dezvoltarea 
tehnicii și în același timp se cer 
create condiții pentru activitatea 
de cercetare științifică.

Institutul de mine din Petroșani 
are create condițiile -necesare unei 
bogate activități de cercetare.

celor mai 
muncă. Pen- 

deziderate

Dîn anul 1948, anul înființării
i institutului, numărul de studenți a 

crescut de la 127 Ia aproape 1500, 
Institutul a 
pînă acum 
calificare.

Odată cu 
de studenți 
pregătirii lor. 
continuă a muncii din institut ;se 
reflectă în toate sectoarele de ac
tivitate, datorită preocupării con
ducerii institutului și a cadrelor 
didactice sub îndrumarea perma
nentă a comitetului de partid, de 
a folosi toate mijloacele ce' le-au 
fost puse la dispoziție, în vederea 
pregătirii temeinice a viitoarelor 
cadre de ingineri.

Viitorii ingineri, trebuie să stă- 
pînească cele mai noi date ' ale 
științei și tehnicii. Aceasta .se rea
lizează făcîndu-le cuonscut studen
ților, noile cuceriri, ale științei»

Nivelul de predare a cunoștin
țelor este indisolubil 'legat de ac
tivitatea de cercetare științifică a 
cadrelor, didactice. In , institutul 
nostru, în anul 1962, s-a creat un 
climat prielnic pentrur activitatea 
de cercetare științifică, la această

dat industriei miniere 
1040 cadre cu înaltă

creșterea numărului 
a crescut și calitatea 

Creșterea calitativă

fContinuare în pag. 3-a)

Expoziția „Revoluția 
în imagini*
..înfăptuite • îp ■ Cuba 
după , răsturnarea re
gimului dictatorial al 
lui Batțsta. Cele pes
te 500 de fotografii 
expuse — qea mai 
mare parte, realizate 
de membri ai colec
tivului de redacție al 
ziarului: „Reyolucion", 
unele , în împrejurări 
foarte grele — redau 
devotamentul, poporu- , 
lui cuban față de 
cauza revoluției, stră
daniile pentru' tradu
cerea în viață a no- , 
bilelor idealuri . în 
numele cărora și-au

. Sub auspiciile In
stitutului Romin pen
tru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea și cu 
sprijinul Comitetului 
orășenesc pentru cul
tură și artă, vineri, 
15 martie a. ,c. se va 
deschide în sala Tea
trului de stat Valea 
Jiului, din Petroșani, 
la ora 17, expoziția 
„Revoluția cubană ^n 
imagini".

Expoziția înfățișea
ză in imagini Inpta ' 
revoluționară deșfă-, . 
șurată de poporul 
cuban, transformările

1

cubatiă

multi din

a fost 
pentru 

la Festi-

jertfit viața 
fiii săi.

Expoziția 
prezentată 
prima dată
valul Mondial al Ti
neretului și Studenți
lor de la Helsinki, 
în Finlanda, apoi a 
fost organizată la 
Varșovia, Praga. Bu
dapesta și, recent, ia 
București, Galați și 
Craiova. In Capitală 
expoziția a fost des
chisă în sala Dalles 
unde a fost vizionată 
de cca. 300 000 de 
persoane.
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STKAGUL ROȘU

’ SCrîngerea fierului vechi 
datorie patriotica _

i!

FRUNTAȘI
DE LA U. R. U. M. P.

Tinerii de la U.R.U.M.P. sint 
fruntași în colectarea fierului 
vechi. Ei au colectat de Ia în
ceputul acestui an 120 tone 
de fler vechi. Iată trei dintre 
tinerii fruntași in această im
portantă acțiune patriotică:

Preocupare permanentă
Acțiunea de colectare a iierului vechi ia o amploare tot mai mare. 

Tinerii Văii Jiului, răspunzînd chemării adresate în acest scop de Co
mitetul orășenesc U.T.M., participă în număr mereu mai mare la aceas
tă importantă acțiune menită să sprijine muncitorii siderurgiști în 
sporirea producției de oțel.

Iată cîteva aspecte 
fruntașe în antrenarea 
la preparația Petrila.

din experiența uneia din organizațiile U.T.M. 
tinerilor la colectarea fierului vechi — cea de

îniunericu/.

а ііссагпі tinar
î N CIFRE:

Văii Jiului au expe- t 
începutul anului spre I

de fier 
cabluri
Toate

CRIȘAN IOSIF, 
lăcătuș

UNGHEANU MIHAIL, 
strungar

...îndată ce se risipi 
incinta uzinei deveni animată. Gru- 
puri-grupuri de muncitori, în ma
joritate tineri, se îndreptau spre 
sectoarele uzinei. Toți au plecat 
în căutarea fierului vechi, spre a-i 
aduna bucățică cu bucățică. Sînt 
prezenți ia această acțiune aproa
pe 200 de tineri. Printre ei Doboș 
Emilian, Pena Ioan, Keberle Ferdi
nand, Gall Pavel, Sima Constantin, 
Nicolae Andrei, Popescu Constan
tin, Gorog Iosif și alții, de altfel 
prezenți la acțiunile initiate de or
ganizația U.T.M. pentru colectarea 
iierului vechi.

In această zi,
pe, tinerii din 
lare, bricheta], 
Herul electric au adunat

uzate : cupe
de metal, conducte de 
acestea au fost trans

portate la locuri dinainte stabilite. 
De aici alte echipe de tineri au 
ridicat fierul colectat și l-au trans
portat la rampa de încărcare. O 
singură zi de muncă însuflețită, 
dar plină de roade: ia rampa de 
încărcare a ^reparației s-au adu
nat in acestă zi 69 lone de fier 
vechi.

an ia preparația 
tei, tinerii prepa- 
să întreacă anga- 
a colecta in pri-

BfRO VICTOR, 
mctrolog

organizați pe echt- 
sectoarele de 
haldă și

Și asemenea acțiuni s-au desfă
șurat de mai multe ori de ia în
ceputul acestui 
Petrila. 1 n acest 
ratori au reușit 
jamentul luat de
mul trimestru 70 tone de Her vechi, 
expediind otelăriilor în primele 
două luni ale anului 85 tone de 
fier vechi. Comitetul U.T.M.. stabi
lește lunar sarcini concrete orga
nizațiilor U.T.M. în privința colec
tării fierului vechi, sarcini ce sînt 
dezbătute cu toți tinerii din sec
toare, cu care prilej se stabilește 
data acțiunilor de muncă patriot: 
cd.

• Tinerii 
diat de la 
oțelăriile patriei peste 930 tone de J 
iier vechi, depășindu-și cu 30 tone J 
angajamentul asumat în privința 4 
colectării fierului vechi pe primele ’ 
două luni ale anului. In total, din 4 
Valea Jiului au fost expediate • 
spre oțelării 1360 tone fier vechi. 4

• Ultima duminică a fost decla- * 
rată de tinerii minei Lonea zi a J 
colectării fierului vechi. Cu acest J 
prilej, din sectoarele I, III și VIII 
au fost colectate 8,15, respectiv, 11 
tone de fier vechi.

• De la mina Lupeni a luat dru
mul oțelăriilor patriei o cantitate 
de peste 200 tone 
lectat de tineri in 
luni ale anului.

• Tinerii mineri 
întreprins in ultima duminică 
acțiune de colectare a 
vechi în subteran. Ei au scds la 
suprafață in cadrul acestei acțiuni 
o cantitate de 6 tone de fler vechi

I și alte materiale.

fier vechi, co- 
primele două

din Uricani au 4
o

Herulul

Așteptăm
Tinerii de la mina 

Uricani participă cu 
mult elan la acțiu
nea patriotică de co
lectare a fierului 
vechi. In prezent, în 
incinta minei noastre, 
lingă atelierele ex
ploatării, la puțul 
Balomir precum și 
în preajma puțurilor 
noi avem strînse mai 

de 30 tone de 
vechi, printre 
lanțuri de cra

ter, lugne, scaune de 
transportoare și alte 
piese uzate. Toate a-

Toate rezervele de fier vechi
două luni ale acestui 

mult cantitatea de

spd- 
ate- 
pie-

din
toate
de eleva-

i

л.

In subteran pesupse mapi

1200 
fon-
care

In anul 1963, tinerilor și între
gului colectiv al minei Lupeni le 
revine sarcina să colecteze 
tone fier vechi și 125 tone de 
tă. Este o sarcină însemnată
va fi realizată cu siguranță. Ca 
dovadă, în primele două luni ale 
anului curent, de la mina noastră 
au fost expediate 206 tone de fier 
vechi și 14 tone de 
tru îndeplinirea și 
cinii anuale, vor

fontă. Dar pen- 
depășirea sar- 

trebui valorifi-

camioanele I.C.M.-ultii !
fost adu- 

tinerii din 
minei cu 

a fi expe-

cestea au 
nate de 
sectoarele 
scopul de
diate otelăriilor.

Tinerii noștri au 
insă o nemulțumire. 
De la apariția gră
mezilor de fier vechi 
la punctele mai sus 
amintite au trecut a- 
proape două luni. In 
acest timp a fost a- 
nunțat de mai multe 
ori I.C.M.-ul din Pe
troșani pentru a ri
dica fierul vechi co
lectat. Cu toate aGes- 
tea, stocurile de fier

vechi zac și acum ia 
locurile unde au fost 
adunate. Autocamio
nul de la I.C.M. n-a 
mai trecut pe la mi
na noastră din luna 
decembrie a anului 
trecut. Iată o situa
ție care nemulțumeș
te pe tinerii noștri. 
Ei așteaptă ca fierul 
vechi adunat să ia 
cit mai curînd dru
mul otelăriilor. Doar 
in acest scop a fost 
colectat I

GISCĂ IOAN 
secretarul comitetului 
U.T.M. mina Uricani

valorificate din pli n !
In primele 

au a crescut 
fier vechi colectată în Valea Jiu
lui în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut. Pînă 
acum, din bazinul nostru carboni
fer au luat drumul otelăriilor pes
te 1 300 tone fier vechi, realizare 
la care tinerii mineri și munci
tori, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au adus o importantă con
tribuție. Totuși, realizările obținu
te în perioada care a trecut pînă 
acum din acest an in ce privește 
colectarea fierului vechi nu se ri
dică la nivelul posibilităților. Pe 
lunile ianuarie și februarie centrul 
I.C.M. Petroșani a rămas sub plan 
cu mai bine de 150 tone de fier 
vechi.

Această ramînere în urmă nu es
te justificată, deoarece la multe 
mine și întreprinderi din Valsa 
Jiului, chiar și în cadrul acelora 
care nu și-au realizat sarcinile în 
aceaStă privință, există posibili
tăți sporite. Mina Uricani, spre 
exemplu, e rămasă în urmă cu 12 
tone de fier vechi. La mina Pe
trila, oare e de asemenea rămasă 
în urmă în ceea ce privește co
lectarea fierului vechi, un număr 
de 13 vagonete stau încărcate de 
anul trecut cu șpan în apropierea 
eteJiemJiri mecanic. Șpanul conți-

măcinat de rugină, iar 
stau imobilizate de luni 
timp c» fierul vechi e

nuă să fie 
vagonetele 
de zile în 
așteptat de oțelării,

Conducerile de întreprinderi nu 
acordă încă atenția cuvenită spri
jinirii acțiunilor întreprinse de ti
neri pentru colectarea fierului vechi 
atit de necesar sporirii producției 
de oțel. La mina Aninoasa, mai 
bine de 20 tone de fier vechi nu 
pot fi ridicate de I.C.M. din cauză 
că nu sint transportate la loc ac
cesibil mașinilor pentru a fi încăr
cat. De-a lungul traseului funicu- 
larului Aninoasa—Petrila sînt multe 
cabluri rămase de la înlocuire care 
nu sînt tăiate și transportate la 
locuri accesibile încărcării. La mi
na Lonea, mai ales în jurul puțu
lui de materiala de la Jieț, pre
cum și în preajma magaziei de ex
ploziv, pe șantierele de explorări 
de la Uricani și Livezeni, la I. F. 
Petroșani, la „6 August" și în al
te întreprinderi stau zeci de tone 
de fier vechi.

Este, da asemenea, dăunătoare 
tendința unor conduceri de unități 
care nu predau I.C.M.-ului cantită
țile de fier vechi, spre a-și crea 
„rezerve pentru trimestrele urmă
toare". Așa se petrec lucrurile, de 
exemplu, pe șantierul Coroieștl.

Acțiunea de colectare a fierului

vechi este de 
nătate pentru 
țelarilor în vederea sporirii pro
ducției de metal. Tinerii Văii Jiu
lui înțeleg importanța acestei sar
cini patriotice și participă In nu
măr tot mai mare la colectarea 
fierului vechi. Este însă necesar 
ca aceste acțiuni să se bucure de 
un sprijin mai puternic din partea 
conducerilor de întreprinderi. In 
primul rînd, trebuie identificate 
resursele d= fier vechi peitru ca 
acțiunile organizate de utemiști și 
ceilalți tineri să se soldeze cu 
cele mai bune rezultate. O deo
sebită atenție trebuie acordată sor
tării fierului vechi, depozitării lui 
la locurile accesibile spre a putea 
fi încărcat operativ în camioanele 
I.C.M. Mult mai mult de cît pînă 
acum trebuie pus accent pe colec
tarea fierului vechi 
în primul rînd din 
deoarece dacă nu 
timp, iierul vechi 
curi nu mai poate

Să acordăm toată atenția colec
tării fierului 
prin aceasta la 
de oțel — atît 
tării economiei 
ril patriei 1

o deosebită insem- 
sprijinirea luptei o-

din subteran și 
lucrările vechi, 
e colectat la 
din aceste 10- 
fi recuperat.

vechi, contribuind 
sporirea producției 
de necesar dezvol- 

naționale, înflori-

această can
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De la începutul anului, din 
Valea Jiului s-a trimis oțelă
riilor peste 1300 tone fier 
vechi, din care, prin adaos de 
fontă de furnal, se pot obține 
2600 tone oțel nou. Iată ce se 
poate face din 
titate :

cate toate resursele de fier vechi J 
ce există la mina noastră. Și a- 4 
ceste resurse sint însemnate, în- 4 
deosebi în subteran.

In sectorul V sud pe orizontu- J 
rile 594, 558 și 486 se găsesc 
mari cantități de șine, lugne, țevi 
și alte materiale de metal deja 
acoperite în mare parte cu noroi. 
Rezerve mari de fier vechi există 
și la orizonturile 535 și 565 în 
sectorul IV В și la orizontul 400 
al sectorului I B. In sectorul IV 
В s-a casat nu de mult o 
ductă de rambleu de circa 
m. lungime 
valorificată.

Iată deci 
la îndemînă 
tre pentru a obține pe viitor noi 
realizări în colectarea fierului 
vechi. Rămîne ca organizația 
U.T.M. să manifeste mai multă • 
inițiativă, să organizeze acțiuni 2 
pentru mobilizarea tinerilor la pu- î 
nerea în valoare a resurselor de ♦ 
fier vechi. Ar fi bine, totodată, ca ♦ 
in fiecare sector să fie fixate * 
puncte pentru depozitarea fierului J 
vechi de unde. încărcat în căru- * 
cioate, fierul să fie expediat la { 
suprafață.

care trebuie să
• ил I j

ce rezerve mari 
tineretul minei noas
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Pentru merite deosebite:
Pentru merite deosebite în co- ♦ 

lectarea fierului vechi, în anul ce 
a trecut au fost stimulate de că
tre Comitetul 
Petroșani 13
6 unități de pionieri. Trei orga
nizații de bază, respectiv cele de 
la preparația Petrila, sectorul IX 
al minei Lupeni și U.R.U.M.P. au 
primit cîte un picup și cîte o gar
nitură de 10 discuri. Alte organi
zații au primit echipamente de 
fotbal, volei, mingi și alte mate
riale sportive. Valoarea obiecte
lor cu care au fost stimulate or
ganizațiile U.T.M. fruntașe în co
lectarea fierului vechi se ridică 
la peste 7500 lei.

locomotive
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О sesiune științifica.
- (Urmare din pag. l-a)

activitate luînd parte toate cadrele 
didactice, inclusiv cadrele tinere. 
Au fost luate în studiu mai multe 
teme științifice, dintre care unele 
au fost propuse de întreprinderile 
miniere din tară, ca de exemplu : 
..Studiul variației consumului de 
explozivi'" și „Influența diametru
lui găurii forate asupra vitezei de 
perforare și a consumului de aer 
comprimat" propuse de E. M. Bar
za și altele.

Rodul muncii de cercetare ști
ințifică din anul 1962 a fost con
cretizat în sesiunea științifică a 
cadrelor didactice din institut, ca
re s-a desfășurat in zilele de 8-10 
martie a. c.

Recenta sesiune științifică a 
constituit un prilej de analiză a 
rezultatelor cercetărilor științifice 
ale cadrelor didactice.

Cadrele didactice ale institutu
lui, precum și invitații de la alte 
instituții de învățămînt superior și 
de la diferite întreprinderi minie
re din țară care au prezentat lu
crări la sesiune, au dovedit că 
și-au dăruit capacitatea lor crea
toare activității de cercetare ști
ințifică. Tovarășii de la institutele 
politehnice din București, Timi
șoara, Iași, Brașov, de la Institu
tul de Petrol, Gaze și Geologie 
din București, IPROMIN Bucu
rești, C.C.V.J., Uzinele „Indepen
dența” Sibiu, au prezentat lucrări 
pine fundamentate, la un înalt ni
vel științific, lucrări importante 
din domeniul industriei miniere, 
matematicii și chimiei. Printre a- 
cestea se numără „Condițiile in
dustriale și conturarea zăcăminte
lor de minereuri" prezentată de 
un colectiv de la IPROMIN Bu
curești. „Studiul economic compa
rativ al unor metode de reglaj a 
vitezei motorului, derivație de cu
rent continuu" prezentat de un 
colectiv de la Institutul politehnic 
din Iași și altele.

Au fost prezentate în această 
sesiune un număr de. 58, lucrări, 
grupate în patru secții și anume: 
mine-geologie, matematică, meca- 
nică-chimie-fizică și electromecani
că- minieră.

Cele 13 lucrări prezentate în ca
drul secției mine-geologie, reflec
tă. - din plin orientarea cercetării 
științifice a cadrelor didactice spre 

s problemele de importanță hotărî - 
toare pentru dezvoltarea economiei 
naționale. Astfel, a fost prezentată 
o lucrare a unui colectiv de la 
catedra de exploatări miniere, ca
re a analizat încercările de umec- 
tare prealabilă a straielor de căr
bune prin injectarea apei sub pre
siune în găuri de mină și rezulta
tele obținute în sensul reducerii 
conținutului de praf din abataj. 
Colectivul a fost condus de tov. 
prof. ing. Ștefan Kovacs, șeful 
catedrei și rectorul institutului 
Tînărul asistent inginer Alexandru 
Popeșcu, referentul lucrării, a fă
cut aprecieri asupra posibilităților
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Șantierelor — sprijin mai susținut I
(Urmare din pag. l-a)

lier pentru confecționarea plăcu
țelor de beton.

Stațiile de betonare și mortare 
care aparțin acestei întreprinderi, 
nu asigură cu materialul necesar 
șantierele pe care le deservesc: 
odată lipsește piatra concasată, al
tădată balastul sau nisipul. Ca 

urmare a slabei organizări a muncii 
la acest sector, nici un șantier nu 
are posibilitatea să execute beto- 
nări din plin în trei schimburi — 
cu toate că în prezent timpul per
mite acest lucru.

Nici cu ritmicitatea transportu
lui de materiale constructorii de 
pe șantiere nu sînt mulțumiți: ma
șinile sînt puține, slab întreținute 
și nu efectueăză atîtea transpor
turi — ca număr și volum — 

cite sînt necesare pentru șantiere. 
De pildă, la șantierul fabricii de 
produse lactate din Livezeni, tre
buie făcute umpluturi care însu
mează 2 000 m.c. pămînt pentru ri
dicarea cotei terenului la nivelul 
prevăzut în proiect. Pînă acum în
să, în această direcție nu s-a fă
cut nimic din lipsă de mașini I 

aplicării metodei și a rentabilită
ții ei. Interesante lucrări au fost 
prezentate și de colectivele cate
drelor de geologie și săpări mi
niere.

Catedra de săpări miniere a pre
zentat lucrarea legată de variația 
consumului de explozivi și stabi
lirea consumului specific optim la 
I. M. Barza în funcție de tăria ro
cilor, profilul excavației și dia
metrul găurii. Tov. conf. ing. Ni- 
colae Lețu, conducătorul colectivu
lui. a arătat în expunerea făcută 
rezultatele încercărilor referitoare 
la eficienta de perforare și dizlo- 
care a rocii din masiv cu încăr 
cături de exploziv introduse în 
găuri de diferite diametre.

Cele 20 de lucrări prezentate in 
cadrul secției matematici și cele 
13 lucrări de la secția mecanică- 
fizică-chimie precum și lucrările 
de la secția electromecanică mi
nieră, au tratat probleme strîns 
legate de producție, ca de exem
plu : „Mecanizarea complexă și 
automatizarea producției în indus
tria minieră", „Acționarea ratio 
nală a transportoarelor cu bandă 
de cauciuc", „Durabilitatea unel
telor pneumatice miniere" etc.

Lucrările elaborate și prezenta
te la sesiunea științifică au adus 
o contribuție de seamă în rezol 
varea problemelor concrete ale 
industriei miniere

O caracteristică importantă a 
recentei sesiuni științifice a con
stituit-o antrenarea în activitatea 
de cercetare a unui mare număr 
de cadre tinere, ca de exemplu; 
lector Al. Darabont, asistent V. 
Zamfir, asistent R. Vomisescu, a- 
sistent El. Rosinger și alții. Sti
mularea spiritului și aptitudinilor 
de cercetare științifică a cadrelor 
didactice tinere, a constituit una 
din sarcinile de seamă care a stat 
în fața comitetului de partid și a 
conducerii institutului.

Alături de cadrele didactice 
vîrstnice, cu experiență îndelun
gată în munca de cercetare, au 
participat cu entuziasm cadrele di
dactice tinere, care au reușit să 
adugă o contribuție de preț la 
studierea problemelor legate de 
creșterea producției și de continua 
mecanizare și automatizare a a 
cesteia.

Discuțiile purtate în cadrul sec
țiilor au scos în evidență faptul că 
la Institutul de mine din Petro
șani, activitatea de cercetare ști
ințifică a cunoscut o permanentă 
îmbunătățire, tematica fiind axată 
tot mai mult pe problemele ac
tuale ale industriei miniere. Des 
fășurarea planificată a cercetării 
științifice a dus la ridicarea în
tregului proces de învățămînt si 
totodată la realizarea unor lucrări 
științifice valoroase.

De asemenea, a ieșit în eviden
tă faptul că institutul s-a îngrijit 
să sporească In mod permanent 
numărul temelor științifice rezol
vate pe bază de contracte cu în
treprinderile miniere și în același 
timp, să crească și eficienta eco

O situație asemănătoare este și 
ln ce privește dotarea cu utilaje 
grele (macarale) a șantierelor. In 
loc să se aducă utilaje noi, nu
mai săptămînile trecute de pe șan
tiere au fost luate 3 macarale pu
ternice și trimise la Călan și alte 
localități. Cu ce vor lucra insă 
constructorii din Lupeni la blo
curile B5, B6, B4 și celelalte 4 noi 
blocuri care se ridică anul acesta 
în cartierul Braia II, sau construc
torii din Vulcan la blocurile din 
cartierul „Coșbuc", ori cei din Pe- 
trila ? Lipsesc, de asemeenea, co- 
lerganguri, betoniere, benzi transpor. 
toare, ciururi mecanice (pentru ni
sip și mozaic), care să ușureze 
munca constructorilor pe șantiere.

Constructorii dș pe șantierele 
Văii Jiului sînt . dornici să produ
că tot mai mult, să folosească din 
plin anotimpul favorabil de lucru; 
Conducerea întreprinderii de pre
fabricate industriale și prestații de 
la Livezeni are obligația să spriji
ne mai bine șantierele cu prefa
bricate, utilaje și mijloace de trans
port. In aceasta stă cheia succe
sului pe șantiere pentru realizarea 
la timp a noiior obiective I

rodnica
nomică a temelor de cercetare șt", 
ințifică.

In viitor este necesar șă Se fn 
cheie mai multe contracte ctt îff- 
treprinderile miniere, deoarece 
mărul de contracte încheiate pfnă 
acum nu e suficient față de ne 
cesitățile dezvoltării irițMăffW 
noastre miniere și de posibilitățile 
existente.

Această sesiune științifică a con
stituit un rodnic schit№ de ex
periență între institutele rfr 
țămînt superior și întreprinderile 
miniere. Acest schimb de expe
riență va avea ca rezultat sigiir, 
continua îmbunătățire a aetIVffSfîf 
de cercetare științifică — pe* МіИЙ 
cerințelor mereu crescîhtîe ăl» #- 
conomleî miniere și va dueF fii 
ridicarea continuă а свІЭДвйГЙ 
profesionale.

La ședința de Încheiere a Itldtă- 
rilor sesiunii s-a subliniat faptul 
că Institutul de mine din Petro
șani se bucură din plin de spri
jinul partidului și guvernului, pre
cum și de prețuirea oamenilor 
muncii din industria minieră. Pen
tru a răspunde cu cinste sprijinu
lui și prețuirii acordate, cadrele 
didactice s-au angajat să depună 
eforturi sporite în vederea reali
zării unei activități științifice crea
toare, dirijată spre continua dez
voltare a industriei miniere și în 
felul acesta să-si dea contribu 
tia la opera de deșăvîrșire a con
strucției socialismului în patria 
noastră.

HOTĂ

Pentru lucru bun, trebuie și scule bune
Șantierele de construcții din 

Valea Jiului execută anul acesta 
lucrări social-culturaie in valoare 
de aproape 100 000 000 lei.

Pentru a putea indeolini sarci
nile încredințate, pe lingă proiecte 
și materiale bune, constructorii au 
nevoie și de scule bune. La acest 
capitol sînt însă multe deficiențe. 
De pildă, pe toate șantierele ins
talatorii duc o lipsă acută de scule, 
in special clupe, apoi pînze de 
boniaier, aparate de sudură, pile 
etc Pe șantierul Vulcan construc
torii nu au nici cel puțin o rule
tă metalică și aparat de nivel-

—=©=_

Țura Clara lucrează la lămpăria 
minei Petrila. Ea este una dintre 
cele mai conștiincioase muncitoa
re din secție. Apreciindu-i hărni
cia, adunarea generală a organi
zației de bază din sectorul VIII 
al exploatării a primit-o nu de 
mult în rîndurile candidaților de 
partid.

IN CLIȘEU: Țura Clara lucrînd 
la întreținerea lămpilor de mină 
cu acumulatori

Printre fruntașele secției depă nat de la Viscoza Lupeni se nu 
mără și tovarășa Potochi Suna. Lu crînd la legarea scuturilor de mă' 
tase, ea își depășește zilnic planul cu 25 la sută.

în Editura politică au apărut
-----------Q-----------

Productivitatea muncii
Lucrarea demonstrează Impor

tanța creșterii productivității mun
cii pentru asigurarea ritmului sus
ținut de dezvoltare a economiei 
noastre socialiste și pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al poporului. Autorul scoate, de 
asemenea, în evidență căile de 
creștere a productivității muncii, 
folosind în acest scop experiența 

meni pentru a executa o bună tra
sare, lipsesc manome'.re etc.

Anul trecut, pe șantierul Lupeni 
s-au cheltuit 220 000 lei numai 
centru procurarea de diterite scule. 
Acestea au fost procurate dar s-au 
degradat repede. Posibilitățile locale 
in această direcție nu sînt folosite. 
Astiel, s-ar putea iace un foarte 
bun Her de tinci din pînzele de 
ioagăr date la I.C.M. de către uni
tățile de gater. La iei, s-ar putea 
cere ca pentru zidari să se producă 
dreptare din material plastic care 
este mult mai rezistent decit lem
nul ca și drișcuitoare și alte ase
menea unelte.

Constructorii trebuie aprovizio
nați cu scule bune pentru a putea 
executa lucrări de calitate!

Se înalță noua fabrică din Livezeni
Printre numeroase

le obiective pe care 
le ridică constructorii 
din Valea Jiului se 
numără și noua fa
brică de produse lac
tate din Livezeni. A- 
ceastă unitate — do
tată cu utilaj modern 
— va prelucra zilnic 
o mare cantitate de 
lapte producînd brîn- 
ză, smîntînă, unt. 
iaurt și... înghețată.

In prezent, pe șan
tierul fabricii lucră 
rile se desfășoară de 
zor: la unele punc
te de lucru se be- 
tonează fundații, la

altei э zidarii sînt a 
proape sus cu zidu
rile. Cel mai mult 
de lucru au dulghe 
rii din brigada lui 
Popescu Gheorghe 

care trebuie' să facă 
zilnic sute de metri 
pătrați de cofraje, 
apoi fierar betonișiii 
lui Pospai loan care 
prelucrează mii de 
kilograme de fier 
confecționînd armă
turi complicate și 
b?toniștii conduși de 
Dolha loan. Și zida
rii din brigada lui 
Arșoi Anghel lucrea
ză cu mult spor.

---------- ©-----------

O nouă competiție fotbalistică
Spre deosebire de edițiile prece

dente, în acest an, competiția do
tată cu „Cupa Eliberării" organiza
tă de către U.CJ’.S. Hunedoara an
grenează și echipele participante în 
campionatul orășenesc precum șl 
acelea care nu sînt afiliate.

Incepînd cu data de 17 martie, 
echipele calificate după primul tur. 
se vor întllni apoi cu cele ce acti
vează în campionatul regional.

Pentru a se cunoaște mai bine 

dobîndită de întreprinderi Nun
tașe din diferite ramuri ale .in
dustriei.

64 pag., 1 leu

Gospodărirea socialistă 
și rentabilitatea întreprinderilor 

de GAVRIL SENEA
Lucrarea face parte din colec

ția „Lecții de economie politică a 
socialismului". Autorul explică ne
cesitatea obiectivă, conținutul și 
principiile de bază ale gospodări
rii socialiste ca metodă de con
ducere planificată a întreprinderi
lor, oprindu-se apoi asupra pro
blemelor prețului de cost și ren
tabilității în economia socialistă.

64 pag., 1,25 lei

Fondurile de producție 
ale întreprinderilor socialiste 
de M. MEHEDINȚU

Lucrarea se adresează celor 
care studiază eeonomia politică în 
învățămîntul de partid și de stat. 
Ea tratează principalele probleme 
cu privire la fondurile de produc
ție, explicînd conținutul, circuitul 
și rotația lor, uzura și reproduc
ția fondurilor fixe, căile de îmbu
nătățire a folosirii acestora, pre
cum si a celor circulante ale în
treprinderilor.

48 pag., 1 leu

Eforturile construc
torilor sînt concen
trate acum în spe
cial pe terminarea 
tuturor lucrărilor de 
fundații și înălțarea 
zidurilor principale. 
Se va crea astfel 
posibilitatea de beto
nare a stîlpilor de 
susținere ca și aco
perirea pînă la sfîr- 
șitul lunii curente a 
unor clădiri deja ri
dicate cum sint casa 
de pompe, centrala 
termică și sediul ad
ministrativ pentru a 
se putea începe fini
sajele interioare.

regulamentul acestei competiții, co
misia orășenească de fotbal invită 
Ia ședința de programare, ce se 
va ține în ziua de 15 martie 1963 
orele 17, pe toți responsabilii sec
țiilor de fotbal ai echipelor ce 
activează în campionatul orășenesc 
și delegații echipelor din întreprin
deri și instituții neangrenate în 
vreo întrecere oficială.

S. BÂLOI 
corespondent



in Franța, greva minerilor continuă 
în toate bazinele carbonifere

PARIS 13 (Agerpres).
Cea de-a 13-a zi a grevei mi

nerilor francezi care continuă să 
se extindă în diferite bazine car
bonifere a fost marcată printr-o 
impresionantă manifestație la Pa
ris : Miercuri a avut loc un „marș 
spre Paris" la care au participat 
peste 2 000 de muncitori din mi
nele de fier naționalizate din re
giunea Lorena. „A luat naștere un 
cortegiu cu adevărat' extraordinar, 
relatează corespondentul agenției 
France Presse. Intinzindu-se pe o 
lungime de 8 km. și alcătuit 
aproape 500 de automobile 
taxiuri de toate tipurile și din 
te epocile, în care se găseau
nerii în haine de lucru, cu casca 
și cu lampa lor, cortegiul a stră
bătut în dimineața zilei de mier- 
ehri cei 330 km. care separă Lore
na de Paris, pentru a atrage aten
ția guvernului asupra revendicări
lor minerilor din această regiune".

Pe tot drumul, convoiul prece
dat de un automobil cu difuzoare 
împodobit cu panglici tricolore, a 
fost întimpinat de locuitorii sate
lor și localităților care îi aclamau 
pe mineri la trecerea lor. La amia
ză coloana a ajuns in suburbiile

din 
sau 
toa-
mj-

Parisului unde, in cartierul munci
toresc Pantin, a fost întîmpinată cu 
multă căldură de locuitori în friiii- , 
te cu consiliul municipal. Aici a 
avut loc un miting la care au jftr- 
ticipat numeroși locuitori. Ajioi 
coloana demonstranților s-a în
dreptat către centrul Parisului. ТЙ 1 
fața Domului Invalizilor s-ă ЙЯ*- 
mat o nouă coloană care s-a În
dreptat spre Ministerul IndustȘf?) 
unde o delegație a demonsfradțl- 
lor a fost primită de un reprezen
tant al ministrului Maurice Bok„- 
qowski.

In pofida barajelor constituite 
de poliție demonstranții au parcurs 
străzile Parisului scandînd lozin
cile : „Noi, minerii din Lorena am 
sosit la Paris pentru a apăra pli
nea pentru noi și 
noștri I", 
Iar I".

In ce 
agențiile 
continuă
nifere din Franța. 
Ferrand muncitorii din întreprinde
rile de trnsport urbane au organi
zat o grevă de 4 ore în semn de 
solidaritate cu greva minerilor.

pentru copiii
„Vrem un front popu-

privește greva minerilor, 
de presă anunță că ea 
la toate bazinele carbo-

La Clermont-

-0

DIN SIDIA

Londra : Lucrările consfătuirii internaționale in sprijinul 
lărgirii comerțului mondial

LONDRA 13 (Agerpres).
La Londra își continuă lucră- 

іііё eensfătuirea internațională 
-й&ЙЙЙі conferința în problemele 
lăn$fn comerțului mondial". La 12 
martie, narticipanții la consfătuire 
au asctHtat cu 
■rt'ntWfcă rostită 

■Sfnfraffrar, șeful 
«•.

■WțJF^gntantul 
lffilit o. largă

mult interes cu- 
de acad, 
delegației

A. Ar- 
sovieti-

a sub-sovietic
________ _____ a_ dezvoltare a rela- 
țlftW tomerciale dintre state ar 
сЖгіЬиі la însănătoșirea situa
ției internaționale, la dezvoltarea 
colaborării internaționale.

in această ordine de idei el a 
subliniat consecințele nefaste ale 
creării Pieții comune — grupare 
europeană închisă care împiedică 
menținerea unor legături economi - 
ce internaționale normale.

Sîntem împotriva interdicțiilor și 
a restricțiilor discriminatorii în co
merț, a declarat șeful delegației 
sovietice pentru că ele crează o 
situație nefavorabilă relațiilor din
tre țări. Uniunea Sovietică consi
deră drept urgentă sarcina de a 
se organiza un larg schimb de pă
reri între toate statele, în toate 
problemele comerțului mondial. To-
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Patrioții din Guineea Portugheză 
colonialiștilor

de 300 de soldați sprijinite de 
viație au atacat la 21 februarie, 
baza forțelor patriotice de la Cu- 
bixko, dar au fost respinse. Co
municatul menționează de aseme
nea, că partizanii au incendiat o 
navă portugheză ancorată în por
tul Bissau și au capturat postul 
de ! poliție din localitatea Joao.

Forțele patriotice au anunțat de 
asemenea, că comandantul trupelor 
coloniale din sudul Guineei Por- 

a 
ai

dau lovituri

DAMASC 13 (Agerpres). 
Agențiile de presă anunță 

fie menținută 
Incepînd 
relatează 
U.P.I. la

că

cu 
co- 

Bei- 
res-

' in Siria continuă să 
starea excepțională, 
ziua de 12 martie, 
respondentiil agenției
rut, guvernul sirian a introdus 
tricții și mai severe la frontiere, 
în legătură cu starea . încordată 
din țară. Agenția Associated Press 
anunță că generalul Louai El Atas- 
si, comandantul suprem al forțelor 
armate siriene a fost investit cu 
împuterniciri excepționale.

Potrivit unui comunicat al Con
siliului național al comandamentu
lui revoluției, transmis de către 
postul de radio Damasc, „orice 
acțiune împotriva revoluției va fi 
crunt reprimată". Consiliul național 
al comandamentului revoluției din 
Siria, a 
tul de 
apariția 
țiile și.

sigilate, mașinile tipografice 
cate iar bunurile editorilor 
familiilor lor sechestrate, 
interzise luaseră poziție împotriva 
unirii Siriei cu Egiptul.

In comunicat 
de asemenea că 
fie ea chiar în 
este interzisă
duce la rezultate nefavorabile", 
fost interzisă intrarea oricărui co
respondent de presă pe teritoriul 
Siriei.

confis- 
și ale 

Ziarele

se face cunoscut 
„orice demonstrație 
sprijinul revoluției, 
întrucît ar putea 

A

anunțat de asemenea, pos- 
radio Damasc, a interzis 

a 17 ziare siriene. Redac- 
tipografiile urmează a ii
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Stabilirea de relații diplomatice 
între U.R.S.S. și Kuweit

MOSCOVA 13 (Agerpres).
Guvernul 

propunerea 
cu privire 
diplomatice 
weit și cu
reprezentanțe diplomatice la nive
lul ambasadelor.

sovietic a acceptat 
guvernului Kuweitului 

la stabilirea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Ku- 
privire la schimbul de

CONAKRY 13 (Agerpres).
Intr-uil comunicat dat publicită

ții la Conakry de către partidul 
african al independenței din Gu
ineea Portugheză și insulele Capu
lui Verde se arată că în ultima 
vreme forțele patriotice care des
fășoară lupta armată împotriva co
lonialiștilor portughezi au obținut 
noi succese. In comunicat se spu
ne că forțele patriotice au dobo
rît luna trecută șapte avioane de 
vînătoare și de recunoaștere por
tugheze.

Trupele portugheze cu un efectiv
-----------©

tugheze, capturat de partizani, 
fost judecat de reprezentanți 
poporului și executat.

Amestecul diplomafilor americani 
în treburile interne al Pakistanului

CARACI 13 (Agerpres).
Sub titlul „Intervenția america

nă continuă" zîarnl pakistanez 
„Dawn" relatează despre încercă
rile diplomaților americani de a 
interveni în treburile interne ale 
guvernului pakistanez. Printre al

CUBAî Construcția de locuințe 
și drumuri în localitățile rurale

HAVANA 13 (Agerpres).
In regiunile rurale ale Cubei se 

reconstruiesc localități întregi. In 
locul vechilor cocioabe dărăpăna
te, în care secole de-a rîndul se 
adăposteau familii de țărani, se 
construiesc mii de case noi, case 

bine amenajate. Numai în cursul 
duminicii trecute în regiunea mun
toasă Escambray (Provincia Las 
Villas) au fost inaugurate patru 
așezări noi. Aproximativ 900 de 
locuitori, care pînă acum au trăit 
în cocioabe, s-au mutat 
noi.

La sate se construiesc 
se face canalizarea, se
lumina electrică, se deschid școli, 
magazine, cluburi, se construiesc 
șosele asfaltate.

Guvernul revoluționar ridică noi

In anii revoluției 
de mii de locuitori de la sate 
mutat în case noi.
țară se desfășoară de aseme- 
pe scară largă construcția de

în case

apeducte, 
instalează

case pentru țărani în toate ■ pro
vinciile țării.
zeci 
s-au

■ In 
nea,
drumuri. Anul acesta în provincia 
Oriente, provincia cea mai mare 
și cea mai îndepărtată de capitala 
țării, se Construiesc 13 automagis- 
trale noi, moderne cu o lungime 
totală de 830. km. De-a lungul a- 
cestor șosele vor fi construite zeci 
de poduri. Noile șosele vor re
duce considerabil distanața. dipt re 
vastele regiuni agricole și muntoa
se și centrele orășenești.

De-a lungul întregii ale istorii 
Cuba nu a cunoscut asemenea am
ploare a construcției de locuințe 
și rutiere.

Cele mai mari partide politice din Congo 
cer eliberarea Iui A. Gizenga

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres).
Conducerea partidului Mișcarea 

Națională Congoleză, unul dintre 
cele mai mari partide din țară a 
adresat primului ministru Adoula 
un mesaj în care cere eliberarea 
neîntîrziată a lui Antoine Gizenga.

Amintind despre hotărîrea din 
20 decembrie 1962 a Camerei re
prezentanților de a-1 elibera pe 
Gizenga și de a transmite proce
sul lui organelor judiciare, condu
cerea partidului arată că datorită 
samavolniciei autorităților Antoine 
Gizenga continuă a fi privat de 
posibilitatea de a se reabilita și 
de a demasca toate acuzațiile ab
surde care îi sînt aduse de ad
versarii săi.

In mesaj se atrage atenția asu
pra faptului că Gizenga este de
ținut în condiții inumane, este lip
sit de dreptul de a avea orice eon-

tact cu lumea exterioară, de drep
tul de a lua cunoștință de acu
zațiile ce i se aduc și în sfîrșit 
de dreptul de a căpăta asistență 
medicală. Menținerea ilegală a lui 
Gizenga în închisoare, se arată în 
mesaj, nu este cu nimic justifi
cată și ea este inadmisibilă.

O copie a mesajului a fost a- 
dresată de conducerea partidului 
Mișcarea Națională Congoleză lui 
Kasavubu, președintele republicii. 
In scrisoarea anexată la acest me
saj se subliniază că arestarea ile
gală a lui Antoine Gizenga și ne- 
îndeplinirea intenționată a hotărî- 
rii Camerei reprezentanților, atmos
fera de anarhie totală care' dom
nește în Congo și politica incon
secventă promovată de Adoula — 
toate acestea subminează presti
giul Republicii Congo în fața o- 
piniei publice mondiale.

O copie a acestei scrisori a fost 
adresată, de asemenea, lui U Thant 
secretar general al O.N.U. și pre
ședinților celor două camere ale 
parlamentului congolez.

Un alt mare partid din Congo, 
Partidul Solidarității Africane, — 
a cerut cu hotărîre eliberarea a- 
cestui fiu credincios al poporului 
congolez. Conducătorii partidului 
au adresat participanților la cea 
de-a 5-a sesiune a Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Africa un 
apel înflăcărat de a sprijini miș
carea pentru eliberarea lui An
toine Gizenga. In acest mesaj se 
subliniază că starea sănătății lui 
Gizenga - este îngrijorătoare și ;că 
există toate motivele să se pre
supună că agenții imperialiști îi 
pregătesc același sfîrșit ca al ' lui 
Lumumba.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii tur. 56 Tel interurban 422 automat 269.

a-

tele relatează ziarele americanii 
vor să înlăture din posturile cele 
mai importante ale principalelor r 
ministere pe funcționarii și con
ducătorii care refuză să urmeze 
orbește politica S.U.A. Colabora
torii misiunii americane au înce
put să defăimeze deschis pe unii 
funcționari superiori 
numindu-i „comuniști" 
americani" și . cerînd 
lor.

pakistanezi 
sau „anti- 
înlăturarea

Ѳ
Un

de sud vietnamezi
(Agerpres). 
partizanii din Viet- 
au doborît un a- 

american.

avion și șase elicoptere 
americane doborîte 

partizanii
SAIGON 13 
La 9 martie 

namul de Sud 
yion de recunoaștere
Alte șase elicoptere americane tri
mise în căutarea avionului dobo
rît au fost, potrivit agenției Asso
ciated Press, și ele doborîte sau 
forțate ■ să aterizeze la 10 și 11 
martie. Trei americani au murit în 
ultimele zile în cursul luptelor cu 
unitățile de partizani.

tuși, conferința internațională a că
rei convocare a fost hotărîtă de 
Adunarea Generală a O.N.U, a 
spus el în. continuare, nu și-ar pu
tea îndeplini sarcina dacă s-ar li
mita doar la un schimb de 
reri.

Principalul rezultat . al unei 
menea conferințe trebuie să 
crearea unei organizații 
internaționale 
oneze în 
buie la 
mondial, 
buie să 
rilor și 
ale O.N.U.

Luînd apoi cuvîntul cunoscutul 
economist englez Douglas Jay a 
subliniat că lărgirea cu 20 la su
tă a comerțului anglo-sovietic este 
o posibilitate reală. Numeroși de
legați au subliniat necesitatea de 
a se lua măsuri radicale pentru 
lărgirea comerțului internațional.

-=© = -

pa-

ase- 
Пе 

comerciale 
să funcți- 
să contri- 
comerțului

care
permanență și 
dezvoltarea

Această organizație tr?-
fie deschisă tuturor ță- 

nu numai țărilor membre

Ițirl lllini-lillln
MOSCOVA 13 (Agerpres). ) ’ 
Acordul sovieto-laoțian pentru 

acordarea de ajutor economic și 
tehnic regatului Laos a intrat în 
vigoare.

La 11 martie, la Vientiane, Ser- 
ghei Afanasiev, ambasadorul Uniu
nii Sovietice și Khamsuk Keola 
ministru ad-interim al afacerilor 
externe, au schimbat instrumentele 
de ratificare ale acordului. Acest 
acord, care prevede ajutorul eco
nomic și tehnic acordat de Uniu
nea Sovietică Laosului în construc
ția hidrocentralei de pe fluviul 
Nam Nien,. a fost sețpgpt la Mos
cova la 1 decembrie 1962.
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Comerțul Austriei 
cu țările socialiste

VIENA 13. Corespondentul Ă« 
gerpres transmite : ;

Comerțul Austriei cu țările so
cialiste a marcat o creștere sim
țitoare în cursul anului trecut 
Țările socialiste au cumpărat din 
Austria mărfuri în valoare de 4,9 
miliarde șilingi, cu 300 milioane 
șilingi, adică cu 7 la sută mai 
mult decît în anul 1961, în timp 

ce exportul global austriac a cres
cut cu 5 la sută. Deosebit de fa
vorabilă 
tului cu 
exportul 
la sută.

Importul Austriei 
cialiste a crescut In 
scurs cu 11 la sută, 
importul global doar cu 5 la sută.

este dezvoltarea comer- 
Uniunea Sovietică, unde
Austriei a crescut cțț ■ 20

din țările so- 
anul care

în timp ce
I

PROGRAM DE RADI
15 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Muzică populară romî- 
nească, 9,30 Fragmente din opera 
„Kneazul Igor" de Borodin, 10,30 
Estrada melodiilor, 11,30 Din spec
tacolele Teatrului de Stat de Ope
retă, 12,20 Melodii populare ro- 
mînești . din Ardeal, 13,10 Muzică 
de estradă, 14,00 Concert de prînz, 
16,15 Vorbește Moscova I 17.10 
Ansambluri artistice școlare, 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Universi
tatea tehnică radio, 18,30 Lecția 
de limba engleză, 18,40 Muzică u- 
șoară de compozitoarea cubaneză 
Tania Castellanos, 20,15 Din mu
zica corală a compozitorilor noș
tri. înaintași, 20,40 Concert de sea
ră. Muzică ușoară romînească. 
21,30 Muzică populară romînească 
cerută de ascultători. PROGRA
MUL II. 13,15 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (relua

s-a

re), 13,25 Uverturi la opere de 
Rossini, 14,30 Muzică de estradă, 
15,00 Muzică populară romînească 
și .a minorităților naționale, 15,35 
Actualitatea în țările socialiste, 
16,10 Muzică distractivă, 18.35 
Muzică populară romînească, 19,04 
Muzică ușoară de Emanuel lonșs- 
cu și Iancy Korossy, 19,30 Teatru 
la microfon : „Chirita în provin
cie". Comedie cu cîntece de Va- 
sile Alecsandri, 21,12 Jocuri popu
lare romînești, 21,45 Muzică d* 
estradă.
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CINEMATOGRAFE
15 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE i 
Lupeni 29,- AL. SAHIA: Telefo
nista; PETRILA: Anii fecioriei; A- 
NINOASA: Post restant; LUPENI; 
Focuri în munți,- URICANI: Fan
tezii de iarnă.

Tiparul • ..6 Auoust" Petroșani


