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ECONOMII
Colectivul de muncitori 

tehnicieni din sectorul fabrica 
de oxigen de la preparația Lu
peni a terminat de curînd in
stalarea a opt noi baterii de us
care a aerului, din care se fa
brică oxigenul. Aceste baterii, 
care înainte se importau, au 
fost fabricate în întregime din 
resurse proprii de către colec
tivul Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani.

Pentru extragerea umidității 
din aerul înmagazinat în bate
rii, se folosea pînă nu de mult 
un procedeu chimic pe bază de 
clorură de calciu granulat. După 
mai multe experimentări, colec
tivul fabricii de oxigen a înlo
cuit vechiul absorbant cu soda 
caustică, care este mult maii ief
tină, se poate procura mai ușor 
și aduce lunar o economie de 
300 kg. clorură de calciu gra
nulat.
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o La postul U.T.M. de control 
g a apărut, un anunț. Nu era un 
g anunț obișnuit ci o chemare la 
g întrecere lansată de Vădan Anii- 
g ța. noua responsabilă a brigăzii 
g „8 Martie" — una dintre brigă- 
8 zile mai puțin cunoscute de la 
8 Filatura Lupeni. De aici a în-
8 ceput și discuția între Oțoiu Flo- 
8 rica, responsabila brigăzii ..Ocs.
8 ka Terezia" si Vădan Anuța.
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plani-

îl fost 
de că-

VESTI DIN ININOASi
Au întrecut 

randamentele planificate
Fruntașii randamentelor spori

te sînt în aceste zile ortacii co
munistului Mihai Tucaciuc. Din 
abatajul lor au fost zile în a- 
ceastă lună cînd randamentul 
realizat a întrecut pe cel 
ficat cu 3 tone.

Inițiativa lui Tucaciuc 
îmbrățișată cu entuziasm

- tre mulți mineri din Aninoasa. 
Printre aceștia se numără cei 
din brigada lui Opreanu loan. 
Mănăilă Vasile, Dávid loan, Co- 

. țdrea Gheorghe și mulți alții.

Pe calea funicularului
Zi și noapte peste dealurile 

înzăpezite, corfele funicularului 
alunecă necontenit ducînd cu 
ele rodul muncii minerilor ani- 
noseni, care țin să cinstească 
măreața aniversare a proclamă
rii Republicii cu realizări cît 
mai frumoase în muncă.

In aceste zile, corfele funicu
larului transportă din trei sec
toare cărbune peste plan. Aces
tea sînt sectoarele 
In ultimele două 
din sectorul II au 
Petrila, pe calea
cu 3,1 la sută mai mult cărbu
ne, cei din sectorul IV cu 1,5.1a 
sută, iar cei din sectorul trei, 
după ce au raportat îndeplini
rea 
mis 
mai

In aceea zi, în sala de mese, 
celelalte muncitoare din secție 
au fost martore la discuția pur
tată între crie două responsabile 
de brigăzi. Cu acest prilej au 
aflat că brigada depănătoarei 
Vădan Anuța s-a angajat ca în 
cinstea zilei de 8 Martie 1960. 
cînd femeile din lumea întreagă 
vor sărbători împlinirea a cinci 

g decenii de la instituirea acestei 
g zile să dea peste sarcinile lu- 
g nare de plan cîte 50 kg. de fire 
g depănate pentru fiecare depănă- 
8 toare din brigadă. S-au discutat 
8 în acea zi și posibilitățile bri- 
8 găzii în vederea reducerii deșeu- 
8 rilor, stabilindu-se că prin mai 
~ multă atenție în muncă vor pu

tea să îmbunătățească calitatea 
firelor și să reducă deșeurile cu 
10 la sută.

Aflînd de obiectivele chemării. 
Oțoiu Florica s-a sfătuit cu fete
le din brigada ei.

Hotărîrea a fost luată. Im- 
g preună cu Cornoiu Maria, Ma- 
g ranschi Fimia, Molnar luliana 
g și Berbecaru Anuța, Oțoiu Fio 
g rica s-a angajat ca în prima lu 
o

nă de întrecere să dea cu 601 

kg. mai multe fire peste, planul ® 
lunar al brigăzii, iar pînă la 8 g 
Martie s-o ajute pe Dănuf Mar 
gareta să se ridice în raidurile 
âepănătoarelor care au ajuns ta 
nivelul mediu al muncitoarelor 
fruntașe.

înainte de terminarea schim- 8 
bului, la postul U.T.M. de con- 8 
trol din secția depănat, alături 8 
de chemarea la întrecere lansată 8 
de brigada „8 Martie" se putea 8 
citi și răspunsul brigăzii „Ocs- 8 
ka Terezia". Depănătoarele din 8 
schimbul II aveau să afle astfel g 
că brigada condusă de Vădan g 
Anuța pornește la întrecere cu 8 
obiectivul de a obține o îmbună- 8 
tățire substanțială a productivi- 8 
țății muncii, iar Oțoiu Flprica cq 8 
brigada sa, răspunzînd chemării' ! 
pune pe prim plan în întrecere g 
ajutorul tovărășesc în muncă °

★

II. III și IV. 
zile, minerii 
trimis spre 

funicularului,

planului zilnic, au mai tri- 
în afara lui cu 1,2 la sută 
mult cărbune.

LICIU LUCIA
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Așa a pornit întrecerea depă- ° 
nătoarelor de la Filatura Lupeni ° 
pentru întîmpinarea celei de a % 
50-a aniversări a Zilei Interna- ® 
ționale a Femeii. întrecerea cu- g 
prinde tot mai multe brigăzi de g 
tineret. Ba mai mult, ecoul ei a g 
trecut și în celelalte secții. Du- g 
pă exemplul tinerelor fete, din g 
secția depănat, femeile din g 
secțiile răsucit și sortare se g 
întrec între ele pentru a întîm- g 
pina cu cit mai frumoase rezul 8 
tate ziua de 8 Martie. 8
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Sub conduce
rea organizațiilor 
de partid, mine
rii Văii Jiului au 
obținut în acest an
importante succese în lupta pen
tru înfăptuirea mărețelor sarcini 
pe care partidul și guvernul 
nostru le-au pus în fața lor. Dm 
abatajele exploatărilor miniera 
ale Văii Jiului, economia națio
nală a primit peste plan pînă 
la 17 decembrie aproape 100.000 
tone de cărbune din care 30.000 
tone cărbune cocsificabil. Munca 
politică, măsurile tehnico-organi- 
zatorice luate, extinderea iniția
tivei minerilor de la Aninoasa 
și cea a textilistei sovietice Ga- 
ganova au dus la sporirea con
tinuă și substanțială a produc
tivității muncii. Pînă acum trei 
exploatări — Uri câni, Petrila și 
Aninoasa — au atins și depășit 
productivitatea de o tonă pe post, 
ceea ce a permis ca pe bazin să 
se obțină în acest an un ran
dament mediu de 0,9-11 tone pe 
post

Urmînd indicațiile plenarelor 
Comitetului Central al partidului 
din noiembrie 1958 și iulie a.c. 
ca și ale plenarelor Comitetului 
regional și raional de partid, 
minerii au dus o luptă hotărită 
pentru continua reducere a cos
tului cărbunelui extras. In 10 
luni din acest an au fost obți
nute economii suplimentare în 
valoare de aproape 16.000.000 
lei

Toate aceste rezultate, obți
nute sub permanenta conducere 
a organizațiilor de partid, vor 
permite minerilor Văii Jiului ca 
peste cîteva zile să raporteze în
deplinirea integrală a sarcinilor 
de plan pe anul în curs.
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Sarcini mărețe, 
mobilizatoare

Expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la recenta 
plenară a C.C. al P.M.R. cuprin
de principalele sarcini ce revin 
oamenilor muncii din țara noas
tră în anul viitor, anul unui 
progres însemnat pe calea cons
truirii socialismului în patria 
noastră.

sută față 
acesta:, extracția de cărbune coc- 
sificabil va fi cu 5,8 la sută mai 
mare. Pentru asigurarea acestei 
producții sporite se prevede pen
tru anul viitor începerea lucră
rilor de deschidere a unor noi 
mine, construirea unui mare și 
modern combinat de prelucrare a 
cărbunelui, minele Lupeni, Vul
can și Aninoasa vor fi extinsa 
și modernizate.

fn 1960 se prevede ca; produc
ția din abatajele armate meta
lic să se dubleze față de cea 
realizată în 1959, iar circa 70 la 
sută din galeriile ce se vor să
pa vor fi armate în fier, în be
ton, cu inele de bolțari etc. A- 
ceasta va permite să scadă cu 
peste 2 m.c./1000 tone consumul 
de lemn de mină. Pe linia ușu
rării eforturilor fizice, a crește
rii productivității muncii, în anul 
viitor vor fi introduse în abatai- 
jele cameră o seamă dp mașini, 
de încărcat cărbune modeme, de 
mare capacitate.

Toate aceste măsuri, îmbinate 
cu o mai bună organizare a 
muncii, extinderea largă a me
todelor înaintate, ridicarea tu
turor brigăzilor la plan vor per
mite minerilor Văii Jiuluii să 
realizeze și să depășească PRO
DUCTIVITATEA MEDIE ** ' 
NIFICATA PE 
NA CĂRBUNE
BAZIN.

Minerii Văii 
să continuie cu 
tărîre lupta pentru scăderea con. 
sumului de energie, de exploziv, 
materiale și în special lemn de 
mină. Anul 1960 va fi un an 
al luptei pentru realizarea de e- 
conomii cît mai mari. In anul 
viitor se vor extrage cantități 
sporite de cărbune în condițiile 
unui preț de cost redus în medîe 
cu 2,93 la șută față de cel rea
lizat în 1959

PLA-
1960 DE O TO

PE POST PE

Jiului vor trebui 
și mail multă ho-

O muncă politică 
și organizatorică 

mai susținută
Sarcinile pe care partidul și 

guvernul le-au pus în fața mine* 
rilor pentru anul viitor sínt mari 
și importante. CREȘTEREA VO
LUMULUI PRODUCȚIEI TRE
BUIE SA SE FACĂ PE SEAMA 
SPORIRII PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII. IN ACEASTA PRI
VINȚĂ SARCINILE SINT MO
BILIZATOARE, ELE ȚIN SEA
MA DE CREȘTEREA GRADU
LUI DE MECANIZARE A PRO
DUCȚIEI, DE CREȘTEREA NI-

(Continuare în pag. 3-a)
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In cadrul sectorului III al | 

minei Petrila lucrează briga- | 
da condusă de tovarășul Ba- ț 
ciu Marcu Grigore. Im lunile * 
septembrie, octombrie și no-« 
iembrie ale acestui ani aceas- * 
tă brigadă a extras 1754 tone ! 
de cărbune peste plan, fapt * 
?“*“ ---- s - - .* •
drapelul de brigadă fruntașă * 
pe sector. *

IN CLIȘEU: Șeful de brl-♦ 
gadă Baciu Marcu Grigore f 
(al doilea din dreapta) cu ♦ 
ortacii săi din schimb înainte ; 
de intrarea în șut. «

ț

pentru care i s-ai decernat

pe sector.

................................ —• —* — -■ -------------—

Culbutor nou din material vechi
Pentru a înlătura neajunsu

rile cauzate de defectarea culbu- 
torului principal al minei brigă
zile de tineret conduse de tova
rășii Rădoi loan și Toma Tibe
riu din cadrul sectorului VIII 
electromecanic al exploatării mi
niere Aninoasa au inițiat confec
ționarea unui culbutor de rezervă. 
Lucrarea necesita material, timp 
de lucru -și multă străduință. Cu 
ajutorul tehnicienilor tinerii lă
cătuși au selecționat materialul 
necesar din stiva de fier vechi, 
reușind într-un timp scurt să-și 
pregătească cele necesare con-

strucțieî. Zi de zi, timp 
trei săptămîni cele două brigăzi 
de tineret, fără să-și precupețeas
că timpul liber, au reușit să ter
mine și să monteze culbutorul de 
rezervă. In cazul defectării cul- 
butorului principal, culbutorul de 
rezervă va asigura acum dirija
rea cărbunelui spre siloz în con
diții optime fără ca procesul de 
producție să sufere cîtuși de pu
țin. La această lucrare s-au evi
dențiat în mod special tinerii 
Puncs Iosif, Neamțu Florea și 
Toma Tiberiu.

de

Un sector
In ziar a apărut o informație: 

„Minerii sectorului 1 Vulcan 
și-au îndeplinit sarcinile anuale 
de plan". O informație de cîteva 
rînduri care anunța că minerii 
acestui sector au pășit în noul 
an, după calendarul lor, cu 15 
zile mai devreme. Succes impor
tant, pe care colectivul sectoru
lui îl închină Conferinței raiona
le de partid.

Succes important, dar totuși 
obișnuit. Obișnuit pentru că nu
mai cu o zi înainte, minerii sec
torului I A de la mina Lupeni, 
colectivele minelor Lonea și Pe
trila au raportat același lu
cru : îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual. îndeplini 
rea planului înainte de termen a 
devenit pentru minerii zilelor 
noastre ceva obișnuit. Dar dacă 
stai de vorbă cu cei ce înfăptuiesc 
asemenea „fapte obișnuite", îți dpi 
seama că în spatele celor cîteva 
cifre se 
dusă zi 
curilor. 
care în 
bătălia

află o luptă dîrză, grea, 
de zi cu greutățile adin- 
o luptă pasionantă pe 
mod obișnuit o numim 
cărbunelui.

Intr-adevăr, dacă pentru noi 
toți faptul că un sector minier 
din Valea Jiului îndeplinește pla

și-a îndeplinit planul...
nul anual înainte de termen cons
tituie un 'fapt obișnuit, pentru mi
nerii sectorului 1 Vulcan succesul 
reprezintă o adevărată victorie. 
De aproape 4 ani, mai precis în 
anii 1956, 1957 și 1958 sectorul 
nu și-a îndeplinit planul anual. 
Era unul din sectoarele codașe

ale minei. Poate și unii din oa
menii sectorului au fost de vi 
nă. Dar nici greutățile nu i-au 
cruțat. Greutățile s-au împletit u- 
nele cu altele și ani în șir rămî- 
nerea în urmă n-a putut fi în
vinsă.

Dar acum ?

din

Spre locurile 
cele mai grele...

In informația aceea scurtă 
ziar se spune lapidar că sectorul
I al minei Vulcan și-a îndepli 
nit lâ 15 decembrie planul anual. 
Colectivul sectorului știe însă că 
acest succes n-ar fi' fost posibil 
fără munca exemplară, mobiliza 
toare a comuniștilor. Organizația

de bază i-a repartizat acolo unde 
e mai greu, pentru ca piedicile 
să fie învinse. Comunistul Gagyi 
loan și cei din brigada lui au 
fost trimiși să exploateze pilierul 
unui puț vechi, puțul III. Infil
trații abundente de apă, lucrări 
vechi, emanații de gaze...

Apoi brigada comunistului Mo 
raru Nicolae. Despre munca ei 
s-ar putea scrie o carte întrea
gă. Moraru și ortacii lui au fost 
repartizați să scoată cărbunele 
unei porțiuni de strat care în 
vechile hărți figura ca, exploata
tă. Lucrări urgente, fără de care 
nu se putea trece la exploatarea 
orizonturilor inferioare. Trebuia 
muncit spornic și brigadierul Mo
raru a știut să cheme brigada 
la o disciplină de fier, să învețe 
pe fiecare ortac să execute ope
rațiunile de minerit în timpul cel 
mai scurt .Tot aici, în sector lu< 
crează brigada lui Csiki Emeric, 
despre care se știe că este una 
din fruntașele minei. Mai puțin 
este însă cunoscut faptul că pî
nă acum un an Csiki a lucrat 
la sectorul III, sector fruntaș. In , 
octombrie anul trecut el și-a lă- 1 
sat brigada din seetorul III și a

. - -- - ]
(Continuare în pag. 3-a)



cărbuni

doar că

părinților care l-au

E un ins nici prea prea, nici 
foarte foarte... Tînăr. Are abia 
26 ani și lucrează la secția bri- 
chetaj a preparației de 
Petrila.

Nu s-ar putea spune că nu-i 
ca toți oamenii. Atît 
munca nu-i prea place, în schimb 
la băut nu-l întrece nimeni. Din 
pricina aceasta se „îmbolnăvește" 

des de boala... beției. Atunci da
că nimerește la serviciu, toată 
ziua bombăne, se uită urlt la 
maiștri, răspunde obraznic, iar 
pe ortaci-i de 
muncă îi face să 
lucreze și-n lo- f OJ.
cui lui. „Leacul" 
cel mai sigur pen- , »■■■¡¡■«•«■wui 
tru „boala” sa 
îl caută la „policlinica" din 
oraș... căreia i se mai zice și „La 
Șefăr (titlu vechi), iar pe firmă 
are scris „Restaurant"... Spre a- 
ceastă „policlinică" el o ia cu 
ochii închiși, cît ce „îi vine rău".

„Doctorii" de aici îi cunosc în
să prea bine 
tă prea mult, 
mult de o „injecție" — două 
priește. De aceea, după ce i le 

ia aer, 
plimbare...

sănătos să termine cu scanda
lurile. Atunci dece n-o 'face ?

S-a crezut că în „sanatoriu" cu 
pricina, omul cu ochii închiși 
Trifa Nicolae pe nume, își va a- 
duna gindurile și-și va deschide 
pleoapele de tot, privind cu mai 
multă răspundere în ochii tova
rășilor lui, a 
crescut...

Din păcate 
s au petrecut

Tovarășii lui din preparație de 
mai multe ori

însă lucrurile nu 
așa

l-au scuturat bine 
(să-i 
le la

vină minți- 
cap t)

Trifa — 
spus el — 

termina cu oeți-
ile, cu scandalu- 
cu înșelăciunile, 

omenie. In putere

in-
ra-

aceeași întreprindere 
elaborat prototipul unui

a
In ochi le joacă risul, in suflet bucuria 
Că-n grădiniță vîața e frumoasă...
Ei au aici' păzită de rău copilăria
In timpul cînd părinții nu-s acasă.

i-au

.boala" și nu-l aju- 
Ei știu că mai 

nu-i

dau, îl și trimit... să 
ră, recomandîndu-i 
spre casă.

Atunci omul nostru 
pe cale să deschidă 
pește însă numai din pleoape și 
le închide la loc. Apoi, tam-nesam 
e cuprins de o altă „boală", de 
boala furiei. începe să facă scan
dal, înjurînd, lovind 
și-n dreapta.

Pentru o astfel de 
ganică a plătit după 
trecuți, stînd într-un 
special, unde a beneficiat de ră
coare și liniște, care i-au per
mis să gîndească că-i mult mai

Ar fi bine dacă...
...la intrarea pe strada Fili- 

mon Sîrbu din Lupeni s-ar în
locui becurile arse. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cît chiar în â- 
cest loc se află o fîntînă neîm
brăcată pentru iarnă, de la care 
apa curge în continuu, făcînd în 
jurul ei un adevărat... patinoar. 
Trecînd pe întuneric prin acest 
loc devii... patinator fără să 
vrei.

...tov. Kontz Iosif, responsabi
lul de schimb la frizeria „blo
curi“ Petroșani ar pleca mai rar 
„după țigări“, la bufetul cu... 
băuturi din apropiere. Și nu ar 
fi rău dacă tov. președinte al 
cooperativei „Jiul“ ar vizita mai 
des această frizerie, pentru a 
vedea cum sînt „săpuniți“ (a se 
citi apostrofați) clienții, care-î 
atrag atenția responsabilului a- 
supra neregulilor din 
tea sa

...șoferii autobuselor 
I.G.O. din Petroșani ar j 
ușile în timpul mersului, 
evita atît accidentele, cît și cu
rentul rece creat în autobuse, 
care periclitează, atît sănătatea 
personalului de deservire a ma
șinilor cît și pe cea a călători
lor.

...sala cinematografului diti 
Lupeni ar mai fi încălzită din 
Cînd în cînd. Altfel i se poate da 
tot atît de bine denumirea de... 
frigider „Pinguin“.

...vînzătoarele cofetăriilor din 
Petroșani ar da în loc de două 
bomboane, un rest de 50 die bani 
(25 bani pentru o bomboană 
etc ) cît q se cuvine clientului.

áfá

se pare că-i 
ochii. Cli-

in stingă

ieșire huli- 
merit, anii 
„sanatoriu"

rtle, termină 
fă-te om de 
eșfi, înde minat ic ești, poți deveni 
un muncitor cinstit. Ce mai aș
tepți ? Indreap<tă-te! Deschide 
ochii odată pentru totdeauna t

Dar vorbele acestea, omul cuo- 
chii închiși, nu le-a ascultat.

Așa a ajuns iar în pericol de a 
aluneca mai adine în mocirlă..

Dovadă sînt zilele trecute, cînd 
s-a îmbolnăvit cu adevărat To
varășii lui l-au înconjurat atunci 
cu atenția lor caldă și l-au dus 
la un doctor adevărat, 
vărată policlinică. Aici 
un concediu de boală 
zile. El a luat foaia 
și a plecat spre casă să se facă 
bine, să se trateze... Fiindcă 
a plecat însă... tot cu ochii în
chiși, a nimerit din nou pe de 
lături. Din nou în loc să nime
rească farmaciile adevărate, le-a 
nimerit pe cele cu titlul: „res
taurant" sau „bufet".

Și s-a tratat aici cu... „produse 
farmaceutice M.A.T." pînă a pă- 
pat zilele de concediu de boa
lă...

Atunci și-a mai luat, de ia si
ne, încă două zile de „concediu".

Fără nici un pic de remușcare. 
și tot cu ochii închiși, a pus mi
na pe nu ioc și a modificat cele 
scrise pe foaia de boală. Insă, 
ca orice lucru făcut cu ochii în
chiși, falsul a fost observat, iar 
Trifa demascat...

Abia s-a dezmeticit. A spus 
că de acum numai cu ochii deș- 
chiși o să i 
îndrepte, că...

Dar oare acestea n-or fi tot 
vorbe goale?

Acum numai Trifa Nicolae poa 
te să răspundă, încercînd să se 
schimbe 
pe cei 
trăiește, 
deschisă

încălzitoare 
cu raze infraroșii
Recent o întreprindere din 

Budapesta a început fabricarea 
unor încălzitoare cu gaze care 
generează raze infraroșii. Au și 
fost livrate primele 500 de încăl
zitoare. Ele s-au dovedit a fi 
foarte practice deoarece pot fi 
înzidite, consumă pe oră o can
titate de gaze de o valoare 
fimă — 30—35 filleri — și 
dîază 1500 de calorii.

La 
fost
cuptor cu gaze generator de raze 
infraroșii pentru uz casnic. Fa
bricarea în serie a noului cup
tor va începe în anul viitor. 
Cuptorul poate fi montat într-o 
mașină de gătit sau folosit se
parat.

Noile încălzitoare ocupă un 
spațiu foarte mic și nu necesită 
construirea unui coș pentru 
liminarea gazelor degajate 
cursul arderii. Principalul la 
ceste încălzitoare constă în
ceea că, în timp ce la instala
țiile vechi flacăra încălzea di
rect aerul din jur, Ia noile în
călzitoare razele infraroșii ge
nerate, obținute în urma arderii 
complete a gazului, încălzesc 
mai întîi corpul încălzitorului, 
iar acesta la rîndul său încăl
zește aerul din jur.

e- 
în 
a- 
a-

unita-

locale 
închide 

S-ar

la o adv- 
i s-a dai 
de două 
de boală

umble, că o să se

cu adevărat, asculttndu-i 
în mijlocul cărora 

primindu-le cu inima 
sfaturile, ajutorul...

I. FENEȘANU

Robineiui.. răbdării
Ca să ajungi la cartierul Gra

fit, de Ungă Școala profesională 
din Lupeni trebuie să urci un 
deal destul de bunicel. Efortul 
îți este răsplătit însă de frumoa
sa priveliște a orașului ce se 
întinde în vale. Acest loc este 
vizitat de mulți locuitori, care 
vor să cuprindă intr-o singură 
privire întregul lor oraș. 0 sin
gură categorie de oameni nu vi
zitează aceste locuri. Aceștia 
sînt funcționarii și lucrătorii 
gospodăriei de locuințe din Lu-' 
peni. Și aceasta nu pentru că 
ar fi „anti-turiști", ci pentru că 
în acest cartier cocoțat pe deal, 
îi așteaptă multe lucruri de fă-

cut. Gunoiul nu a mal fost ri
dicat de mult timp, iar locata
rii n-au mai văzut un coșar de 
numai știu cînd.

Ce-i drept, cei de la gospodă
ria de locuințe au fost totuși o 
singură dată în acest cartier. 
Atunci au... închis singurul robi
net cu apă potabilă din cartier 
și au plecat. Acum locatarii de 
aici sînt nevoiți să cobocre după 
apă tocmai jos, în vale.

S-ar putea însă ca să se în-'* 
chidă și robinetul... răbdării lor. 
Atunci birocrații de la gospodă
ria de locuințe vor trebui să-l 
închidă și ei pe cel al nepăsării 
de mre dau dovadă.

MEDREA IOSIF
corespondent
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D/A LUMEA PLANTELOR
Ridiche de 22 kg.

La o conferință de genetică 
care s-a ținut în Japonia a fost 
prezentată cea mai mare ridiche 
recoltată 'pînă azi. Această 
diche cîntărea 22 de kg.

ri-

Trunchiul 
înalt de 30 
cuprins de 
pînă nu de 
nuci anual.

copacului, care este 
metri, abia poate fi 
7 oameni. El dădea 
mult cîte o tonă de

Cea mal mare frunzi 
din lume

Cea mai mare frunză din 
me este aceea a plantei Victoria 
amazónica, care 
rile fluviului 
rica de sud. 
de 2 metri, 
poete sta în 
mat mărișor, 
kg. greutate.

111-

crește la gu- 
Amazon din Ame- 
Diametrul ei trece 
Pe această frunză 
picioare un copil 
avînd pînă la 35

Un nuc milenar
In satul Martkobi în apropie

rea orașului Tbilisi, se află un 
nuc care a intrat în cel de-al 
doilea mileniu al existentei sale.
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Plante neiertătoare
Unele plante ca mălinul, mes

teacănul, rășinoasele și altele, 
conțin substanțe cu miros pu
ternic. care omoară microbii, in
sectele și alte viețuitoare mici. 
Mărunțind frunze de mălin și 
punîndu-le într-un borcan cu 
muște, acestea mor după cîteva 
secunde. Două grame de muguri 
de
20

mălin omoară un șobolan în 
de minute.

Certărețele
In general, Blocul B 9 din 

cartierul Braia de mifloc, este 
un bloc liniștit. Din cînd în 
cînd însă liniștea sa este spartă 
de unele zgomote ciudate ce 
răzbat dinspre scara 4. Pe aceas
tă scară locuiesc 12 familii, în
tre care minerul Handoca are. 7 
copii. Dar armonia blocului nu 
e tulburată de nici unul dintre 
copiii acestui miner, ci de 2 oa
meni... adulți, mai precis de ci 
tre două locatare de la ultimul 
apartament, care aproape zilnic 
se ceartă. Și ceea ce e mai rău, 
e că aceasta o fac 
tea...

Oare serviciul 
poate găsi un duș 
tempereze spiritele 
ale acestor două certărețe ?

IAHMANOVSCHI PAUL
corespondent

deseori noap-

coloniei nu 
rece, care să 
prea aprinse

T I A T
• Presiunea aerului scade pe 

măsură ce ne ridicăm de la su
prafața pămîntului. La înălți
mea de 5 km. ea este de două 
ori mai slabă. In același timp, 
temperatura scade și ea; la înăl
țimea de 11 km. ea este de 55 
de grade sub zero.

•, Cinci optimi din suprafața 
pămîntului sînt acoperite cu un 
înveliș de apă, avînd o adînci- 
me mijlocie de circa 3.700 m.

• Media nivelului uscatului 
deasupra oceanului nu trece de 
825 m.

• Păsările execută zilnic zbo
ruri pe distanțe uriașe. Lăstu-
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PROVERBE Șl ZICĂTORI 
—• Cum ți-e lucrul — așa țt-e plata.
— Cine minte e ca cel care fură.
— Nuca nu crapă pînă nu dai cu ciocanul.
— Lumea nu-i cît se vede de pe fereastră.
_  Cine nu știe potecile nu știe nici dramul mare.
— Cine nu suie dealul nu coboară coastele.
— Amînarea e hoțul timpului.

g CA?
pildă, parcurge

900 km., într-un
zilnic 
an ar

nul, de 
aproape 
putea ocoli de 12 ori pămîntul 
la ecuator.

• Hidrologii au calculat că 
fiecare metru cub de apă din 
Amu-Daria. conține aproximativ 
4 kg. de nisip, iar în timpul re
vărsărilor de primăvară de două 
ori mai mult

• Locurile cele mai umede de 
pe glob sînt situate în India de 
est și una din regiunile insule
lor Havai

• Locul cel mai călduros de 
pe glob este El Azizia (Libia). 
Aici temperatura la umbră se 
ridică pînă la 58 grade.

• Prin dezagregarea atomilor, 
dintr-un gram de uraniu se ob
ține o energie de 8 miliarde 
kg.'m. Gu ajutorul acestei ener
gii se poate ridica o greutate 
de 8.000.000 kg. Ia 1.000 m. 
înălțime, se pot încălzi 200 de 
tone de apă la 100° C, sau 
10.000 de becuri de cîte 60 W 
pot arde timp de 24 de ore.

0 varză de 10 kg.
Comunele populare din subur

biile orașului Pekin au strîns 
anul acesta o recoltă de varză 
de trei ori mai mare decît anul 
trecut. Recolta totală de varză 
a acestor comune populare este 
de aproximativ 500.000 tone. 
Suprafața semănată cu varză 
este anul acesta de două ori 
mai mare decît anul trecut.

Una dintre aceste comune 
populare a obținut o recoltă de 
peste 202 tone la hectar. Multe 
verze cîntăresc între 7,5—10 kg. 
In anii precedenți o varză de 
5 kg. era considerată un record.

<

Inimă artificială
La Institutul de chirurgie din 

orașul Martin (Slovacia) a fost 
executată o intervenție chirurgi
cală deosebit de interesantă. A- 
proape tot timpul operației, care 
a durat 17 minute, inima pa
cientului a fost înlocuită cu suc
ces de o inimă artificială.

Creatorul inimii artificiale, 
Esler, a realizat de asemenea 
plămîn artificial, care va fi
losit la operațiile complicate. 
Noul aparat va fi construit pe 
scară industrială la întreprinde
rea „Sigma Lutin“; din Moravia.

R. 
un 
fo-

O-

De cînd s-a folosit cărbunele
Casa de cultură a 

din Dorog și muzeul 
oraș, au publicat o broșură inti- 

omul“, în 
concluzii 

recentelor 
In aseză-

minerilor 
din acest

tulată „Cărbunele și 
care sînt trase unele 
interesante, potrivit 
cercetări arheologice, 
rile romane din această regiune, 
cuptoarele pentru ars ceramică, 
atelierele de fabricare a sticlei 
și casele erau încălzite cu căr
bune. Una din dovezile autenti-

ce ale acestei afirmații o consti* 
tuie o statuetă păstrată la mu
zeul din Dorog, în a cărei li
pitură s-a găsit cărbune, care a 
rămas relativ intact după o ar
dere lentă, dovedind în felul a- 
cesta că cărbunele era deja cu
noscut și folosit în secolele al 
III-lea și al iV-lea.

S-au găsit de asemenea mici 
zăcăminte de cărbune, care ser
veau drept combustibil..; indus
triei primitive'.



Tinerii mineri din Lupani — o importantă terță in lapte 
pentru mai mult cărbune cocsificabil

—- Pe marginea Conferinței U. T. M. de la mina Lupeni —
De curînd a avut loc conferin

ța pentru darea de seamă și a- 
legerea noului comitet U.T.M. 
de la mina Lupeni. Conferința 
a dezbătut activitatea politică 
și organizatorică desfășurată de 
organizația U.T.M. pentru mo
bilizarea tinerilor mineri și mun
citori la sporirea și ieftinirea 
producției de* cărbune. La con
ferință au participat 
Szabo Carol, 
Comitetului 
Antal Ștefan, 
Comitetului
Zborovschi Augustin, secretar al 
comitetului de partid al minei, 
Ledrer Iosif, șeful exploatării.

tovarășii 
prim-secretar al 

regional U.T.M., 
prim-secretar al 

raional U.T.M.,

tinerilor 
planului
care s-au 
confer in-

Să papul gh hotărîre la
pian pentru amil 1960sar

(Urmare din pag. l-a)

Crește contribuție 
mineri la realizarea

Una din concluziile 
desprins din lucrările
ței este aceea că în perioada ce 
a trecut de la ultimele alegeri 
contribuția tinerilor mineri la 
înfăptuirea sarcinilor mari care 
au stat în fața colectivului exploa
tării, a crescut substanțial. In cele 
11 luni ale acestui an, minerii din 
Lupeni și-au întrecut planul de 
producție cu aproape 6.000 tone 
de cărbune. Acest rezultat s-a 
obținut mai ales prin sporirea 
productivității muncii. Darea de 
seamă a evidențiat rezultatele 
sectoarelor de tineret 1 A, III 
și IV A care au extras între 
’500—4700 tone de cărbune pes- 

plan. însemnate succese au 
dobîndit de asemenea brigăzile 
de tineret conduse de tov. Gli- 
gor Nicolae, Vincze Iosif, Abru- 
dean Florea, Diana Ghițu, Oc- 
ne^nu Constantin, care
mără printre brigăzile fruntașe 
ale exploatării.

Rezultatele frumoase obținute 
de tinerii mineri din Lupeni, a 
subliniat conferința, se datorase 
faptului că organizația U.T.M., 
sub. conducerea comitetului de 
partid și-a îndeplinit mai com
petent rolul de educator și mo- 
hilizator al tineretului la o mun- 

acestui 
sectoa-

au fost îndrumate să folosească 
metodele înaintate de muncă, 
să economisească materiale. Or
ganizația U.T.M.
deosebită atenție antrenării ti
nerilor la acțiuni patriotice. La 
mina Lupeni au fost constituite 
22 brigăzi de muncă patriotica 
în care sînt cuprinși 635 țineri. 
Brigăzile patriotice au colectat 
de la începutul anului 388.200 
kg. fier vechi și au realizat eco
nomii de peste 270.000 lei.

Conferința a apreciat ca po
zitivă munca educativă pe care 
a desfășurat-o organizația' U.T.M. 
în rindul 
1-100 tineri 
vățămîntul politic de organiza
ție, 170 în 
tid. jar 115 tineri urmează cursu
rile serale ale școlii medii. In e- 
ducarea comunistă a tinerilor un 
rol însemnat îl au acțiunile me
nite să dezvolte atașamentul ti
nerilor față de tradițiile revolu
ționare ale clasei muncitoare, 
față de trecutul de luptă al mi
nerilor Văii Jiului. Tinerii au 
ascultat în cadrul joilor de tine
ret numeroase conferințe despre 
lupta comuniștilor în ilegalita
te, au participat la întîlniri cu 
veterani ai mișcării muncitorești. 
Rod al muncii politico-educative 
desfășurate în rîndul tinerilor, 
organizația U.T.M. de la mina 
Lupeni a crescut în ultimii doî 
ani de la 710 la 1360 de mem
bri. Din rîndul utemiștilor zeci 
de tineri fruntași au fost pri
miți în rîndul ca-ndidaților de

a acordat o

tinerilor. Aproape 
sínt încadrați în.în-

învătămîntul de par

miți în rindul ca-ndidaților 
partid.

se nu-

hilizator al tineretului la 
că rodnică. In cursul 
an birourile U.T.M. din 
re au avut o preocupare mai 
concretă pentru conducerea ac- 
tivității tineretului în procesul 
de producție. Comitetul U.T.M. 
a reorganizat cele 34 brigăzi de 
'^•eret existente la începutul a- 

-iui și a creat încă 40 de bri
găzi, care cuprind în prezent 
2850 tineri. Brigăzile dle tineret

Munca organizațiilor 
de bază U. T. M. — 

mai strîns legată 
de problemele producției
Realizările tinerilor mineri 

din Lupeni puteau fi însă și mai 
mari dacă organizațiile U.T.M. 
din toate sectoarele și-ar fi în
deplinit rolul de mobilizatori ai 
tinerilor la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. Una 
dih lipsurile principale reliefate 
de conferință a fost slaba îndru
mare a brigăzilor de tineret de 
către unele organizații U.T.M. 
din sectoare, sprijinirea nesa
tisfăcătoare a brigăzilor rămase 
sub plan. La mina Lupeni. mul
te brigăzi de tineret nu-și rea
lizează pianul de producție. Prin
tre acestea sînt brigăzile condu-
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Ud sector și-a îndeplinit planul
(Urmare din pag. l-a)

venit să lucreze aici. Nu după cîștig 
sau după un loc mai ușor, cum 
fac unii. A venit pentru că aici 
era mai greu, să pună umărul 
1« învingerea rămînerii in urmă. 
A pornit cu exploatarea stratului 
de cărbune de la ziuă, el și va
gonetarul Schlotner Erich. Acum 
noua brigadă a lui Csiki numă
ră peste- 30 de oameni și este una 
dintre cele mai puternice.

Despre cîte alte fapte de muri 
eă nu s-ar putea vorbi ? Sînt mul
te, și printre ele, apare demn rD 
evidențiat exemplul comunistului 
Bogdan Gheorghe. Muncea ca 
artificier, dar acum vreo două 
luni și ceva organizația de bază 
i-a repartizat sarcina de a prelua 
conducerea unei brigăzi rămase 
în urmă spre a o ridica ia ni
velul celor fruntașe. Sarcină pe 
care a îndeplinit-o cu cinste.

Două mii or fi de ajuns ?
Intîmplarea a făcut ca a doua 

zi după îndeplinirea planului a- 
nual la sectorul 1 să aibă loc 
o ședință cu șefii de brigăzi, 
maiștrii și tehnicienii, pentru pre 
lucrarea cifrelor de plan pe anul 
1960. Cu mult înainte de ședin
ță, secretarul organizației de ba
ză, tovarășul Ursa loan și ingi 
aerul Kovacs Emeric, șeful sec
torului, făceau calcule. In acest 
an șectorul a muncii cu o pro

ductivitaie mai mare cu 4,9 la 
sută de cît cea planificată, iar 
la capitolul economii, pe primele 
11 luni ale acestui an figurează 
suma de 430.000 lei, semn că s-a 
muncit bine.

Dar în noul an, 1960 ?
Noul an pune în fața mineri

lor sarcini sporite. In expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la 
plenara C C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie a.c. se 
1960 va intra în funcțiune la 
Hunedoara cea de 
de cocs. înseamnă 
sare cantități sporite de cărbune 
cocsificabil. Sectorul I al minei 
Vulcan extrage cărbune cocsifi
cabil și de aceea planul pe 1960 
prevede o creștere a volumului 
producției cu 18 la sută.

— In funcție de condițiile pe 
care le avem ne-am putea lua 
angajamentul ca în anul viitor, 
1960, să depășim planul cu 2000 
tone de cărbune — spunea ingi
nerul Kovacs. Sarcinile 
sînt sporite, și 2000 tone 
bune în plus nu-i puțin, 
spune însă brigadierii-, 
sectorului ?

Șeful sectorului era prevăză
tor, dar în același timp simțea 
că un angajament de a da peste 
plan 2000 tone de cărbune, cină 
în sector lucrează oameni ca Mo- 
raru Nicolae, Csiki Emeric, Gagyi 
loan și atîția alții ca ei, e totuși 
mic. Colectivul sectorului I a de
venit un colectiv puternic, capa
bil de fapte mari!

se de tov. Ionuț Spiridon, Ciuciu 
Andrei, Borbinceac Vasite, Biro 
Gheorghe și altele. Neîndeplini- 
rea sarcinilor 
unele brigăzi 
tiv realizările 
rul de tineret 
are un minus 
producție de peste 5200 tone de 
cărbune. Sînt de asemenea bri
găzi care nu reușesc să-și înde
plinească sarcinile, neavînd con
diții de muncă optime. Față de 
această situație organizațiile 
U.T.M. din sectoarele I B, II, 
IV B, V sud și altele au rămas 
indiferente. Ele n-au analizat 
cauzele pentru care unele bri
găzi nu-și îndeplinesc planul, 
nu le-au ajutat în lichidarea ră
mînerii în urmă. Activitatea u- 
nor brigăzi de tineret a fost frî- 
nată și de absențele nemotivate 
pe care le mai fac unii tineri, 
cum sînt Fodor Francisc, Bog
dan Nicolae, Cojocaru loan, Da- 
mian Gheorghe, Costas Grigore 
și alții. Nu s-a muncit destul de 
stăruitor nici în privința mobi
lizării tinerilor la ridicarea ca
lificării lor profesionale. Comite 
tul U.T.M., și în primul rînd 
tov. Bonta Gheorghe, responsa
bil cu problemele de producție 
și calificare în vechiul comitet, 
s-a mulțumit că 400 de tineri 
urmează școala minieră, negli- 
jînd ridicarea continuă a califi
cării profesionale a întregii ma
se de tineri. Ca dovadă din cele 
10 cursuri de minim tehnic, pe 
care organizația U.T.M. și-a 
propus să le creeze, numai 3 au 
fost înființate.

Lupta împotriva absențelor 
nemotivate, a indisciplinei în pro
ducție și a lipsei de grijă pentru 
calitatea cărbunelui extras tre
buie să stea mereu 
posturilor utemiste de control.

Conferința' a subliniat faptul 
că multe din lipsurile semna
late puteau fi lichidate din timp 
dacă Dirourile . organizațiilor 
U.T.M. din sectoare ar fi fost 
îndrumate mai activ de către 
comitetul U.T.M. Au fost criti
cați mai ales tov. Pop Alexan
dru, Dodoacă Pantilimon, Le- 
geanu Doroftei și alți membri 
ai vechiului comitet, care n-au 
participat nici la ședințele comi
tetului. Mulți tineri mineri s-au 
arătat nemulțumiți de faptul că 
activiștii U.T.M. au intrat ra
reori în mină și nu s-au 
sat mai îndeaproape de 
și viața tinerilor.

Lucrările conferinței au 
că tinerii mineri de Ia Lupeni, 
mobilizați de organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor de 
partid reprezintă o mare forță 
în lupta pentru îndeplinirea! 
sarcinilor de mare importanță 
ce stau în fața acestei exploa
tări carbonifere de a da patriei 
cantități mereu sporite de căr
bune cocsificabil.

I. DUBEK

de plan de către 
a influențat nega- 
sectoarelor. Secto- 
IV B. de exemplu, 
față de planul de

în atenția

intere- 
munca

arătat

arătă că în

a 4-a baterie 
că sínt nece-

de plan 
de căr- 
C.e vor 
minerii

VELULUI DE CALIFICARE AL 
MUNCITORILOR MINERI.

Acum se cunosc ia fiecare ex
ploatare sarcinile de plan pentru 
1960. Ele trebuie să fie de în

dată supuse dezbaterilor în adună
rile generale de partid, în cons
fătuiri de producție pe sectoare 
și brigăzi. Organizațiile de par
tid trebuie să vegheze ca fiecare 
miner, fiecare muncitor să cu
noască sarcina ce o are de înde 
plinit în anul viitor. Este nece
sar să se acorde o deosebită a- 
tenție propunerilor Tăcute de 
mineri, menite să îmbunătățeas
că cifrele de plan și angajamen
tele luate. Comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază 
vor trebui să asigure îndruma
rea competentă a conducerilor 
administrative în alcătuirea pla
nurilor de măsuri menite să a- 
sigttre îndeplinirea cu succes a 
planului pe 1960 încă din pri
mele zile ale anului. Ele trebuie 
să urmărească îndeaproape mo
dul cum sînt îndeplinite propu
nerile și planurile de măsuri pri
vind asigurarea condițiilor opti
me de muncă pentru fiecare bri
gadă în parte.

Realizarea sarcinilor de pian 
și a angajamentelor pe anul 
1960 depinde în mare măsură de 
felul cum organizațiile de par
tid vor îndruma comitetele sin
dicale în organizarea întrecerii 
socialiste.

Comitetele sindicale de la ex
ploatări vor trebui să militeze 
pentru antrenarea în întrecere a 
tuturor minerilor și celoriați 
muncitori, îngrijindu-se ca an 
gajámentele de întrecere să fie 
concrete, mobilizatoare, legate 
de îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. Comitetele sin- 
dicale vor trebui să vegheze mal 
mult asupra întăririi disciplinei 
în muncă, asupra folosirii depli
ne a timpului de ■ lucru, asupra 
păstrării avului obștesc. In ace
lași timp, organele sindicale vor 
trebui să vegheze asupra modu
lui cum se asigură și sînt res
pectate condițiile privind pro
tecția muncii. Lor le revine 
și sarcina de mare răspun
dere de a mobiliza pe toți 
minerii la lupta pentru continua 
îmbunătățire a calității cărbur 
nelui — importantă rezervă in-

o muncă 
mobiliza- 
obțlnerea 
bune, pe

ternă in obținerea de economii. 
Comisiile economice pentru des
coperirea rezervelor Interne au 

. avut în acest an un important 
rol In reducerea prețului de cost. 
Organizațiile de partid au da
toria să controleze și să îndru
me mai concret munica acestor 
comisii pentru ca ele să-și trăias
că viața, să contribuie mai ac
tiv la descoperirea și valorifica
rea rezervelor interne.

Este necesar de asemenea să 
fie intensifioată munica politică 
în rindul tinerilor mineri, care 
în anul acesta au contribuit din 
plin la obținerea importantelor 
succese repurtate de minerii 
Văii Jiului. Organizațiile U.T.M. 
sînt chemate să ducă 
mai temeinică pentru 
rea tinerilor mineri la 
de rezultate mereu mai
măsura posibilităților și\ elanu
lui lor tineresc. Organizațiilor 
U.T.M. de ia exploatări Ie revi
ne sarcina, însemnată de a în
drumai munca brigăzilor și sec
toarelor de tineret pentru ca a- 
cestea să se ridice la nivelul ce
rințelor și posibilităților.

îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor pe anul 
viitor este strîns legată și de 
munca de îndrumare tehnică din 
partea Combinatului carbonifer. 
Inginerii specialiști din combinat 
să contribuie mai activ la rezol
varea problemelor ridicate de 
procesul de producție, la dezvol
tarea progresului tehnic.

★

In urma analizei făcute de re
centa plenară lărgită a Comite
tului raional de partid, asupra 
rezultatelor obținute în 1959 șl 
a condițiilor și posibilităților de 
îndeplinire și depășire a planu
lui pe 1960, Biroul Comitetului 
raional de partid își exprimă 
convingerea că sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, minerii 
din Valea Jiului vor desfășura 
din primele zile ale noului an 
o muncă avintată pentru a da 
patriei cărbunele necesar, mai 
ieftin și mai bun.

.O-----------------

Emisiunea „Carnet pedagogic"
— Și acum emisiunea: „Car

net pedagogic“. In cadrul acestei 
rubrici, tov. profesor Bartha» Pa- 
vel, dirigintele clasei a VH-a de 
la Școala de 7 ani din Aninoasa, 
va relata aspecte din activitate; 
clasei sale.

Atenția multor părinți a fost 
mai încordată decît de obicei 
Profesorul vorbea despre fiii lor, 
despre munca acestora cu cartea. 
Numele multora dintre ei au fost 
citate printre ce-i buni dar și

i

printre cei care au uitat de stră
dania pe care ar trebui s-o do
vedească mai ales acum în ulti
mul an de școală elementară. 
Mulți părinți au fost vizați, 
mulți dintre ei au fost îndrumați 
de a se ocupa mai îndeaproape 
de fiii lor...

Reînceperea în cadrul emisiu
nilor locale ale stației de radio- 
ficare a rubricii „Carnet peda
gogic“ va fi (rin nou un mijloc 
eficace de îmbunătățire a proce
sului de învățămînt — iar legă
tura între școală și familie va fi 
astfel și mai strînsă.

L. LARA
— =★=»—
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Calcularea, evidenta și urmărirea realizărilor pe care zi de zi 
le obțin minerii de Ia Vulcan, aceasta este sarcina tehnicianului 
Răuță Filofteia, dispecera minei Vulcan. In registrele sale sînt 
însemnate și cele 1472 totie de cărbune pe care minerii de aici 
le-au dat peste plan în decembrie. IN CLIȘEU: Dispecera Rău* 
tă Filofteia la postul său.

Un post U. T. M. 
de control... 
necontrolat

La Lupeni, pe drumul spre Fi
latură, la blocurile Viscoza pe 
dreapta e un panou frumos care 
îți atrage atenția. E vorba de 
gazeta de perete a postului 
U.T.M. de control al organiza
ției de bază U.T.M. grupa nr. 2 
construcții Lupeni.

O fi ea gazeta postului U.T.M 
de control, dar organizația de 
bază U.T.M. nu o... controlează, 
dovadă că e plină de noroi și 
cu articole vechi.

Ar fi bine ca organizația 
U.T.M. să controleze activitatea 
postului pentru ca acesta să-și 
trăiască viața și să servească 
scopului pentru care a fost creat.

M. CIOCIRLIE
corespondent
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
N.S. Hrușctev invitat 

să viziteze orașul 
Lyon

PARIS 18 (Agerpres). TASS 
anunță: ,

Conducerea asociației „ Franța- 
U.R.S.S.“ a dat publicității un 
comunicat în care se anunță că 
Consiliul municipal al orașului 
Lyon dorește să primească vizi
ta șefului guvernului sovietic, cu 
prilejul apropiatei vizite a lui 
N. S. Hrușciov în Franța. „Pri
marul orașului Lyon, se spune 
în comunicat, a anunțat condu
cerea comitetului din Departa
mentul Rhone 
„Framțai U.R.S.S."
Lyon este gata să-l 

pe N. S. Hrușciov“.
Cu prilejul întîlnirii 

zentanți ai conducerii
lui, primarul a propus ca intre 
orașul Lyon și orașul Leningrad 
să se încheie un pact de priete
ni»

al asociației 
că orașul 

primească

cu repre- 
comitetu-

• PUBLICITATE
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Lm [I800R1L08
Cea de a Xl-a sesiune 

a Adunării Naționale a R. D. Vietnam 
HANOI 18 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Infor

mații anunță că la 18 decembrie 
s-a deschis la Hanoi cea de-a 
Xl-a sesiune a Adunării Națio
nale a Republicii - 
Vietnam.

In ședință, Ho Și 
dintele Republicii 
Vietnam, a prezentat 
privire la proiectul noii Consti
tuții a R. D. Vietnam.

Deputății au ascultat dte ase
menea raportul de activitate al

Democrate

Min, preșe-
Democrate 

raportul cu

Hotărîrea 
Biroului Politic al C. C. 
al P. C. din Danemarca 
în legătură cu activitatea 

* sindicatelor
COPENHAGA 18 (Agerpres) 
Biroul Politic al C.G. al Parti

dului Comunist din Danemarca 
a adoptat o hotărîre în legătură 
cu rezilierea de către sindicate 
a acordului care reglementează 
relațiile juridice dintre sindicate 
și patroni. Hotărîrea prevede trei 
revendicări principale ale munci
torilor : instituirea unui control 
democratic care să asigure in
fluența muncitorilor asupra con
ducerii întreprinderilor, privarea 
patronilor 
cedia pe muncitori după bunul 
lor plac, interzicerea concedierii 
de către 
ților muncitorilor.

îndeplinirea acestor revendi
cări, se spune în continuare în 
hotărîre, va însemna transforma
rea sindicatelor într-o organizație 
de clasă care va apăra în mod 
independent și fără rezerve inte
resele clasei muncitoare.

----- O-----
Importante experiențe 

ale oamenilor de știință 
chinezi

PEKIN 18 (Agerpres)
Oamenii de știință din cadrul 

Institutului dte Medicină din 
Harbin au reușit să transplan
teze capul și membrele anterioa
re ale unui cîine unui alt cîine, 
mai mare. Capul transplantat a 
trăit timp de 124 de ore.

S-a experimentat de asemenea 
cu succes pe animale transplan
tarea de rinichi și inimi.

O----------------

EVENIMENTELE DIN PARAGUAY

D. Viet- 
Thon Kik

sale, cea 
Adunării

Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a R. 
nam, prezentat de 
Thang.

In cursul lucrărilor 
de-a Xl-a sesiune a
Naționale a R. D. Vietnam va 
discuta și va adopta proiectul 
noii Constituții a R. D. Vietnam, 
legea eldtorală, legea cu privire 
la familie și căsătorie. In ca
drul sesiunii va fi prezentat ra
portul de activitate al guvernu
lui.

O-

Succesele obținute în agricultură 
de oamenii muncii din R. S. F. S. R

MOSCOVA 18 (Agerpres). —
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și Consiliul de Miniștri al
U.R.S.S. au felicitat pe oamenii

L«

din R.S.F.S.R. pentru 
obținute în dezvoltarea

de dreptul de a con-

patroni a Împuternici-

cele mai utile
CADOURI

pentru 

Săibătonie de iama * .le puteți cumpăra de la 
librării și anume ;

cărți pentru copii și ti
neret, literatură politică, 
tehnică, beletristică și 
artă, jucării pentru toa
te vTrstele, discuri nor
male șl micro, diafilme 
șl aparate de proiecție, 
podoabe pentru pomul 

de iarnă, și altele.

---------• -• — ;--------- ---------

Cărți romînești traduse 
în R. P. Polonă

Editura „Iskry“ pregătește apa
riția cărții „Amintiri din copi
lărie“ de Ion Creangă, în tradu
cerea lui Danuta Bienkowska. 
Ilustrația, executată în culori, a 
parține graficianului Srokowski.

Intr-o excelentă traducere a lui 
Reymund Florans a apărut nu de 
mult în librării romanul „Răs
coala“ de Liviu Rebreanu. In 
cursul următoarelor luni este a- 
nunțată apariția cărții „Balta
gul“ de Mihail Sadoveanu, a unui 
volum de poezii de Mihail Emi- 
nescu ca și a unui volum de 
poezii de Tudor Arghezi. De ase
menea, va apare o lucrare docu
mentară de prezentare a realită
ților actuale din țara noastră, 
titulată „Romînia“.

VARȘOVIA 18 Corespondentul 
Agerpres anunță :

O vie activitate au desfășurat 
în anul în curs editurile polone
ze în domeniul traducerilor din 
literatura romînă. Astfel, în ul
tima vreme în editura „Iskry“ 
a apărut sub titlul „Liliacul în
florit și alte povestiri romînești“ 
o culegere de nuvele de cunos- 
cuți autori romîni, în frunte cu 
academicienii Mihail Sadoveanu 
șl Geo Bogza. De asemenea, în 
editura „Librăria noastră“ au a- 
părut fragmente din cunoscuta 
operă a Iui Alexandru Vlahuță 
„Romînia pitorească“ sub titlul 
„Porțile de fier“. Cartea este fru
mos prezentată și tradusă cu 
multă atenție de Wazosek Janina, 
care de altfel lucrează în momen
tul de față la traducerea .cărții 
lui Petru Dumitriu „Cronică de 
familie“. Primul volum al acestei 
traduceri a și fost predat editu-

muncii 
succesele 
agriculturii.

Oamenii muncii din agricul
tura Republicii au îndeplinit 
înainte de termen planurile vîn- 
zării către stat de carne ouă» 
lapte și lînă.

S-au vîndut statului 4.061.000 
tone de carne - 
1.200.000 tone mai 
parație cu aceeași 
nului trecut, 13,5 
lapte — cu 1,5

- aproape cu 
mult în com- 
perioadă a a- 
milioane tone 
milioane tone

mai mult, 3,2 miliarde bucăți 
cu 600.000 mili-oua — aproape < 

oane mai mult.
Anul acesta 

sc-vhozurile din 
vîndut statului 
puduri de cereale — cu 50 la 
sută mai mult decît pînă la va
lorificarea pămînturilor înțele- 
nite.

colhozurile șî
R.S.F.S.R au

1.643.000.000

■ GOSPODINE!
Faceți economie de timp și 

bani, comandind cozonaci, 
torte, fursecuri și alte pro
duse la laboratoarele de co
fetărie ale T.A.P.L. Petro
șanii.

■ ■ 
I

în-

-----O-----

WASHINGTON Agenda
United Press Internațional a- 
nunjă că Serviciul balistic al 
armatei terestre a S.U.A. a su
ferit cel de-al treilea eșec în în
cercarea de a lansa o rachetă 
teleghidată de tipul Nike Zeus.

BUENOS AIRES — La 16 
decembrie au declarat grevă ge
nerală docherii din Argentina 
cerînd majorarea salariilor. La 
grevă participă muncitorii dm 
toate porturile țării.

De două zile continuă greva 
muncitorilor din rețeaua comer
cială în semn de protest împo
triva refuzului patronilor de a 
le majora salariile. Este în gre
vă personalul administrativ de 
la o serie de policlinici și spi
tale, cerînd de asemenea majo
rarea salariilor.

NEW YORK — Cu prifejuî 
adunării anuale a organizației 
religioase „Asociația din New 
York a armatei salvării“, Allan 
Dulles, șeful Direcției centrale 
de investigații din S.U.A. a ros
tit din nou o cuvîntare prin care 
a urmărit să împiedice însănă
toșirea atmosferei internaționale. 
Potrivit agenției Associafed 
Press, la aceeași adunare Rocke- 
feller a cerut din nou ca S.U.A. 
să aibă „o forță militară ma
ximă“ și a declarat că „numai 
de pe această poziție de forță 
se, pot duce cu succes tratative 
cu comuniștii“.

0 nouă cuvîntare 
provocatoare 
a lui Brandt

BERLIN 18 (Agerpres).
La 17 decembrie Brandt, 

mărul Berlinului occidental, lu- 
înd cuvîntul în cadrul adunării 
orășenești a deputaților din Ber
linul occidental a făcut o de
clarație care dovedește că el in
tenționează, ca și pînă acum, să 
se opună normalizării situației 
din Berlinul occidental. Strădu- 
Indu-se să justifice politica au
torităților vest-berlineze de a- 
gravare a încordării în Berlin, 
Brandt a încercat să defăimeze 
propunerile sovietice în proble
ma Berlinului.

Brandt a cerut puterilor occi
dentale să nu renunțe în nici un 
caz la drepturile de ocupație în 
Berlinul occidental. El s-a pro
nunțat, în genere, Împotriva în
cheierii vreunui acord cu privi
re la Berlin.

Brandt a declarat de aseme
nea că senatul vest-berlinez va 
lua toate măsurile pentru a men
ține și întări Feîațifle politice, 
financiare și economice ale Ber
linului occidental cu Germania 
occidentală.

pri-

• Stroessner intensifică represiunile împotriva opoziției. 
O Popoarele Americii Latine se solidarizează cu lupta 

eroicului popor paraguayan.
BUENOS AIRES 18 (Ager

pres)
Guvernul Paraguayului intensi

fică represiunile împotriva forțe
lor și persoanelor din opoziție, 
bănuite că ar avea legături cu 
răsculații sau că ar nutri simpa
tii pentru aceștia. După cum a- 
nunță ziarul argentinian „Demo- 
cracia“, la Asuncion, capitala 
Paraguayului, au fost efectuate 
arestări masive, iar în orașul 
Encarnacion „represaliile crunte 
au ajuns la culme“. Autorită
țile din Paraguay au supus în 
public la torturi barbare, pentru 
intimidarea generală, pe studen
tul Mario Espece, unul din con
ducătorii mișcării răsculaților, 
luat prizonier. S-a dat ordinul 
de a „vîna“ pe oamenii care în- 
tr-o măsură sau alta manifestă 
simpatii față de mișcarea răscu
laților, ai schingiui și împușca.

In legătură cu intensificarea 
represaliilor, opinia publică din 
Paraguay, își exprimă indignarea 
plină de mînie față de acțiunile 
dictatorului Stroessner. Uniunea 
națională din Paraguay, formată 
din partidele liberal și febrerist, 
a cerut ajutor Organizației sta
telor americane și Comisiei 
O.N.U. pentru problemele dreptu- 

“.....................elevii
grevă

în semn de protest împotriva a- 
restării unui grup de studenți.

Lupta patrioților din Paraguay 
pentru eliberarea de sub jugul 
dictatorial al lui Stroessner este 
sprijinită cu căldură de popoa
rele Americii Latine.

După cum anunță coresponden
tul din Lima (Peru) al agenției 
Prensa Latina, Maria Colina De 
Ratuzo. membru al Congresului 
Național din Peru din partea 
„Frontului democratic parlamen
tar“ a cerut să se acorde spri
jin moral și material revoluționa
rilor din Paraguay.

Potrivit relatărilor 
gentiniene, la Buenos 
vut loc un miting de
cu poporul Paraguayului.

presei ar- 
Aires a a- 
solidaritate

rilor omului. Studenții și 
din Asuncion au declarat

LUPTELE DIN ĂLGEKIA
CAIRO 18 (Agerpres).
Lai Cairo a fost dat publicită

ții comunicatul comandamentului 
suprem al armatei de eliberare 
națională din Algeria cu privire 
la operațiunile militare desfășu
rate in perioada dintre 1 și 14 
decembrie.

Patrioții algerieni, se spune 
in comunicat, au organizat 7 
ambuscade împotriva convoaielor 
militare ale inamicului. Unită-

națio-tile armatei de eliberare națio
nală din Algeria au desfășurat 
o seamă de operațiuni ofensive 
împotriva pozițiilor fortificate 
ale trupelor franceze din AfgeriaL 

138 de soldați și ofițeri fran
cezi1 au fost uciși, iar 97 au fost 
răniți. Au fost distruse 9 auto
mobile militare franceze, două 
elicoptere au fost doborîte, iar 
un tren a fost aruncat tn aer.

REDACȚIA ȘI ADMHiHSTRATIA: Petroșani, Str. Gh. Œieorghin-Dej nr. 56, Tel. ; interurban 822.

> In atenția 
! pescarilor sportivi
' Pentru a veni în sprijini,’ 
t pescarilor sportivi din Va- 
[ Iea Jiului, scutindu-i de de- 
i plasări și cheltuieli în plus, 
[ -onducerea filialei A.G.V.P.S. 

din Petroșani a procurat 
mai multe sortimente de Tir 
de nylon pentru pescuit.

Pescarii sportivi se pot 
proviziona de la biroul 
Halei cu orice cantități 
fir de nylon de 0,25, 0,28

a 
fi
de

0,30 mm. grosime .la prețul 
oficial de 1,25 lei metrul.

Numai pînă azi la orele 12 vă 
mai puteți depune buletinele 
dvs.

... V

PROGRAM DE RADIO
20 decembrie

nice a 
„George

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Muzică populară 
oltenească, 9,00 Teatru la mi
crofon pentru copii, 10,00 Mu
zică, 10,20 Curs de inițiere mu
zicală. 10,50 Muzică din opere
te, 11,45 Din folclorul popoare
lor, 12,30 „București orașul meu 
iubit“, program de muzică u- 
șoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 De la fluier la marile 
ansambluri, 14,55 Concert de 
estradă. 15.35 Joacă fete și flă
căi, 16,30 Muzică simfonică; 
18,00 Drumeții veseli, 19,05 Mu
zică ușoară și de dans de com
pozitori romîni, 19,30 Teatru la 
microfon: „Poarta“. Scenariu 
radiofonic de Paul Everac, 21,15 
Muzică 
jurnal, 
sport. 
Muzică 
ușoară,
9,45 Concert 
Transmisiune 
a concertului

de dans, 22,00 Radio- 
buletin meteorologic ți 
PROGRAMUL II. 
pdpulară,
8,30 ~

7,00 
8,00 Muzică 

Clubul voioșiei, 
de valsuri, 10,50 
din sala Ateneului 
orchestrei simfo-

StatFilarmonicii de
Enescu“, 13,15 Muzică 

distractivă, 14,30 La microfon t 
Satira și umorul, 15,30 Inter- 
preți romîni de muzică de ope
ră, 16,00 Vorbește Moscova S 
17,30 Din cîntecele compozitori
lor noștri, 18,25 Buchet de me
lodii, 19,30 Muzică ușoară și de 
dans înregistrată pe discuri 
„Electrecord“, 20,05 Program de 
romanțe și melodii lăutărești, 
20,35 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Tamango; AL. SAH1A: 
Ultima aventură a lui Don Juan; 
LONEA: Săgeata albastră; A- 
NINOASA: Fata din Kiev (se
ria II-a); LUPENI: Acțiunea 
..Sabia Teutonă“; BĂRBATEN1: 
Surorile; URICANI: 12 rezulta
te exacte.

Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


