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Din munca feroviarilor

Economii de combustibil 
convențional

Mobilizați de organizația de 
partid, mecanicii și fochiștii De-, 
poului G.F.R. Petroșani, obțin 
zilnic succese importante în rea
lizarea de economii peste plan

In perioada 1 — 12 mai colecti
vul depoului a economisit 144 tone 
combustibil convențional.

I La obținerea acestor economii a 
contribuit în mare măsură echipa 
locomotivei 150.1004 care a eco
nomisit 12 tone combustibil con
vențional; Mecanicii Cătuțoîu Ioan 
și Dascălu Ioan de pe. locomotiva 
150.1092 împreună cu fochiștii lor 
au economisit în această perioadă
II tone combustibil convențional. 
Echipa locomotivei de la trenuri 
de persoane 230.005 formată din 
mecanicul Bogățeanu Nicolae și 
fochistul Kalman Fran.isc r. rea
lizat o economie de 9 tone com
bustibil convențional.

Miuni le munca DiliiolKă
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în întpecepea socialistă

tiv. In abataj 
a devenit un

La mina Ani- 
noasa, problema 
îmbunătățirii con
tinue a calității 
cărbunelui este 
una din principa
lele preocupări ale 
întregului colec- 

e, alegerea șistului 
obicei. Sînt tot

mai multe brigăzi de mineri ca
re dau o mare atenție calității 
cărbunelui. Alegerea șistului se 
efectuează și la banda care urcă 
la silozul funicularului, peste 
tot, acolo unde se poate contri
bui la alegerea șistului.. Faptul 
acesta a făcut ca lîngă cele pes
te 280.600 lei, cît a primit co
lectivul în primul trimestru 
drept bonificații, să se mai a- 
dauge în aprilie alți 415.700 lei 
bonificații. Pe lîngă acest fapt,

care constituie o contribuție de 
seamă în lupta pentru economii, 
minerii au evitat pierderea unei 
importante cantități de cărbune. 
Dînd producție de bună calitate, 
colectivul sectorului I a primit 
bonificație 442 tone de cărbune, 
cel de la sectorul IV — 299 tone 
de cărbune, iar pe exploatare — 
1069 tone de cărbune.

Iată deci că pe lîngă econo
mii bănești, cărbunele de bună 
calitate asigură brigăzilor și 
sectoarelor sporuri însemnate de 
producție și deci cîștiguri mai 
bune.

In lupta pentru calitate bri
găzile conduse de Cristea Au
rel, Tucaciuc Mihai, Sasu Teo
dor, Mănăilă Vasile, Hemeric 
Matei, Ungureanu Vasile, Do- 
roghi Florian și multe altele au 
devenit fruntașe.

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

RANDAMENTE SPORITE

La sectorul II al minei Aninoaisa brigada condusă de tînă- 
rul miner Cosma Remus obține succese de seamă în îndeplini
rea sarcinilor de plan, în lupta pentru extragerea unui cărbune 
de cît mai bună calitate. Ca urmare a eforturilor întregului co
lectiv al sectorului în luna trecută minerii de aici au primit drept 
bonificație pentru calitate 149 tone de cărbune. IN CLIȘEU: 
Unul din schimburile brigăzii lui Cosma Remus format din mine
rii Racoceanu Ioan, Pîran Nicolae, Gagiu Marin, Cosma Augus
tin, David Traian^ Nistor Gheorghe și Dumitru Constantin.

LA U. R. U. M. P.
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Tot mai puține rebuturi
Antrenat în în

trecerea socialistă 
în cinstea celui 
de-al III-lea Con
gres al P.M.R. co
lectivul de la 
U.R.U.M.P. obți
ne succese de sea

mă- In luna aprilie, de pildă, co
lectivul secției de construcții me
talice al uzinei a confecționat nu
mai piese de bună calitate, ne 
avînd nici un rebut. Printre cei 
care au contribuit la acest impor
tant succes se numără lăcătușii
Toth Iuliu, Mihăilă Alexandru și
sudorii Kovacs Alexandru, Marda-

La colectat fier vechi
Nu de mult, mobilizată de or« 

ganizația U.T-M. brigada de mun
că patriotică de la atelierul de 
reparații al Depoului C.F.R. Pe
troșani a organizat o acțiune de 
colectare a fierului vechi din in
cinta depoului. In cadrul acestei 
acțiuni, cei 30 de tineri partici
pant au colectat 17.520 kg. fier 
vechi, 12.700 kg. de fontă prove
nită din saboți vechi, suporți de 
boltă și alte piese degradate; 500 
kg. bronz și 277 kg. cupru.

S-au evidențiat în cadrul acestei I 
acțiuni tinerii Bătrîn loan, Gyu- 
lai Francisc, Ciungu Gheorghe, 
Manoliu Gheorghe și Aioji Ște- 
,fan.

La amenajarea 
unui parc

In apropierea noului cămin al 
personalului de exploatare, la 
depou s-a amenajat un parc pe o 
suprafață de 1000 metri pătrați. 
Pentru amenajarea acestui parc 
au fost transportați 700 m.c de 
pămînt. Economiile realizate la 
această acțiune se ridică la peste 
25.000 lei. La amenajarea parcu- 
lui s-au evidențiat mecanicii ,Șur- 
ducan Francisc, Ciapoș Petru, 
Mărcii Aurel și fochistul Hîndea 
Victor

Prima decadă a 
lunii mai s-a în
cheiat cu succes. 
Brigade de mi
neri din sectorul 
IV al minei Pe- 
trila, conduse de 
Cardoș Gavrilă,

Karda Emeric și Iszlai Mihai se 
mîndresc că în această perioa
dă au dat între 50—-80 tone de 
cărbune în afara sarcinilor de

plan. Aceste realizări se dato- 
resc ridicării productivității mun
cii în brigăzile respective. Mîn- 
dria lor este însă că, în între
cerea ce se desfășoară în cin
stea celui de-al III-lea Congres 
al partidului, pe lîngă cantitate 
ei dau cărbune mai bun și mar 
ieftin.

1. CIUR 
corespondent

re Vasile, Nicolaescu Ioana și Moi
să Mihai. Realizări importante în 
reducerea rebuturilor au obținut

și muncitorii secției mecanice. 
Piesele prelucrate în secție au 
fost de calitate. Procentul de re
buturi s-a redus cu 0,43 la sută 
față de cel admis. In lupta pen
tru reducerea rebuturilor s-au evP 
dențiat strungarii Szilagyi Alexan. 
dru, Babaru Toma și Pacot Aron.

La secția turnătorie procentul 
de rebuturi la piesele turnate din' 
oțel și fontă s-a redus cu 2,6 la1 
sută față de norma admisă.

Nu același lucru se poate spu
ne despre piesele confecționat» 
din neferoase de brigada condusă 
de Fischer Ioan din care fac par. 
te Popa Petru, Trif Nicolae și 
Bulbucan Ștefan, care au depășit 
cu 3,9 la sută procentul admis de 
rebuturi,

Armături metalice peste plan

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

TINERI ÎN ACȚIUNE
— Detașament drepți!... Pentru 

muncă, pentru pace, înainte marș !
La această comandă, detașa

mentul, avînd în frunte drapelul 
muncii patriotice, a pornit la 
drum spre dealurile pleșuve dm 
Valea Grumului.

La Valea Grumului, s-a deschis 
zilele trecute a doua tabără de 
împăduriri. 30 de tineri din Ant- 
noasa, între care Marăriță loan, 
minerii Pagnejar loan, Tomuș 
Nicolae, Corpen loan, precum și 
alți tineri din comună, au plecat 
in munți la refacerea patrimoniu
lui forestier.

Tinerii din Aninoasa au mat 
plantat . în Valea Grumului 22.000 
de puieți. iar în jurul comunei 
peste 7000 de puieți de molid. Ac
țiunea continuă. Cei 30 de tineri 
care lucrează acum în Valea Gra

Confecționarea armăturilor me
talice de tipul T. H. și cu profil 
normal a fost încredințată echipe
lor de la atelierul de forjă al 
U.R.U.M.P. Muncitorii de aici se 
străduiesc să confecționeze cît 
mai multe armături de bună cali
tate. In cadrul măsurilor tehnico- 
organizatorice aplicate pentru 
creșterea productivității s-a pus 
de curînd în funcțiune un cuptor 
de încălzire care contribuie la 
sporirea simțitoare a producției 
de armături. Prin folosirea aces
tui cuptor productivitatea muncii 
a crescut cu 12 la sută.

In perioada 3—12 mai colecti
vul de muncitori forjori și-a de
pășit sarcinile de plan la zi cu 
37 tone de armături T. H. și cu 
profil normal. La obținerea aceS- 
tor realizări a contribuit faptul 
că schimbul se face la fața lo
cului iar preluarea mașinilor, în 
timpul mersului.

Printre cei care s-au evidențiat 
la realizarea acestor succese se 
numără brigăzile conduse de for
jorii Rusu Ștefan și Vasiu loan, 
cît și de muncitorii Marinescu 
Ioan, Trupșor Florian și Voiculec- 
cu Vasile

mulul și-au fixat dinainte obiec
tivul în muncă : împădurirea a 
14 ha. teren. Programul taberei 
prevede de asemenea focuri de 
tabără. învățarea de cîntece, dis
cuții, concursuri sportive.

Prin unitățile comerciale din orașul Petroșani

.............."oaaa1

La atelierul de tinichigerie al minei Lupeni muncește echipa 
condusă de tov. Miclea Florian. Echipa a obținut în acest an 
economii de 2870 lei prin folosirea materialelor recuperate. IN 
CLIȘEU: Șeful de echipă Miclea Fiorian îh timpul confecționării 
unui cot la tuburile de aeraj de 300 mm. diametru.

in ultimii ani rețeaua comer
țului socialist din raionul nos
tru a cunoscut o substanțială 
dezvoltare. Numărul unităților 
comerciale a crescut simțitor în- 
ființîndu-se noi magazine, res
taurante, bufete. Concomitent cu 
creșterea numerică a rețelei s-a 
îmbunătățit și aprovizionarea oa
menilor muncii. Organizațiile 
comerciale din raion pun la dis
poziția populației mărfuri din a- 
bundență, în sortiment bogat.

întreprinderile I. C. R. A., 
I.C.R.T.I. și I.C.R.M. care se o- 
cupă cu aprovizionarea unități
lor comerciale cu mărfuri au 
reușit în bună măsură să asi
gure aprovizionarea la timp și 
cu sortimentele cerute. Cu toate 
acestea mai sînt lipsuri care 
dăinuie în ceea ce privește ope
rativitatea în aprovizionarea u- 
nităților.

Spre exemplu, zilele trecute 
gestionarul de la magazinul ali
mentar unitatea 10 Petroșani a 
cerut raionului zaharoase al de
pozitului I.C.R.A. să-i livreze 10 
lăzi cu biscuiți „Eugenia". Cu 
toate că în depozit sînt cantități 
mari de biscuiți totuși din lipsa 
de orientare a șefului de raion 
s-a livrat magazinului doar o 
singură ladă care a satisfăcut 
cerințele consumatorilor pe o zi. 
De asemenea gestionara maga
zinului alimentar, unitatea 5 
Petroșani a cerut depozitului 
I.C.R.A. să-i livreze o cantitate 
de preparate de carne și afu- 
măturî. Cu toate că acestea e-

xistau în depozit din neglijență 
și lipsa de răspundere a tova
rășilor de la depozitul I.C.R.A. 
nici după 7 zile nu se satisfă- 
cu-se comanda.

Lipsuri în aprovizionarea rit
mică și operativă conform gra
ficelor de aprovizionare se ma
nifestă și la tovarășii de la 
I.C.I.L. Petroșani. Astfel, timp 
de o săptămînă centrul specia
lizat cu desfacerea produselor 
lactate a fost lipsit de smîntînă 
și brînză de vaci.

întreprinderile care au ca sar
cină aprovizionarea magazinelor 
vor trebui să-și îndrepte atenția 
și asupra aprovizionării cu mul
te sortimente care în prezent nu 
se găsesc în magazine și sînt 
solicitate de consumatori. Spre 
exemplu, I.C.R.A. ar trebui să 
se preocupe mai mult de apro
vizionarea cu pește proaspăt.

De asemenea se simte lipsa 
ciorapilor de relon și nylon pen
tru femei. In sezonul de primă
vară în magazinele cu speciali
tatea confecții pentru copii au 
lipsit pardesiile pentru băieți și 
fete și costumele de catifea re
iată, lucruri de care ar trebui 
să se intereseze mai mult cei de 
la I.C.R.T.I.

★
Deservirea civilizată a popu

lației este o sarcină de primă 
importanță care stă în fața lu
crătorilor din comerțul socialist. 
Acest lucru caracterizează pe 
mulți din lucrătorii care deser

vesc unitățile comerciale din Pe
troșani. De exemplu, dacă vei 
intra în magazinul alimentar nr. 
8 din Petroșani îți atrage a- 
tenția expunerea cu mult gust 
a mărfurilor și promptitudinea 
și conștiinciozitatea cu care per
sonalul magazinului deservește 
pe consumatori. Din acest colec
tiv se remarcă în mod special 
comportarea vînzătoarelor Crișan 
Elena și Kamenițky Elisabeta. 
In același fel deservește și Fe
lea Ana de la raionul zaharoase 
al magazinului alimentar nr. 10.

Cuvinte de laudă merită și 
personalul cofetăriei nr. 9, cel 
de la magazinul alimentar nr. 6.

Mai sînt însă în unitățile co
merciale din orașul Petroșani și 
o seamă de lipsuri care pot și 
trebuie să fie de grabă reme
diate.

De multe ori la bufetul „Jiul" 
fețele de mese sînt murdare. Os
pătarul Achim de la acest bu
fet nu se îngrijește ca să adu
ne paharele și farfuriile de pe 
mesele din sectorul său, . Abru- 
deanu Elena de la același' bufet 
în loc să taie o pîine în 18 felii, 
o taie în 22 felii, dînd astfel lip
să la gramaj. Barmanele Pîraia 
Ioana de la restaurantul „Carul 
cu bere“ și Angheloiu Milica de 
la restaurantul „Minerul" cu 
toate că au la îndemînă măsuri 
de 50 și 100 grame nu le folo
sesc servind „după ochi“.

I. MUNTEANU

(Continuare in pag. 3-a)
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lichefierea heliului

E bună înghețata, nu?

un model 
realizat o 
de minus 

Acdastai 
per-mite efectuarea

pentru
Institutul 
nucleare 

de Praga

Știm, că
Pentru a

;Pe la blocuri, însă treaba, o cam faci pe jumătate: 
Te îngrijești de ele-n față și gunoiul crește-n dos I 

GH. LAURENȚIU

adresa I. C. 0. Petroșani
blocurilor nr. 17, 19, 

altele din cartierul Gh.
In spatele
24 și
Dimitrov din Petroșani, gunoiul 
n-a mai fost ridicat de F.C.O. 
de cîteva luni, ajungînd în unele 
locuri la înălțimea gardurilor. 
Grămezile de gunoi constituie 
un focar de infecție în speoial 

pentru copii.
încasezi înitr-una, taxe de salubritate, 
curați orașul și a-i da aspect frumos.

Instalație
Recent, la 

cercetări 
apropiere 
obținut pentru pri- 
oară în Cehoslova- 
lichefierea gazului 

numit heliu. In timpul 
experimentării cu succes 
a noii instalații pentru 
lichefierea heliului, con-

struită după 
sovietic, s-a 
temperatură 
269 grade C. 
va 
unor lucrări experimen
tale la temperaturi joa
se, contribuie la cunoaș
terea mai aprofundată 
a structurii atomului.

MOMENTE DIN VULCAN
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Cum înfeleg unii concursul 
cartea44

să le restituie. Ostvald Rudolf s-a 
„atașat" dfe 13 cărți, toate de la 
bibliotecă între care „Flori de 
mare", „Nopți înfrigurate", „For
țe negre". Se distinge prin numă
rul mare de cărți de care s-a le
gat, trup și suflet, și tov. Apetrei 
Vasile, care are de multă vreme 
13 volume luate din bibliotecă. 
Sînt mulți alți cititori, Intre care 
Dariciu Alexandru, Tomuță Ileana, 
Condoiu Ovidiu, Nicoară hiliu. 
Vornicii Constantin, Enurhe Gi- 
cu, Clenciu Marin, Irinoiu Loan 
care au asupra lor între 3—10 
volume ni restituite, dintre care li
nele împrumutate de multă vreme.

Să împrumuți o carte de la bi
bliotecă e un lucru util ce trebuie 
încurajat. Dar modul în care în
țeleg unii să împrumute aceste 
cărți, fără să le mai restituie, tre
buie combătut. Biblioteca clubu
lui nu poate fi în nici un caz 
sursă de îmbogățire a biblioteci
lor personale. Căci dacă se merge 
pe linia asta, se periclitează fon
dul de cărți al bibliotecilor, ma
rea masă de cititori sînt lipsiți 
de posibilitatea de a împrumuta 
cărțile ce-i interesează.

De aceea, este necesar ca a- 
cestor iubitori ai cărții de care 
s-a vorbit mai sus, cît și altora 
care se găsesc în această situație, 
să le amintim: o carte împrumu
tată de la bibliotecă, după ce a 
fost citită, trebuie restituită.

„lubifi
Concursul „dubiți cartea" a 

devenit foarte popular în rîndul 
tinerilor din Valea Jiului. Mii 
de tineri parcurg cu înfrigurare 
paginile minunate ale literaturii, 
lărgindu-și astfel orizontul de cu
noștințe în toate domeniile, de
venind oameni luminați. Biblio
teca, unul din izvoarele aces
tei lumini, e tot mai mult îndră
gită și vizitată de oameni ai 
muncii de toate vîrstele, de toate 
profesiile. In cadrul bibliotecilor 
cluburilor se desfășoară principa
lele manifestări ale concursului 
,,Iubiți cartea", la capătul cărora 
tinerii devin purtători ai insignei 
„Prieten al cărții".

Se semnalează insă la unele bi
blioteci, dar mal precis la unii 
cititori o înțelegere deformată a 
concursului „Iubiți cartea". Să-l 
luăm, ca exemplu, pe tov. Maican 
Nicolae, de la combinatul carbo
nifer. A trecut omul pe la biblio
teca clubului. din Petrila și a dat 
cu ochii de cele două volume ale 
„Decameronului". Și atlt a îndră
git cele două volume (deși nu fac 
parte din lucrările prevăzute pen
tru concurs!), atit s-a legat de 
ele. Incit, deși le-a împrumutat 
de multă vreme, nu le-a mai 
înapoiat bibliotecii. Curios însă 
că aceeași iubire de nedespărțit 
a înfiripat-o tovarășul Maican și 
cu alte două volume pe care el 
le-a împrumutat tot de mult, de 
la aceeași bibliotecă.

Dacă răsfoiești fișele cititorilor 
bibliotecii clubului din Petrila, 
intîlnești și alți cititori care atît 
au îndrăgit cărțile împrumutate 
de la ' " '

Construcții cu ajutorul 
elicopterelor

In urmă cu cîteva luni în R.P. 
Polonă au fost folosite pentru 
prima dată elicopterele la mon
tarea elementelor trambulinei 
pentru sărituri pe schiuri, con
struite în Munții Tatra. In pre
zent colectivul de muncitori al 
întreprinderii de construcții și 
montaje „Mostostal" de la 
Zabrze pregătește o altă acțiu
ne în domeniul „construcțiilor 
aeriene". De astă dată elicopte
rele vor servi la montarea sec
toarelor înalte ale antenei pos
tului de televiziune Bydgoszoz, 
a cărei înălțime va atinge 315 
metri. Greutatea totală a con
strucției va fi doar de 150 tone.

Tovarășul învățător ?L. Nu-i 1
Sunase de mult de intrare și 

liniștea domnea în toată școala, 
dovadă că elevii și profesorii 
erau deja antrenați în muncă. 
Dar din clădirea alăturată, unde 
învață clasele a Il-a C și E se 
auzeau pînă departe voci de co
pii, aflați 
fie oare ? 
Să nu fi 
la școală, 
sunat de 
pătruns în clasa a Il-a E pe ușa 
căreia era scris „Învățător losip 
Gheorghe".

— Unde este tovarășul învă
țător ? întreb copiii.

— Tovarășul învățător?!... 
Nu-î 1 „S-a dus pe-afară“ — 
spune unul. Altul spune: „Vine 
imediat" sau... „Ne-a lăsat sin
guri să ne 
citire" (I?) 
pe rînd sau 
am dat-o pe 
de soare, a 
besc pomii. Dar după o scurtă 
discuție cu copiii am înțeles că 
de fapt ei sînt atît de bucuroși, 
deoarece sînt lăsați singuri 10- 
15 minute după pauză conform 
unui vechi obicei:

Cum și ce învață copiii sin
guri... e lesne de înțeles.

in galantarul cofetăriei
Aproape în fiecare dimineață 

înainte de școală sau după 
cursuri, zeci de copii trec pe la 
cofetăria Republicii din Vulcan 
pentru a-și cumpăra bomboane, 
prăjituri sau înghețată. Făcînd 
mereu acest lucru copiii au în
ceput să cunoască majoritatea 
denumirilor de prăjituri. Așa că 
ei cer cu precizie sortimentul 
dorit. Dar... de fiecare dată li 
se dă același „răspuns", 
nu se găsește savarină ii se 
cremeș, dacă nu sînt ișlere li 
servește tot cremeș ș.a.m.d.

Gestionara Groza Sabina 
motivînd lipsa de sortimente *»— 
ne-a invitat să vizităm „un mo
ment" laboratorul. Ajungem. 
Poarta închisă (se intră prin 
gard dînd la o parte o ulucă).

parcă în pauză. Ce să 
E doar ora a treia... 
venit încă învățătorul 
sau n-a auzit că s-a 

mult de intrare ? Am

pregătim temele la 
îmi răspund copiii 
în cor. Veselia lor 
seama razelor calde 
florilor ce împodo-

In fata laboratorului stau bi
doane de lapte, lăzi de ouă, saci 
de făină îngrămădite. In prima 
cămăruță (mai precis sală) di
ferite preparate pentru prăji
turi. „Aici avem răcitorul" ni se 
spune. Noi însă nti-1 observasem 
deoarece din laborator pătrundea 
în „răcitor", prin ușa larg des
chisă, destulă căldură.

In laborator cuptoarele dogo
resc puternic, duduind. Două fe
mei învîrtesc de zor la o cremă. 
„Cîte sortimente de prăjituri 
faceți?". „Intre 5 și 15 dar nu 
prea avem unde să le ținem pen
tru că... ăsta-i tot laboratorul".

La Vulcan, nu numai copiii 
ci și cei mai vîrstnici consumă 
din ce în ce mai multe prăji
turi. Și deci și pretențiile lor 
pentru un sortiment cît mai bo
gat, cresc. Dar cu un aseme
nea laborator... Ar fi bine, dacă 
cineva din conducerea T.A.P.L. 
ar trece măcar pentru „un mo
ment" pe la laboratorul din 
Vulcan. Ar avea ce vedea...

M. D.
-------  ----- O------

Apă de trandafiri
Se aleg 125 gr. de petale de 

trandafiri, se scutură bine de 
polen și se lasă să se macereze 
timp de 3—4 zile într-un litru 
de apă caldă. Se strecoară du
pă aceea printr-o bucată de ti
fon, strivind petalele între de
gete ca să-și lase tot sucul. Da. 
că vrem să păstrăm această apă 
mai multă vreme, îi adăugăm 
250— 300 gr. de alcool.

Un

bibliotecă incit nu mai pot

institut politehnic 
la Hanoi

baza proiectului elaboratPe 
de specialiști sovietici, la Hanoi, 
capitala R. D. Vietnam, se va 
construi un institut politehnic.

Clădirea va dispune de audi
torii pentru cursuri, o aulă, o 
bibliotecă cu Un depozit de cărți 
pentru 200.000 volume, săli de 
lectură. Cele 500 de laboratoare 
și cabinete de studii ale insti
tutului vor fi înzestrate cu uti
lajul cel mai modern. Intr-un 
corp special de clădire vor fi a- 
menajate atelierele didactice — 
de fapt o mică uzină cu un parc 
de mașini-unelte, cu secții de 
turnătorie și forjă; Intr-o aripă 
specială va fi amenajat labora
torul de hidraulică.

Clădirea va fi construită din 
beton monolit și sticlă, ceea ce 
va imprima formelor arhitectu
rale sobre o notă de eleganță.

La cele cinci facultăți ale in
stitutului vor studia 2.500 de

Dacă 
dă 
se

Oțet de trandafiri
Se iau 20—30 gr. de petale 

uscate la umbră, se introduc în 
200 gr. oțet de vin — amestecat 
eventual cu 50 gr. de apă de 
trandafiri — și se
macereze timp de trei săptă- 
mîni, după care se 
printr-o bucată de tifon . și 
pune la păstrat într-o sticlă as
tupată.

lasă să se

--------------ș—-uarg- • -------------

Exploatarea bogățiilor „celui de-al doilea Ural“
In regiunea de dincolo de U- 

ral, în bazinul micului rîu Pia, 
a fost descoperită o nouă ano
malie magnetică. După cum au 
arătat forajele de explorare bo
gatele minereuri de magnetită 
se află aici la o adîncime mică. 
Minereul conține peste 50 la 
sută fier. Există posibilitatea de 
a se efectua extracția după me
toda la zi.

Noua anomalie este una din 
cele trei descoperite de geologii 
sovietici în acest an în regiu
nea de dincolo de Ural, regiu
ne denumită de cunoscutul geo
log rus, academicianul Kar-

UaLATORH* CU „SURPRIZE"

pinski (1847—1936) „al doilea 
Ural". Omul de știință a ară
tat că la est de Uralul minier 
și industrial, sub un strat sub
țire este îngropat „al doilea U- 
ral" care prin bogățiile subso
lului său nu este inferior cunos
cutului masiv muntos situat la 
hotarul dintre Europa și Asia.

Zăcămintele descoperite confir
mă afirmațiile îndrăznețe ale a- 
cademicianului Karpinski. In ul
timii ani, în această regiune, au 
fost descoperite mari zăcăminte 
de minereu de fier și de cupru, 
de cărbune, gaze și alte mine
reuri utile.

Oricare cetățean constată nu 
fără bucurie că în Petroșani și 
în celelalte localități 
Jiului transportul în 
desfășoară în condiții 
bune. Dacă în trecut 
jungi la Aninoasa trebuia s-o 
iei peste deal, acum ai la dispo
ziție autobuse. Cu autobusele 
poți ajunge comod la Petrila, 
Cimpa, Surduc, Lupeni, Uri- 
cani. Autobuse moderne pe șo
sele moderne — o realizare ca
re bucură pe omul muncitor, și 
mai mult, pe aceia care știu cum 
arăta Valea Jiului în trecut.

iată însă că sînt unii oameni 
care găsesc că nu-i tocmai ni
merit să călătorești fără să al 
măcar o surpriză. Ce călătorie e aia de la care nu-ți rămîne 
nici o amintire, pe care a doua 
zi ai și uitat-o ? Călătoriile ce
lebre, au intrat în istorie tocmai 
datorită caracterului lor aven
turos, noutăților, descoperirilor 
și surprizelor care le-au prelun
git.

Dar dacă mergi cu autobusul 
la Aninoasa, e puțin probabil să 
faci o descoperire geografică -K CX1XO»

ale Văii 
comun se 

tot mai 
ca să a-

riile ies doar cîteodată din co
mun prin faptul că autobusele 
pleacă uneori mai devreme, al
teori mai tîrziu decît ora fixată, 
prin cîte o ceartă sau alte ches
tii de astea de mîna a doua.

Totuși una din cursele recen
te ale autobuselor care fac ruta 
pe Aninoasa țintea să ocupe loc 
alături de călătoriile celebre ale 
lumii. Și la început nici n-ai fi 
bănuit! Autobusul 0530 a ple
cat greoi din autogară, tocmai 
cînd acele ceasornicului arătau 
orele 9,30 ale zilei de 10 mai. La 
ora fixă. Dar cum ora fixă poa
te fi respectată, uneori și în ca
drul circulației autobuselor, a- 
mănuntul pornirii exact la- ora 
9,30 în ziua de 10 mai își pierde 
senzaționalul. Adevărata aventu
ră a picat așa, ca din cer. Toc
mai cînd să-și ia viteză, în fața 
autobusului apărură doi 
opintindu-se cu un tub 
Mașina se opri și tubul 
cat în autobus. Călătorii 
dură prea multă importanță a- 
cestui fapt. Dar după ce oame
nii și-au ocupat locurile și toa
te au intrat pe făgașul lor, unii 

cî ariim-A nrivirea

oameni 
greu, 

fu ur- 
nu dă-

către tubul a cărei formă amin
tea de o bombă.

— Pare-mi-se că-i un tub de 
oxigen, îșl dete unul cu păre
rea. După cîte știu, tuburile de 
oxigen nu se transportă cu au
tobusul. Pericol de explozie!

- Fii serios omule. Nu-i tub 
oxigen. E un tub cu bioxid 
carbon. Ne trebuie la bufet, 
bere. Ști, îl legăm la butoi 
curge berea cu spumă.

Precizarea în legătură cu con
ținutul tubului făcută de gestio
narul bufetului T.A.P.L. din cen
trul Aninoasei, cel care adusese 
tubul în autobus, avu darul să 
liniștească pe unii călători. Dar 
nu peste multă vreme, căci unii 
observară curlnd că pe tub scria 
cu litere mari, roșii: „Nu trîn- 
tiți butelia. Nu o șocați. Pericol 
de moarte f“

— Uite omule ce scrie acolo: 
pericol de moarte I Să dea tu
bul jos. Ori noi —

— Fiți pe pace, 
ferul. Eu răspund

Călătorii nu se 
asigurările șoferului, dar nea- 
vînd încotro, au rămas liniștiți 
la locurile lor. cu ochii țintă la

de 
de 
la
Și

ori tubul! 
răspunse șo- 
de autobus, 
împăcară cu

filtrează
se

Dulceață de trandafiri
Se aleg 250 gr. de petale 

proaspete și parfumate, căror.' 
li se rup cotoarele albe. Se scu
tură de polen și se freacă bine 
cu zeamă de lămîie (sau cu sare 
de lămîie pisată). Se lasă cîte
va ore la rece. In acest timp se 
prepară siropul prin fierberea a 
două pahare de apă cu 1 kg. de 
zahăr. Cînd siropul începe să 
se lege, se introduc în el peta
lele bine stoarse și se lasă să 
dea cîteva clocote, curățind de 
fiecare dată spuma ce se for
mează deasupra.

tub. La curbe, tubul lungit pe 
culoarul autobusului se rostogo
lea cînd într-o parte, cînd în 
alta, și pe el puteai citi cînd 
„Nu trîntiți butelia", cînd „Pe
ricol de moarte". Jocul acesta 
de cuvinte, prilejuit de rostogo
lirile buteliei, avu darul să pro
voace bucuria și ușurarea călă
torilor cînd autobusul ajunse, în 
sfîrșit, în Aninoasa. Unii, care 
aveau mai multe cunoștințe tn 
domeniul circulației, după ce-și 
veniră în fire, își aduseră amin
te că regulamentul circulației 
cuprinde un articol care interzi
ce transportul de încărcături 
periculoase în vehiculele In care 
se află pasageri.

Cetățenii care folosesc auto
busele sînt totuși pentru călăto
rii fără surprize, fie ele chiar 
plicticoase. De aceea ei solicită 
ca în afară de programul de cir
culație al autobuselor, să fie a- 
nunțate și „surprizele" care se 
pregătesc pentru ..distracția" 
pasagerilor. Nu de alta dar, să 
știe omul cum stau lucrurile și 
să-și dea 
să se urce
ia, încet și 
ninoasa.

seama dacă e cazul 
în autobus sau să o 
sigur, pe jos spre A-

I. B.
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Mal multa atenție repartizam de sarcini 
concrete membrilor sl candidaților de partid
In adunările generale ale mul

tor organizații de bază de partid 
din raionul nostru a devenit o 
obișnuință de a se cere unor mem
bri și candidați de partid scurte 
informări asupra felului în care 
și-au dus la îndeplinire sarcinile 
încredințate.

Această metodă s-a dovedit bu
nă, eficace. Ea contribuie la creș
terea simțului de răspundere al 
membrilor și candidaților de par
tid pentru traducerea în viață . 
sarcinilor, efectuîndu-se totodată 
un control colectiv asupra muncii 
desfășurate în vederea înfăptuirii 
de. către fiecare membru și candi
dat de partid a hotărîrilor parti
dului.

Repartizarea de sarcini concrete 
și controlarea permanentă a du
cerii lor la îndeplinire constituie 
un mijloc de a activiza întreaga 
masă a membri lor organizației de 
bază și astfel de a-i mobiliza la 
îndeplinirea multiplelor sarcini 
ce le ridică construcția socialistă 
în fața organizațiilor de bază ale 
partidului. Practica a dovedit că 
acolo unde fiecare membru și can
didat de partid are sarcini con
crete și caută să le ducă la înde
plinire, se obțin rezultate bune în 
toate domeniile de activitate.

In munca de repartizare și con
trolare a îndeplinirii sarcinilor 
majoritatea birourilor organiza
țiilor de bază de partid din ra
ionul nostru au acumulat o boga
tă experiență. Sarcinile ce se re- 
- artizează membrilor și candida- 

,or de partid se referă la pro
bleme legate de procesul de pro
ducție, îndrumarea organizațiilor 
de masă, intensificarea muncii po. 
litice de mobilizare a maselor la 
înfăptuirea politicii partidului. Se 
ține o evidență clară a sarcinilor 
repartizate, aproape toate birouri
le organizațiilor de bază au re
gistre anume întocmite în care 
sînt trecute sarcinile repartizate 
membrilor și candidaților de par
tid.

Printre birourile organizațiilor 
de bază de partid care și-au îm
bunătățit munca în direcția re
partizării de sarcini, este și cel al 
organizației de bază nr. 1 de la 
mina Vulcan (secretar tov. Ursa 
loan).

La repartizarea de sarcini bi
roul organizației de bază s-a o- 
rientai în general bine, a ținut 
seamă de pregătirea profesională 
și politică a membrilor și candi- 
tiaților de partid, de posibilită
țile reale ale acestora de a duce 
la îndeplinire sarcinile.

Biroul organizației de bază ține 
o evidență precisă a sarcinilor în
credințate și urmărește ducerea 
lor la bun sfîrșit. Ca pozitiv poa
te fi arătat și faptul că pe lîngă 
sarcinile cu caracter permanent, 
se trasează unor membri și can
didați de partid și sarcini tempo
rare.

Iată cîteva exemple de felul 
cum s-au repartizat sarcinile în 
cadrul organizației de bază mai 
sus arătate. Tov. Achim Sabin a 
primit sarcina de a se preocupa 
de calitatea cărbunelui, tov. Asta- 
loș Ștefan răspunde de munca 
sindicală în cadrul sectorului, tov. 
Petrescu Petruța se îngrijește de 
ținerea la zi a rezultatelor obți
nute în întrecerea socialistă. Alți 
membri de partid între care tov. 
Sînzian Lazăr si Gagyi loan au 

de 
de 
în
Ș»

Sînzian Lazăr și Gagyi loan 
primit sarcina de a se ocupa 
2—3 tovarăși din activul fără 
partid în scopul de a-i ajuta 
ridicarea nivelului lor politic 
profesional. Mai multor membri 
și candidați de partid li s-au re
partizat sarcini legate de reali
zarea obiectivelor de întrecere in
-------  ------- =^S^^^****:

cinstea'celui de 
greș al P.M.R. 
obținerea de economii și îmbună
tățirea calității cărbunelui.

Pe lîngă părțile pozitive arăta
te, în munca de repartizare a sar
cinilor în această organizație de 
bază mai există și anumite scă
pări. Așa de pildă, s-a dat ca sar
cină tovarășilor Bistraia Iosif și 
Călin Vasile să participe la adu
nările organizației de bază și la 
învățămîntitl de partid. Acestea în
să sînt îndatoriri ale fiecărui mem
bru de partid și nu pot intra în 
categoria sarcinilor ce se reparti
zează membrilor și candidaților de 
partid.

La fel biroul organizației de 
bază n-a procedat just nici atunci 
cind unor candidați de partid, în 
Ioc de a le repartiza sarcini c.pn- 
crete pe linie politică sau de pro
ducție, li s-a cerut să se ocupe 
doar de strîngerea recomandărilor 
necesare pentru a putea fi pri
miți în partid.

La repartizarea de sarcini tre
buie să se aibă în vedere faptul 
că acestea să nu se refere la în
datoririle statutare ale membri
lor și candidaților de partid, ci 
la acele probleme care să ajute 
bunul mers al activității organi
zației de bază, prin participarea 
tuturor membrilor și candidaților 
de partid.

îmbunătățirea continuă a mun
cii de repartizare a sarcinilor și 
controlul sistematic al îndeplinirii 
lor constituie chezășia traducerii 
în viață a hotărîrilor 
nostru, de aceea este 
i se acorde cea mai 
ție.

al III-lea Con- 
și îndeosebi de

partidului 
necesar să 

mare aten-

U. P.

în Editura tineretului au apărut

Din activitatea serviciului de oftalmologie 
al spitalului din Petroșani

in toamna anului trecut. în 
scopul îmbunătățirii activității 
serviciului de boli de ochi" al spi
talului din1 Pfetfeșani âu'tdst luate’ 
o seamă de măsuri de reorganiza
re. Această acțiune a fost spriji
nită activ de conducerea spitalu
lui din Petroșani, a C.C.V.J. și 
U.R.U.M.P. Astfel s-a reușit ca 
într-o perioadă relativ scurtă, ser
viciul de oftalmologie să fie do
tat cu cea mai mare parte a ine.

Colectivul acestei secții, condus 
de dr. Eșanu I„ medic primar of
talmolog a muncit cu entuziasm. 
Astfel, in ' intervalul 1 noiembrie 
1959 — 10 mai 1960 au fost fă
cute cca. 6.800 consultații și tra
tamente 
cordate 
internați 
etc.

(inclusiv' consultațiile a- 
în staționar bolnavilor 
la alte servicii, urgențe)

Colectivul secției de boli de

Aspect de la o operație la ochi, efectuată de dr. Eșanu l. 

trumentelor și aparatelor- ce. lip
seau. In prezent el funcționează 
în condiții tehnice optime. '

Ca urmare a strădaniilor de
puse s-a amenajat un cabinet de 
operații dotat cu diferite instru
mente și utilaje ca electromagnet, 
trusă Filatov și altele, astfel că 
activitatea chirurgicală se duce' 
din punct de vedere tehnic ia ni
velul cerințelor medicale actuale

Prin resurse interne a fost re
parat și repus în, funcțiune un a- 
parat vechi de sterilizare.

Prin unitățile comerciale 
din orașul Petroșani 

(Urmare din pag. l-a)

O sarcină importantă care 
stă în fața lucrătorilor din co
merț este prezentarea și păstra
rea mărfurilor. In această di
recție trebuie arătat că în ulti
mul timp toate unitățile comer
ciale, în afară de cele care nu 
au condiții, și-au amenajat vi
trine exterioare și interioare ca
re dau un aspect atrăgător ma
gazinelor.

In cadrul O.C.L. Produse In
dustriale sînt amenajate adesea 
vitrine și expoziții cu vînzare a 
produselor adecvate sezonului. 
Păstrarea în condiții bune a măr
furilor alimentare este asigura
tă prin existența aproape în toa
te unitățile alimentare a frigi
derelor.

Un lucru care îngreunează în
să manipularea mărfurilor în 
magazine și astfel a deservirii 
este faptul că tovarășii de la 
depozitul I.C.R.A. neglijează 
deseori ridicarea la timp a am
balajelor. ★

Cele arătate mai sus sînt doar 
cîteva din aspectele aprovizio
nării și deservirii în unitățile 
comerciale din orașul Petroșani.

Pentru remedierea lipsurilor 
semnalate, centru asigurarea 
unei deserviri civilizate, lucră
torii din comerț sînt chemați să 
lupte cu multă hotărîre împotri
va lipsurilor existente.

Conducerile O.C.L. Alimentara, 
Produse Industriale și T.A.P.L. 
vor trebui să intensifice contro
lul asupra unităților din subor
dine și astfel să asigure o de
servire civilizată.

I a această luptă sînt chemați 
să participe și consumatorii, să 
descopere cu curaj unele atitu
dini învechite pe care le mai 
practică unii lucrători din co
merțul socialist.

i

Reportaj din seco'ul 
al XXHea

de M. Vasillev și S. Gușcev
Lucrarea oglindește într-o for

mă originală, de reportaje, prin
cipalele succese și realizări, ale 
științei sovietice în generat, fi- 
xînd jaloanele dezvoltării ei vii
toare.

Bazîndu-se pe declarațiile u- 
nor savanți, academicieni, profe
sori, autorii cărții — doi repor
teri de la ziarul „Komsomol- 
skaia Pravda", aduc în fața 
titorului lumea minunată a 
colului al XXI-lea.

complicate ce 
nucleare, unde

plică fenomenele 
au loc în pilele 
intervine ca moderator apa grea.

Plecînd de la legendele mitolo
gice în care se arată legătura 
dintre om și apă, lucrarea pre
zintă cititorului diferitele as
pecte ale apei în slujba omului, 
în agricultură, chimie, tehnică, 
navigație, energetică, medicină 
etc.

ochi se mîndrește și cu faptul că 
începînd de la 1 noiembrie 1959, 
nu au mai fost trimiși bolnavi de 
ochi pentru tratament chirurgical 
în alte centre (Cluj, București) 
decît în mod cu totul excepțional.

O greutate însă în buna des
fășurare a activității oftalmolo- 
gice din raionul nostru o consti
tuie lipsa a cel puțin încă un spe
cialist oculist. Pentru a face față 
cerințelor, colectivul secției de boli 
de ochi al Spitalului unificat din 
Petroșani își va intensifica efor
turile, neprecupețind timp și mun
că pentru a contribui la asigura
rea unei bune asistențe sanitare 
a oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

Concursul 
cultural-sportiv 

al tineretului
De la începutul acestei luni, în 

localitățile Văii Jiului se desfă- 
șoară concursul cultural-sportiv 1 “***'*'*“* **” 
al tineretului în cinstea celui de-al J 
III-lea Congres al P.M.R., faza pe t 
întreprinderi. Duminica trecută a . 
avut loc concursul cultural artis- î 
tic al tinerilor de la mina Vul- J 
can. Cu această ocazie a avut loc • 
un program cultural-artistic sus- ț 
ținut de tinerii artiști amatori, J 
precum și numeroase competiții f rudenii de pe șantierul O.C.M.M. 
sportive, între tinerii din diferi-1 trebuie să execute o seamă de 
te sectoare Duminica următoare, î construcții si instalații industria- 
va avea loc. concursul cultural- J l2ecesare 'exploatărilor carboni- 
sportiv al tinerilor de la minele ț fere pieCare lucrare este cuprin- 
Lonea și Uricani . - - .....

Faza raională a concursului se ț „„ „„„„
va desfășura între 20 24 august , folosință, caracteristici tehnice, ac. • . .j -

Lucrările de finisaj — ț 
în activitatea constructorilor

NOTĂ

ci- 
se-

Omul și apa
de D. Todericiu

In paginile cărții autorul pre
zintă diferite aspecte legate de 
existența apei în natură și ex-

Șoaptele pămîntului
de Viniciu Gafița

Volumul „Șoaptele pămîntu
lui" reunește o suită de repor
taje din regiunea Suceava, în 
care autorul descrie frumusețea 
locurilor, reînvie străvechi le
gende istorice, dar mai ales se- 
zisează 
tot mai 
leaguri, 
ținuturi 
trială în plină înflorire.

Anul acesta muncitorii și teh-

I i
ii

Au trecut deja patru luni și ju
mătate din acest an. In acest 
timp, constructorii șantierului Pe
troșani care lucrează la clădirea 
noilor blocuri ale cartierului Li- 
vezeni, au obținut unele succese 
în munca lor. Astfel, au fost fini
sate și predate în folosință mal 
multe blocuri mari cu cîte 32 
apartamente, s-au terminat 4 blo
curi mici a cîte 4 apartamente, a 
început construcția a încă 3 blo
curi și alte asemenea realizări

Timpul trece însă cu pași re
pezi iar constructorii cartierului 
Livezeni mai au încă foarte mult 
de lucru. In lunile viitoare tre
buie terminate și date în folosin
ță încă 39 blocuri cu 332 aparta
mente.

Această situație cere ca pe șan
tierul Livezeni să se pună în cen
trul activității problemele finisa
jelor interioare, pentru a se putea 
da cît mai repede în folosință blo
curile aflate în lucru. Cu toate 
acestea pe șantier se dă o slană 
atenție lucrărilor de finisaj inte
rior al blocurilor care față de 
stadiul în care trebuiau sȘb se ga

noul ce se consolidează 
puternic în aceste me- 
transformarea acestor 
într-o regiune indus-

să în condiții precise de execuție 
ca termen de începere și predare

a c.

sească în prezent sînt rămase în 
urmă. Astfel, blocurile mari avînd 
un total de 172 apartamente cu 
încălzire centrală sînt în cea mai 
mare parte tencuite interior. Dar. 
în rest lucrările stau slab : numai 
la 4 blocuri a fost turnat pînjă a- 
cum betonul pe care va fi montat 
parchetul, numai în două blocuri 
s-a făcut pînă acum montarea 
parchetului, de-abia la un singur 
bloc se fac zugrăveli — cît des 
■pre montajul instalațiilor elec
trice, apă, canal și calorifer, a- 
cestea sînt mult rămase în urmă.

Rămînerea în urmă la lucră
rile de finisaj interior se datoreș- 
te dezinteresului conducerii șan
tierului Petroșani (inginer șef 
Badea Victor) față de lucrările 
de finisaj prin neîncadrarea lucră
rilor respective cu necesarul de 
muncitori. De pildă, pe acest lot 
lucrează brigada de zidari a iui 
Galigher Ștefan. Cu toate că este 
foarte mult de lucru totuși, în 
ziua de 11 mai, ing. Badea a dat 
dispoziție maistrului Prodanciuc 
să trimită toată brigada de zidari 
la zidăria de roșu a noilor blo-

capacitate etc. •
De multe ori însă, se Intim- J 

■ plă ca muncitorii de. la O.C.M.M. ♦ 
I sd se lovească de diferite piedici* 

pS Ol sOîiJl OiObb ț care !e îngreunează munca. Del
— • ■ • ■ T pildă, la lucrările industriale de J

f la Uricani, montorii nu au primita 
ÎT încă cuplungul între motor și an- * 

grenajul benzii de transport șl * 
între angrenaj și tobă, la circuit J 
lipsește masa de dozare, motorul * 

1 pentru lanțul elevator, iar la ca- ♦ 
sa de mașini bandaje pentru tobe, I 
penele pentru cuplaj, cablurile * 

j pentru extracție și circuite se- • j 
* cundare. î

Toate aceste utilaje ar trebui t 
puse la dispoziția montatorilor • 
de către beneficiarul lucrării î 
(respectiv combinatul și mina*, 
Uricani) dar care întîrzie impii-^ 
nirea obligației ce-i revine. Din • 
această cauză, montorii nu-și pot Z 
realiza în bune condițiuni sarci-^ '.

, nile de plan. La fel, constructo- J

curi (care aduc valoare!). La fel,t 
brigada de parchetari a lui An-ț 
ghel loan compusă din 4 munci- * 
tori și 7 elevi practicarăți nu poa- j 
te face față marelui volum de lu-î 
crări care trebuie executate fiind | 
necesari încă 10 parchetari. ț

In acest timp, la cele 3 blocuri > 
mari a căror construcție a înce- ’ 
put anul acesta și unde se exe- j 
cută lucrări de roșu, deci de mare r 
volum și valoare lucrul merge din » 
plin. La aceste lucrări conduce-1 
rea șantierului găsește muncitori• 
suficienți... • .

Este necesar să se dea o aten- !
ție deosebită lucrărilor de finisai'* w 
interior pe șantierul Livezeni con- ; ritor de pe șantierul noului funii 
centnndu-se acum, în lunile de» . . , , • , »
vară, mijloace masive pentru a se Z Cl,lar de la LuPem le llPSeSC ma‘ î 
putea face un mare volum de fi- I ?ina de acționare, cablurile de I 

{tracțiune și purtătoare, lemn pen-ț 
ttii piloni etc. * '

Direcția comercială a C.C.V.J. |
. trebuie să se îngrijească de pro- ♦ 
ț curarea la timp a acestor utilaje | 
i și materiale.
t

nlsări. Acum, și timpul permite 
aceasta, fără încălziri interioare 
pentru a se usca pereții, zugră
veala etc. Numai așa se va putea 
respecta — și chiar reduce — ter
menele de predare în folosință a 
noilor blocuri, așteptate de oame
nii muncii din Valea Jiului.

ȘT. MI HAI
S. M.
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ANUNȚ IMPORTANT
Zborul avionului spion în afenfia 

presei internaționale
CANADA

OTTAWA 13 (Agerpres).
Ziarul „Globe and Mail" co

mentează într-un articol redac
țional pătrunderea avionului a- 
merican în spațiul aerian al 
U.R.S.S.

Este regretabil scrie ziarul, 
că pentru această acțiune a fost 
ales momentul actual, deoarece 
se crează impresia că S.U.A. nu 
duc cu guvernul sovietic trata
tive bine intenționate. Și mai 
serios este faptul că în această 
chestiune este amestecat un a- 
liat al S.U.A. Avionul „U-2“ a 
decolat de pe un aerodrom din 
Pakistan. Ca urmare Hrușciov 
a avertizat Pakistanul, Iranul 
și Turcia că le va pedepsi dacă 
vor permite ca teritoriul lor să 
fie folosit pentru zborurile duș
mănoase peste frontierele Uniu
nii Sovietice.

O asemenea comportare cu a- 
liații este necinstită din partea 
S.U.A. Mai mult, acest lucru 
subminează puterea întregii ali
anțe occidentale.

Referindu-se la bazele ameri
cane. ziarul scrie: „Totuși, dacă 
S.U.A. intenționează să foloseas
că aceste baze fără a da nici o 
socoteală, în scopul unor misiuni 
provocatoare care pot atrage 
represiuni neașteptate și înspăi- 
mîntătoaTe împotriva unor țări 
pe al căror teritoriu sînt situate 
aceste baze, guvernele acestor 
țări, inclusiv Canada, vor trebui 
probabil să-și revizuiască poli
tica".

INDIA

DELHI 13 (Agerpres)'.
'’■oTarea frontierelor sovietice 

de către avionul american de 
spionaj continuă să rămînă în 
centrul atenției opiniei publice 
indiene.

Referindu-se la declarația se
cretarului de Stat al S.U.A., 
Herter, care a recunoscut că a- 
vioanele americane au pătruns 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice în scopuri de spionaj, zia
rul „Hindustan" atrage atenția 
asupra „consecințelor grave ale 
acestei stări de lucruri". „Scîn- 
teile aruncate într-un morman 
de substanțe explozive vor pu
tea provoca o explozie care va 
duce la o catastrofă îngrozitoa
re". .Arătînd că spionajul aerian

? Festivalul
♦

| internațional de muzică
| „Primăvara la Praga”
♦ z«-------------- '

?
♦
♦
♦
♦
i

t 
t

se desfășoară pe tema „Muzica 
unește popoarele". Ca de obicei, 
festivalul se deschide cu poemul 
simfonic „Patria mea" de Sme
tana și se va încheia cu Simfo
nia a IX-a de Beethoven, al că
rei final simbolizează înfrățirea 
dintre oameni.

Posturile de radio cehoslovace 
vor transmite o mare parte din *

PRAG A (Agerpres) CETERA | 
anunță:

In seara de 11 mai a avut loc 
solemnitatea deschiderii celui 
de al 15-lea festival internațio
nal de muzică „Primăvara î 

i Praga". Anul acesta festivalul 
•t
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concertele ce se vor da In cadrul ? 
festivalului, iar televiziunea va i 
realiza 20 de filme de scurt me- * 
traj ale căror copii vor fi tri- ♦ 
mise In străinătate. ț

O serie de soliști străini din t 
Japonia, Rominia, Bulgaria și J 
din alte țări se vor produce pe $ 
scena Teatrului Național din Pra. i 
ga. Clntăreața Zenaida Pally din l 
R. P. Romină, care este șt mem- ♦ 
bră a juriului concursului, va ț 
cînta in opera „Don Carlos" de - 
Verdi.

............................................... ♦

constituie un „joc periculos", 
ziarul cere să i se pună capăt 
și să nu se încurajeze astfel de 
acțiuni.

AFGANISTAN

KABUL 13 (Agerpres).
„Pătrunderea avionului ame

rican în spațiul aerian al Uniu
nii Sovietice contravine tuturor 
normelor internaționale. Afga
nistanul, va adresa un protest 
hotărît Statelor Unite și Pakis
tanului în legătură cu agresiu
nea săvîrșită de avionul ameri
can care a pătruns în spațiul ae
rian al Afganistanului" — sub 
acest titlu ziarul „Islah" a pu
blicat declarația făcută la 11 
mai de ministrul Afacerilor Ex
terne al Afganistanului, Mu
hammed Naim, corespondentului 
agenției TASS.

TUNIS

TUNIS 13 (Agerpres). TASS 
anunță:

In articolul intitulat „Dreptul 
internațional și războiul" ziarul 
„Al Amal" condamnînd poziția 
pe care s-a situat S.U.A. în le
gătură cu zborul provocator al 
avionului american, scrie că ne
liniștea produsă în Europa în 
legătură cu aceasta se explică 
prin faptul că guvernul ameri
can „nu s-a limitat' numai’ la a 
recunoaște faptul însuși al inci
dentului, ci încearcă să-l justi
fice și chiar mai mult, declară 
că este hotărît să continue a- 
semenea acțiuni".
...... ................■= » « ♦ ♦ ........ =■------

Poporul cuban salută restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Cuba și U. R. S. S.

HAVANA (Agerpres). TASS 
Oamenii muncii din Cuba a- 

probă cu căldură restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Cu
ba și U.R.S.S.

Federația națională a perso
nalului medical din Cuba salu- 
tînd restabilirea relațiilor di
plomatice sovieto-cubane arată 
că acum Cuba ca țară suvera
nă, se află în același rînd cu 
țările și popoarele care luptă 
pentru pace și prietenie pe în
tregul pămînt.

„Știm că vom avea întotdeau
na de lucru dacă comerțul nos
tru se va dezvolta cu toate ță
rile lumii, a spus docherul Car
les Fuentos".

„Normalizarea relațiilor diplo
matice dintre Cuba și U.R.S.S.,

Declarația F. D. I. F.
BERLIN (Agerpres).
La Berlin a fost dată publi

cității declarația Federației De
mocrate Internaționale a Femei
lor în care este salutată lupta 
poporului sud-coreean care s-a 
ridicat cu curaj împotriva regi
mului de teroare și sărăcie care 
i-a fost impus.

Reorganizarea spionajului american 
în urma eșecului lui Powers

NEW YORK (Agerpres).
După cum transmite agenția Associated Press, ziarul „New 

York Herald Tribune" a anunțat miercuri că Direcția centrală de 
investigații a S.U.A. (C.I.A.) va fi supusă unei reorganizări ra
dicale în urma eșecului misiunii pilotului Francis Powers.

Ziarul anunță că probabil se va proceda la 50 de destituiri.
Ziarul menționează că pregătirea lui Powers nu a corespuns 

„practicii obișnuite a C.I.A.". Prin comportarea sa, el „nu s-a 
conformat codului sever impus tuturor agenților de spionaj — să 
distrugă orice dovadă a profesiunii sale, și, dacă este necesar, să 
se sinucidă".

„Reorganizarea C.I.A., scrie ziarul, se va face fără zgomot. 
Oficialitățile C.I.A. de la Adana, Washington și din alte părți, 
vor primi plicuri de destituire din partea directorului Allan 
Dulles".

La 26 iunie 
Somalia britanică 

va deveni independentă
LONDRA 13 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

France Presse, la sfîrșitul con
ferinței constituționale în legă
tură cu viitorul protectoratului 
englez Somalia, care a avut loc 
la Londra, a fost dat publicită
ții un comunicat în care se a- 
nunță că Macleod, ministrul 
Coloniilor al Angliei, reprezen
tanții Somaliei și guvernatorul 
acestui teritoriu au semnat la 
12 mai un acord potrivit căruia 
independența Somaliei va fi pro
clamată la 26 iunie.

Acordul prevede printre altele 
că funcționarii britanici vor lu
cra în Somalia încă o perioadă 
de circa 6 luni după proclama
rea independenței, iar soldații 
englezi vor continua să acorde 
„sprijin" forțelor locale de po
liție.

Noi tipuri de proiectile 
teleghidate americane vor fi 

amplasate în Okinawa
NEW YORK 13 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

U.P.I., generalul John Ondrick, 
administrator al S.U.A. pentru 
insulele japoneze Riu Kiu, a de
clarat că Statele Unite vor am
plasa în insula Okinawa proiec
tile teleghidate de tip „Mace" în 
afară de cele de tip „Nike Her
cules", care sînt deja amplasa
te. De asemenea, a spus el, în 
curînd vor fi aduse și rachete 
de tip „Hawk“.

a declarat economistul Carlos 
Arias din Havana, este o victo
rie a năzuințelor de pace ale 
popoarelor, un act care servește 
întăririi solidarității între țări".

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

Proteste în Canada 
împotriva bazelor 

americane
OTTAWA (Agerpres).
In localitatea North-Bay (pro

vincia Ontario) unde se con
struiește una din cele două ram
pe de lansare pentru proiectile 
teleghidate americane din Cana
da a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva armei nu
cleare. La demonstrație au par
ticipat studenții universităților 
din Toronto, Montreal și Ottawa.

După demonstrație a avut loc 
un miting Ia care au participat 
și muncitorii care construiesc 
baze pentru rachete. Luînd cu- 
vîntul la miting N. Johnson, re
prezentantul studenților și alți 
vorbitori au cerut interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară 
și au condamnat măsurile în
dreptate spre militarizarea Ca
nadei.

.........—......... '

!
Se aduce la cunoștința locui
torilor orașului Petroșani, că 
în urma rearondării, orașul a 
fost împărțit în patru circum
scripții sanitare urbane.

Pe baza noii împărțiri, cele 
patru circumscripții sînt urmă
toarele :

CIRCUMSCRIPȚIA I A- 
DULȚI IN STRADA DR. PE
TRU GROZA NR. 1. De aceas
tă circumscripție aparțin ur
mătoarele străzi și cartiere: 
Gh. Gheorghiu-Dej (partea spre 
Petrila a străzii pînă la Miliția 
raională), Eroilor, 1 Mai, Dă- 
rănești, Bărarnilor, Gîrbești, 
Progresul, Fero, 4 Jiu, Clemen
ței, Boțoni, Roșia, Jigoreasa, 
Karl Marx, Nedeii, Vasile Lu- 
pu, Luminii, Ana Ipătescu. Gh 

IȘincai, Peștera Boli, Matei 
Basarab, Cărbunelui (jumăta
tea străzii înspre Peștera Boli, 
peste podul Jiu) și dormitoa
rele I.F.E.T.

CIRCUMSCRIPȚIA II A 
DULȚI LA POLICLINICA PE- 

> TROȘANI CABINET NR. 11 
2 De această circumscripție a- 
< parțin străzile: Zorilor, Vasile 
) Cîrlova, Constantin Miile, Pe- 
\ tofv Sandor, Gh. Gheorghiu- 
) Dej (de la Miliția raională spre 
5 centru), Malela, Mihai Viteazu, 
) 6 Martie, Ion Budai Deleanu. 
2 Brazilor, N. Bălcescu, Institu- 
t tului, Ady Endre, A. S. Pușkin, 
( Radu Negru, Vasile Conta 
S Horia, Cloșca, Crișan, Enăchi- 
) ță Văcărescu, Vasile Rcaită, 23 
j August (pînă la linia ferată),

? TEATRUL DE STAT ? 
h,VAL EA JIULUI14 
îi PETROȘANI § 

prezintă:
Duminică 15 mai 1960 

:■ la Clubul muncitoresc Petrila 
„ÎNVĂȚĂTOAREA" 

piesă în 3 acte 
de Brody Sândor
Regia artistică:

|:: C. Dinischiotu
I ii Scenografia : Arsenie Tadeu

La Petroșani: 
sîmbătă 14 mai 1960 

„ÎNVĂȚĂTOAREA" jl
duminică 15 mai 1960 ■>
„OCHIUL BABEI"

J: comedie în 3 acte
XH de G. Vasilescu
î ii Regia artistică:
>i: C. Dinischiotu

ii Scenografia: Ion Prahase ji

PROGRAM DE RADIO
15 mai

PROGRAMUL I. 8,00 Estra
da instrumentelor, 8,30 „Popoa
rele luptă pentru pace" — emi
siune de cîntece, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,50 „Pe 
valurile albastre" — muzică u- 
șoară, 11,40 Concert din muzi
ca popoarelor din țări prietene,
12.30 Muzică corală romîneas- 
că, 13,10 De toate, pentru toți, 
14,00 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii,
14.30 „Săptămîna muzicii ceho
slovace", 15,00 Muzică din ope
reta „Veronique" de Andre Me- 
ssager, 16,05 „Stadioane bucu- 
reștene" — muzică ușoară, 18,00 
„Drumeții veseli", 19,05 Cîntece 
napolitane interpretate de Ben- 
jamino Gigli, 19,30 Teatru la 
microfon: Studioul actorului a- 
mator prezintă premiera: „Deș
teaptă pămîntului" — comedie 
de Victor Ion Popa, 20,50 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 „Viața nouă a satului" — 
Program de cîntece și jocuri 
populare romînești, 8,30 Clubul 
voioșiei, 8,50 Uverturi din ope
re, 10,00 Soliști și formații ar
tistice de amatori în studiourile 
noastre, 10,30 Revista presei 
străine, 10,50 Retransmisia con
certului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" și a corurilor reunite

Morii, Decebal, Gelu, 7 Noiem- 2 
brie, 30 Decembrie, Parîngului, 2 
Ion Creangă, Minerului, B. ( 
Delavrancea, G. Coșbuc, dr. S 
Petru Groza, Romană și Tăbă- 1 
cari. )

CIRCUMSCRIPȚIA III A-2 
DULȚI IN STRADA M. EMI- 2 
NES CU. De această circum- 2 
scripție aparțin străzile și car- 2 
tierele: Moților, Pîrîul Iovanl- ‘ 
lor, Dîlja Mare, Dîlja Mică, S 

Jiului, M. Kogălniceanu, Vasile 2 
Alecsandri, Gh. Barițiu, A. Mu- (. 
reșan, Cuza Vodă, I. L. Cara- / 
giale, M. Eminescu, Fr. Engels, 2 
gara Petroșani, Cărbunelui (ju- ( 
mătatea spre colonie), Pom- i 
pieri, Aurel Vlaicu, pasajul ( 
Sarmizegetusa, Al. Stahanov, S 
Arădanilor, Micu Klein, Radu S 
Șapcă, Grivița Roșie, Gh. Doja, 2 
Împăratul Traian, Ecaterina 2 
Varga, Longinus, Anton Pann, 2 
Vlad Țepeș, T. Vladimirescu ( 
(partea către colonie) șl 23 ( 
August (de la linia ferată spre < 
Teatrul de stat). \

CIRCUMSCRIPȚIA IV A- ) 
DULȚI IN BLOCUL NR. 10, 2 
SCARA I. APARTAMENT 1 S 
DE LA LIVEZENI. De această 2 
circumscripție aparțin : Pîrîul 2 
Maleia, Lunca Jiu, Gh. Dimi- 2 
trov (cartierul), T. Vladimi- ( 
rescu (partea spre Lunca Li ( 
vezeni), I. C. Frimu, Petru S 
Maior, cartierul de blocuri Li- ) 
vezeni, Slătinioara (pînă la) 
strada Parîngului) și Coasta > 
Livezeni.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

C I T 5 Ț l 

„STEAGUL ROȘU” 
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZOR!! VOLURTAR* 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTORI! POSTAL: 
OFICIILE P. T. T. R.

ale Filarmonicii și Radiotelevi
ziunii; 12,20 Muzică ușoară, 
13,35 Muzică de estradă, inter
pretată de orchestra distractivă 
a Radiodifuziunii din Republi
ca Democrată Germană, 14,30 
„Cine știe cîștigă !“, 15,15 Con
cert popular, 16,00 Vorbește 
Moscova! 16,45 Cu cîntecul și 
jocul de-a lungul Oltului, 17,30 
Mari cîntăreți de operă, 19,00 
Din muzica popoarelor, 20,05 
Muzică de dans, 21,30 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 
22.00 Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul I — 7,00,
13,00, 19,00. 22,00, 23,52; Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20.00. 
23,00.

CINEM ATOGRAf E
15 mai

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Revolta peonilor; AL. 
SAHIA : Inimă de mamă; PE- 
TRILA: Sombrero; LONEA:
Casa părintească; LIVEZENI: 
Bomba, ANINOASA : Telegrame; 
VULCAN : Mireasa răpită; CRI- 
VIDIA: Salariul groazei; LU- 
PEN1 : Despre prietenul meu; 
BARBATENI : Infrîngere; URI- 
CANI ; Sînge alb.
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