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Se apropie toamna cu zilele ei cețoase, răcoroase. Soa- ‘ 
rele se arată cu zgîrcenie iar razele lui au tot mai puțină pu
tere de încălzire.

In aceste zile, constructo rii de pe toate șantierele dau zor 
Î- pentru a realiza cît mai multe lucrări, înainte de a începe ploile 

interminabile de toamnă care să le îngreuneze activitatea*.

Noi construcfli miniere
Dezvoltarea continuă a ex

tracției de cărbune, necesită o 
seamă de obiective industriale 
noi pentru exploatările miniere. 
Constructorii O.C.M.M.-uluî știu 
cît de urgente sînt aceste lucrări 
industriale și de aceea se stră
duiesc să le execute cît mai re
pede și în bune condițiuni.

Printre lucrările mai impor
tante aflate în curs de execuție 
se numără instalația de rambleu 
hidraulic de la mina Aninoasa 
și stația de rambleu la mina 
Vulcan, un turn de extracție, un 
circuit automat și un pod-bascul 
Ia mina Uricani, iazurile de se- 
dirțientace pentru preparația Lu- 
peiii, o stație de transformatoa
re la mina Aninoasa și una la 
Lonea ca și noua baie a mine
rilor de la Vulcan.

Constructorii de la O.C.M.M., 
printre care tov. Szekely Iosif, 
Dornic Ștefan, Viesenmaier Er
vin, Maftei Moise — lăcătuși, 
Dioancă Ispas, Uihely Emeric — 
dulgheri, Enăchescu loan, Koz- 
naș Alfred, Paraschiv Alexan
dru — electricieni și alții s-au 

angajat să termine și să predea 
toate aceste obiec- 

7 Noiembrie.

le îngreuneze activitatea*.

se situează colectivul șantieru
lui Petroșani-

Pînă acum, aici s-au predat 
blocuri cu un total de 381 apar
tamente. In prezent, constructo
rii de pe Jetul. maistrului, Pro- 
danciuc Mihai lucrează la fini
sarea a două noi blocuri, В și 
C, avînd fiecare cîte 24 aparta
mente. Cele două blocuri 
sînt tencuite interior, iar în pre- 
zent se execută zugrăveli, mo
zaicuri și parchete, instalatorii 
montează obiectele electrice, sa
nitare și de încălzire centrală. 
Constructorii sînt hotărîți să 
predea aceste două blocuri pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie.

o O muncă rodnică se desfășoa
ră și pe lotul maistrului Valdman 
Mihai unde se finisează blocu
rile mici cu cîte 4 apartamente 
— nr. 19, 21, 22 și 24. Și la a- 
cestea, lucrările sînt mult înain
tate, rămînînd de executat numai 
vopsirea ușilor și ferestrelor, 
ceea ce creează posibilitatea pre
dării în folosință a acestor blo
curi în săptămînile acestea.

Cu forje proprii
în lupta lor pentru a da indus

triei siderurgice cît mai mult căr
bune cocsificabil, minerii de la Uri- 
cani primesc un sprijin prețios din 
partea colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la secto
rul VI transport. Pentru a asigura 
atît în subteran cît și la suprafață 
un transport rapid, echipele de în
treținere conduse de tovarășii Resi- 
ga Blăguță și CrocOvski Carol au 
repus recent în funcție două locomo
tive a căror reparație fuse
se prevăzută inițial a se face la altă 
întreprindere. De asemenea, ei au 
asigurat pe lingă fiecare stație din 
subteran cite o locomotivă de re
zervă. în vederea pregătirilor de 
iarnă, au fost reparate mai multe 
locomotive Diesel și una cu aburi 
pentru circuitul de la suprafață. 
Executarea acestor lucrări neplani
ficate au sporit economiile sectoru
lui VI cu peste 5.000 lei.

'• и

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală, venind din Berlin, de
legația de partid și guverna
mentală care a participat la fu
neraliile președintelui Republicii 
Democrate Germane. 
Pieck, compusă din 
Ion Gheorghe Maurer, 
tele Prezidiului - Marii 
Naționale, membru al 
Politic al C.C. al P.M.R., condu
cătorul delegației, Petre Borilă, 
membru al Biroului Politie al 
C.C. ai P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihar 
Dalea, secretar C.C.
P.M.R

Wilhelm 
tovarășii 
președin-
Adunări 
Biroului

Iffl■ansi
La sosire, în gara Băneasa, 

membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceamșescu, 
Alexandru Drăghîci, general de 
armată Leontin Sălăjan, Anton 
Moisescu, Avram Bunaciu, de 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, conducători ai instituții
lor centrale.

Au fost de fajță meuibrii Am
basadei R. D. Germene ia Bu
curești, în frunte cm ambasado
rul Wilhelm Bick.

c De cînd a început întrece- 
t rea pe profesii, în secția r&su-
> cit a Filaturii Lupeni s-a im- 
î I J f?I
1/
> >

bunătățit simțitor calitatea fi
relor și în același timp s-a re
dus procentul de deșeu.

Iată-1 pe maistrul Maghiar 
Susana cu uit grup de munci
toare din schimbul pe care»! 
conduce discutînd despre ca
litatea firelor răsucite.

(Agera res)ț

exploatărilor 
tive pînă la

In același timp, pe șantiere 
se continuă 
obiective care au termen de pre
dare anul viitor, cum sînt : fu- 
nicularul 4-—5 Lupeni, silozul și 
pîlnia de amestec de la Aninoa- 

■ sa, funicularul 10—11 și stația 
de rambleu hidraulic Vulcan, 
calea ferată normală de la Uri
cani, drumul de incintă de la 
Cimpa II și altele.

I

jAperiameniele vor fi date 
în folosință la termenul 

fixat
Constructorii de locuințe se 

străduiesc și ei să finiseze cît 
mai multe noi locuințe. In frunte

O zi a muncii 
voluntare

încă din timpul cînd mina Vul
can a fost închisă de către capi
taliști, la planul 4, între Bealomas 
și separația minei, a fost îngropată 
o .conductă de ac, comprimat , de 
măi multe sute de metri. Dezgro
parea acestei conducte, pentru a fi 
reutilizată, a fost fixată de către 
tineri drept o acțiune de muncă 
patriotică. Nu de mult, printt-o 
acțiune de muncă voluntară tinerii 
de la mină au dezgropat această 
conductă. Dar aceasta a fost doar 
una din lucrările pe care tinerii le-au 
efectuat în recenta zi de muncă vo
luntară inițiată la mina Vulcan. Cu 
acest prilej tinerii au mai încărcat 
pentru subteran 16 cărucioare de 
lemn, au scos din mină 13 cărucioa
re de lemn yechi și au colectat 
peste 45 tone de fier vechi.

La aceste acțiuni de folos ob
ștesc au participat 260 de tineri, 
membri ai brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică din sattoarele II, 
V, VI și depozitul de lemne, ale 
căror 
troiu 
Iosif, 
lae.

Acțiunea de muncă patriotică a 
fost urmată de o reuniune tovără
șească în cinstea tinerilor brigadieri 
fruntași în munca patriotică, prin
tre care se numără țov. Trandafir 
Ioan, Iosif Maria, Pilț Ioan, Capriș 
Mița și Grigoraș loan.

lucrările și la alie

comandanți sînt tov. Che- 
Nica, Nina Năstase, Cobori 
Enciu Minea, Leonida Nico-

I

Pâdurca
Directivele celui de-зі IH-lea 

Congres al i partidului’ au pus 
în fața sectorului forestier sar
cini de mare importanță. 
•’ Comitetul de partid al Între
prinderii forestiere Petroșani, 
îndrumat în activitatea sa de 
către Comitetul raional de partid, 
a luat o seamă de măsuri con
crete pentru traducerea în viață 
a sarcinilor izvorîte din. docu
mentele Congresului al III-lea 
al P.M.R. Astfel, s-a ' Anâjlzat- 
activitatea conducerii * a4mîrfis- * 
trative în problema măsurilor 
luate pentru rentabilizarea în
treprinderii, activitatea cabine
tului tehnic și stadiul de intro
ducere a mecanismelor în ex
ploatările forestiere. De aseme
nea, organizațiile de bază de 
partid au analizat activitatea 
conducerilor de sectoare pentru 
realizarea angajamentelor luate 
la economii, îndeplinirea pianu
lui pe sortimente etc. Ca urma
re, în cursul anului acesta, co
lectivul de muncitori și tehni
cieni forestieri din raionul nos
tru, a obținut o seamă de suc
cese.

Succesele pe care le obține lună de lună brigada condusă de 
Rusu Dumitru de la sectorul If Uricami se datorase în bună mă
sură și faptului că brigadierul se interesează de munca fiecărui. 
schimb. Iată-1 în clișeul nostru discutînd împreună ctt Tomba 
Gavrilă și Szâcs Ludovic despre munca schimbului din care 
parte.

fac

Mecanizarea — 
In dezvoltarea

Mina Vulcan, redeschidă în anii 
puterii populare, a cunoscut o dez
voltare continuă. Față de anul 1956 
producția extrasă în anul 1959 a 
crescut cu peste 200.000 tone. în 
același timp productivitatea muncii 
a crescut cu circa 0,400 tone de căr
bune pe post, iar în cel de-al doilea 
semestru al acestui an productivi
tatea se menține la peste o tonă pe 
post, depășind pe cea planificată 
cu aproxiamtiv 0,100 tone pe post.

în perioada anilor 1956—1960 
au fost folosite mai! multe metode 
de exploatare între care abatajele 
frontale orizontale și direcționale în 
stratele groase, cu susținerea în lemn 
și metalică și altele. Metoda de 
exploatare prin abataje frontale o-

o bogâfk: tot mal bine valorificate
mai mult decît a prevăzut pla
nul anului 1960. S-au parcurs 
cu lucrări de îngrijire 3600 ha. 

! arborete tinere. De asemenea,
s-au luat măsuri pentru produ
cerea materialului 
pădurire (puieți 
țe) astfel ca

de îm- 
și sernin- 

în următorii 2 
ani să se lichideze cil suprafe
țele goale din fondul forestier.

. In acțiunea de refacere- și. îngri-' “ 
jire a pădurilor s-au evidențiat 
în mod deosebit organizațiile de 
*bază de la sectoarele Petro
șani și Lupeni care, a^iljzînd 
în adunările generale problema 
refacerii și îngrijirii pădurilor, 
au stabilit măsuri și au repar
tizat sarcini concrete membrilor 
și candidațtfor de partid.

Astfel, membri de partid cum 
sirit tov. Stoica Vasile, Scorei 
loan, Cocolan Constantin, Țîr 
Florian, Drulea Gheorghe și u- 
temiștn Serafinceanu Constantin, 
Gh. Gota Victor și alții sînt 
fruntași în această acțiune im- 
portantă.

Cultura și refacerea 
pădurilor

In semestrul 1 s-au împădurit • 
1558 ha.. teren forestier și de
gradat, reălizîndu-se cu 235 ha.

Mecanizare — 
valorificare superioară

Pînă în prezent Tntreprindi 
rea forestieră Petroșani, prin- 
tr-o mai bună organizare a pro
cesului de. producție, a realizat 
planul pe 9 luni diiii acest an la 
toate sortimentele, lucrînd deja

,e-

în contul lunii octombrie. In a- 
celași timp au, fost date- peste 
planul cștor 9 . luni 1360 m. o.-ră- 
șinoase, 1200 m. .c. bușteni fag 
pentru gater, 1787 m. c. material 
pentru construcții rurale, 2160 
in. c. lemn de fag peritru celu
loză, 3150 rn. c. lobde pentru 
distilare și 300 m. c. mangal de 
bocșă. ’ ’

■ Prin depășirea- ■ acestor sorti
mente, indicele de utilizare a 
masei lemnoase la fag a cresout 
de la 36,1. la sută la 45,51 la 
sută. Creșterea indicelui’ de uti-, 
lizare a fost < posibilă datorită 
faptului că din lemnul, de foc 
s-a sortat și dat în circuitul e- 
conomic 6275 m. c. lemn pentru 
distilare, 3713 m. c. lemn de fag 
pentru celuloză, 500 m. c. tobde 
industriale. La fel, din lemriul 
rotund de fag sub 20 cm. ,s-au 
dat .1788 m. c. lemn pentru con
strucții rurale.

Ca metodă die lucru pentru 
creșterea indicelui de utilizare, 
în majoritatea, parchetelor, ex
ploatarea s-a făcut în formă ro
tundă de trunchiuri și catarge, 
cu o ; presortare la cioată și > □ 
sortare atentă în depozitele in-

MIHAI GOR BOI
secretarul comitetului de partid) 

1. F. Petroșani

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

factor principal 
minei Vulcan
rizontale a fost aplicată începîpd 
cu Primul trimestru al acestui an, 
abținînd'u-s-c o avansare medie lu
nară de 17,8 m. Pînă în prezent, 
avansările medii în metri liniari pe 
lună, nu au crescut în aceleași pro
porții în abataje și înaintări în 
cărbune, ca și la înaintări îti steril, 
unde s-a obținut o creștere ritmi
că. Faptul că viteza de avansare 
în; steril a crescut mereu se dato- 
rește necesității de a mări volumul 
lucrărilor de pregătiri în vederea 
asigurării extracției, sporite de căr
bune în anii următori.

Planul economic de 6 ani preve
de o sporire a extracției de cărbu
ne de 1,4—1,6 ori în anul 1965 
față de anul 1959. Productivitatea 
muncii va trebui să crească, cu cir
ca 40 la sută, consumul specific de 
lemn se va reduce la cel mult 35 
m.c./1000 tone.

Exploatarea minieră, Vulcan va 
deveni una din cele mai mari din 
țară. Producția minei va crește con
siderabil în anii următori și în spe
cial producția de cărbune cocsifica
bil. In același timp în vederea creș
terii • continue a productivității 
muncii, a creșterii avansărilor, se 
va extinde în mare măsuță.mecani
zarea în abataje și galerii, prin in
troducerea a tot felul de ■ mașini 
miniere moderne. Se va aplica- pe 
scară largă susținerea metalică în 
scopul reducerii consumului de ma
terial lemnos etc.

Pentru a asigura atingerea aces
tui nivel, conducerea minei a pre
conizat de pe acum o seamă de mă
suri care vor fi aplicate începîrid 
cu primele luni ale anului 1961. 
Prin introducerea, pentru început 
experimentală, a havezei DSS Eic- 
khoff în galeriile din stratul 15 și 
18 și a combinei PK-3 în galeriile 
din stratele 3, 5, 13 și 15 și apoi 
introducerea lor în lucru normal, 
tăierea în lucrările de înaintare va 
fi mecanizată în 1965 în proporție 
de 100 la sută. Pentru mecanizarea 
încărcării în galerii care în 1965 va 

; atinge 80 la sută din volumul în
cărcării, se vor introduce pe scară 
largă mașini de încărcat de diferi
te tipuri precum și reîncărcătoare 
cu bandă. De asemenea pentru me
canizarea tăierii în abataje în prCr 
porție de 30 la sută în anul 1965,

)

(Continuare în pag- 3-a) (Continuare in pag. S-a)



2 STEAGUL ROȘU

SUCCES DEPLIN ÎN NOUL AN ȘCOLAR

Pentru asigurarea unor condiții optime de pregătire a viitoarelor 
cadre de muncitori calificați, în acest an, Școala profesională din 
Petroșani a primit în folosință încă 6 săli de dată, 
nou. De asemenea ucenicii se vor pregăti în acest 
școală, modern. ÎN CLIȘEU *. Corpul central ai școlii 
Petroșani.

dotate cu mobilier 
an intr-ua atelier 

profesionale din

O-

Elevilor
Timp de două zile (duminică 

și luni), sala clubului C.C.V.J. 
din Petroșani a găzduit consfă
tuirea cadrelor 
Valea Jiului în care s-a discu
tat atît felul în care s-a desfă
șurat în anul școlar 1959/1960 
procesul instructiv-educativ în 
raionul nostru, cît și sarcinile 
care stau în fața cadrelor didac
tice în noul an de învățămînt în 
lumina hotărîrilor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R.

La consfătuire au participat 
conducători ai organizațiilor de 
partid și de stat, conducători ai 
unor întreprinderi și instituții 
din raion, numeroși părinți ve- 
niți pentru ca împreună cu cele 
peste 600 cadre didactice să con
tribuie printr-o strînsă colabora
re, la ridicarea pe o treaptă su
perioară a procesului de învăță- 
mînt, la nivelul mărețelor sar
cini care stau azi în fata școlii

didactice din

Generalizarea învățimintului de 
7 ani ptni în anul 1962—1963 și 
apoi trecerea ia învățimîntul de 8 
ani, ridicarea duratei învățămîntului 
-jiu la 12 ani într-un viitor a- 

prbpiat, legarea tot mai strînsă a 
învățămîntului cu practica cons
trucției socialiste, dezvoltarea în
vățămîntului profesional, tehnic, se
ral și fără frecvență, perfecționarea 
și pregătirea cadrelor didactice, 
pregătirea elevilor la nivelul pro
gramelor și manualelor școlare, la 
nivelul sarcinilor deosebit de mari 
care-i așteaptă în producție — iată 
obiectivele pe care Congresul al 
Ul-lea al partidului le-a pus în 
fața cadrelor didactice.

Pentru realizarea acestor pers
pective mărețe partidul și guvernul 
an luat măsuri pentru dezvoltarea

continuă a bazei materiale, alodn- 
du-ie fonduri importante pentru 
construcții de noi școli, pentru lăr
girea posibilităților și condițiilor dc 
trai ale elevilor și studenților. în 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea 
Congres al partidului se spu
ne printre altele : „Se prevede ex
tinderea an de an a școlarizării pen
tru pregătirea muncitorilor, astfel ca 
în această perioadă numărul de ca
dre muncitorești calificate prin școli 
să crească cu circa 260.000". Iată 

, obiective de seamă care stau azi în 
fața cadrelor didactice chemate Să 
depună toate eforturile pentru rea- 
li area lor, contribuind astfel din 
plin la creșterea unei generații pre
gătite pentru înfăptuirea sarcinilor 
care o așteaptă. ..

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

Cuvîntul unui părinte
Sînt muncitor ceferist. Zilnic par

curg zeci fi sute de kilometri cu 
locomotiva pe care lucrez. De la 
fereastra ei admir noi și noi obiec
tive ale construcției socialiste : ora- 

\ țe noi, uzine, fabrici. De fiecare 
dată cind plec la drum simt un 
prieten adevărat care mă însoțește 
prin faptele sale ce le zăresc înflo
rind la fiecare pas — partidul.

Pentru noi ceferiștii, ca de altfel 
pentru toți oamenii muncii, cuvîn- 
tul partidului este un izvor de în
țelepciune și fapte mari. Cind la 
București s-au desfășurat lucrările 
celui de-al lll-lea Congres al par
tidului am urmărit cu deosebit in
teres tot ce s-a discutat acolo. Prin
tre altele, în raportul său, tovară
șul Gheorghe Gheorgbiu-Dej, ara
tă că începind din acest an, pentru 
a yeni in sprijinul oamenilor тип- 
cii. se vor distribui manuale gra
tuite elevilor din clasele l—Vll. 
M-am bucurat mult la aflarea a- 
cestei îmbunătățiri aduse de partid, 
Și acum iată-ne in fața unui fapt 

»împlinit.
Azi se desebid școlile. Ală

turi ■ de ceilalți fii ai oamenilor 
muncii din Valea Jiului și copiii ~ j 
mei vor păși în sălile de clasă, pen- | 
tru a începe un nou an de învăță- 
mint. Am 7 copii din care doar 
patru merg la școală. Cea mai mare 
Монета începe clasa a Vll-a. Apoi 
urmează Gear geta în clasa a Vl-a, 
Stela într-a Il-a și ultima dintre 
ele, care azi merge pentru prima 
dată la școală, Florica, în clasa 
І'Л. Patru copii la școală și toți 
Vor primi manuale în mod gratuit.

In acest timp gîndul mă duce 
cu vreo câteva decenii în urmă. 
Deși nu sint așa de înaintat în 
tîrstă, la asemenea condiții de în
vățătură cind eram eu copil mei 
nu am visat. Privesc uniformele 
noi-nouțe, frumos călcate și aran
jate a celor patru fetițe ale mele 
care așteaptă doar să fie îmbrăcate. 
Cită diferență între acum și trecut I

Toate acestea le datorăm partidu
lui care zi de zt se preocupă de ri-

dicarea nivelului nostru de trai, da 
asigurarea condițiilor optime co
piilor noștri pentru ca ei să crească 
oameni viguroși și de nădejde, vii
tori constructori ai comunismului. 
Cum poți să nu mulțumești pentru 
toate acestea partidului, să nu-i fi 
recunoscător!

Agi copiii mei. la fel ca și cei
lalți, vor păși din nou în sălile de 
clasă ascultînd cu emoție primele 
cuvinte ale dascălilor lor, la deschi
derea școlti. Aș dori să fiu și eu de 
față, dar, poate oi fi plecat din 

' nou ia drum. De aceea, pe această 
cale urez spor la învățătură în noul 
an școlar tuturor elevilor — iar ca
drelor didactice, si culeagă roadele 
unui an bogat plin de bucurie și 
de mulțumire.

La drum copii — -„Aveți cale li
beră"- l -,j

1OSIF ANCA
fochist

Depoul C.F.R. Petroșani

Rezultatele obținute — imbold 
în munca de viitor

Din diarea de seamă prezen
tată de tov. Gh. Panfilie, șeful 
Secției de învătămînt și cultură, 
precum și din discuțiile purtate 
de numeroși vorbitori au reie
șit succesele obținute în anul 
școlar trecut în pregătirea ca
drelor de mîine de 
tehnicieni.

In raionul nostru 
cursurile școlilor 
medii și profesionale un număr 
de circa 12.000 de elevi, cu a- 
proape 1000 mai multi decît în 
anul școlar 1958/1959. Ca urma
re a îmbunătățirii activității 
Secției de învătămînt și cultură, 
a directorilor de școli, dirigin- 
ților și a celorlalte cadre didac
tice, în colaborare cu părinții, 
în anul școlar 1959/1960, se spu
ne în darea de seamă, procen
tul promovaților a crescut față 
de 1958/1959 după cum urmeai- 
ză: la clasele I—IV, de ia 90 
la 91 la sută; Ia clasele V—VIII 
de la 78 la 83 la sută; la desele 
VIII—XI de la 74 la 78 la sută; 
iar la Școala profesională Pe
troșani de la 76 la 84 la sută.

S-a întărit de asemenea baza 
materială a școlilor, multe uni
tăți fiind dotate cu mobilier nou, 
eu aparate de laborator, cu unel
tele necesare pentru ateliere 
dîndu-se în folosință 16 săli noi 
de clasă, urmtnd ca în acest 
an să se predea învățămîntului 
încă 34 săli de clasă. Suma to
tală alocată de Sfatul popular 
raional pentru nevoile școlare în 
anul trecut se ridică la 500.000 
lei. La toate acestea s-a adăugat 
o mai mare atenție acordată de 
cadrele didactice propriei lor 
pregătiri în scopul perfecționă
rii profesionale, însușirii unei 
înalte maeștrii pedagogice, mă
ririi exigentei atît față de ma
terialul predat cît și față de răs
punsurile elevilor. Dintre cadrele 
didactice din raion, cu rezultate

muncitori și

au urmat 
elementare,

- o pregătire 
noilor sarcini
bune în muncă au fost eviden- 
țiați profesori și învățători ca : 
Văduva Maria, Bîrcă Pavel, Ke- 
lemen Sara, Dijmărescu Dumi
tru,
Stoica Elena,
Moruș Ilie, Dumbrava Ioan, Pur- 
dea Emilia, Bădeanu Radu, Fa
ne V. Ioan, Siclovan Ioan, Man 
Viorel și alții

Dacă în raionul nostru, marea 
majoritate a cadrelor didactice,

Pe marginea consfătuirii 
cadrelor didactice 

din raionul Petrofani

înțelegînd înalta lor menire, 
răspunderea deosebită pe care o 
au pentru formarea unei gene
rații noi, cu temeinice cunoș
tințe teoretice și practice, cu o 
construcție fizică sănătoasă, cu 
un profil moral demn de socie
tatea socialistă, în consfătuire 
au fost însă criticate unele ten
dințe greșite, manifestate la a- 
numiți profesori de a se baza 
pe experiență, neglijînd propria 
lor pregătire. Parcurgerea su
perficială a programelor școlare, 
neglijarea studierii noilor reali
zări ale științei și tehnicii au 
dus la rezultate slabe în activi
tatea unor profesori ca Rușescu 
loan. Brînzan Maria, Leonte 
Clara, Dudaș Olivia. Deak Este- 
ra și alții.

In anul școlar trecut, în a- 
tenția Secției de învățămînt și 
cultură a stat ca un obiectiv 
principal dezvoltarea învățămîn
tului seral și fără frecvență, prin 
care tinerii muncitori își com
pletează cunoștințele de cultură 
generală. Cu toate rezultatele 
bune obținute în acest domeniu 
la școlile medii' Petroșani, Lo- 
nea și Lupeni, consfătuirea a 
scos în evidentă și unele lipsuri 
tn ceea ce privește modul de pre
dare a lecțiilor Ia cursurile se
rale, pecum și slaba activitate 
de îndrumare și ajutor a elevilor 
seraliști a căror frecvență a fost 
uneori destul de scăzută.

Conducătorilor de întreprin
deri prezeoți Ia consfătuire li 
s-a cerut să acorde mai mult 
sprijin muncitorilor elevi care 
depun eforturi deosebite pentru 
completarea studiilor lor.

In toată activitatea școlilor, 
un rol important fi au organi
za...................
contribuie din plin la formarea 
la elevi a dragostei față de 
muncă, față de partid și popor.

Hetărire шмяілі — 
ІяМрЫгм Mrctaifor trasate 

de partid
La tribuna consfătuirii, în ca

drul discuțiilor purtate pe mar
ginea dării de seamă s-au pe
rindat aproape 30 de vorbitori. 
Scoțînd în evidență metodele noi, 
înaintate care au contribuit la

Constantinescu Claudia,
Csutak Ștefan,

1 roi important fi au orgam- 
țiile de tineret chemate să
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E seară. In ca
să forfotă ma- șj 
re. Care mai de 
care vine cu 
cîfe o propunere. Mama nu-și 
găsește odihna. Tot i se pane 
că mai are ceva de făcut. Ba că 
rochița nu-i chiar așa de bine 
călcată, ba că funda nu e bine 
aranjată pe speteaza scaunului. 
La rîndul său tata privește cu 
admirație pantofiorii noi, negri 
și parcă tot îi vine să-i mai 
Instruiască odată.

— Uf, mare lucru și școala 
asta — spune Lenuța. Atîtea 
pregătiri. Aproape că am obo
sit. Și mama... I M-a îmbrăcat 
de trei ori în costumul nou de 
elevă. Parcă văd că va trebui 
să-l îmbrac și a patra oară. 
Dar zău că-mi place. Tare bine 
îmi vine șorțulețul acesta pipit. 
O să mă uit mîine cînd trec

DE AZI StNT MARE
— сикмгт-
spre școală cu mămica să văd 
ce ochi Vor face „picii" de ia 
grădiniță. O să le fac în ciudă. 
Sic, eu sînt mare, merg la 
școală, acolo unde vor fi băieți 
și fete mari nu ca voi mici1. O 
să mă privească cu jind. Cred 
eă oamenii vor întoarce capul 
după mine și vor spune. „Uite-o 
pe Lenuța I E elevă. Merge la 
școală. Se cunoaște după șor- 
țuleț că a intrat în rîndul șco
larilor". Ah, ce frumos o să fie. 
De-ar trece mal repede noap
tea. O să merg cu mama pînă 
la școală, dar nu-i nimica. 
Doar azi... De mîine merg sin
gură.

Gîndurile îi fură întrerupte 
de mama care o chema să-i pro
beze încă odată costumul.

U Lenuța sări 
• • • bucuroasă de pe 

scăunel și se a- 
propie de părinți. 

Dm nou se îmbrăcă. Costumul 
îi venea bine. La fel pantofiorii 
și ciorapii. Totul, totul o aranja 
de minune. Se mai privi odată 
cohetă în oglindă. Iși puse și 
mult rîvnitul ghiozdan fn spate. 
Ei da 1 Acum e bine. Cu toții 
o priviră setisfăcuți. „Consi
liul" de familie nu a avut ni
mic de obiectat. Lenuța se dez
brăcă ușor, își mai privi odată 
costumul frumos aranjat pe 
scaun. Apoi trecu la culcare 
spunîndu-și.- „De azi sînt ma
re’". Din dormitorul părinților 
străbătu vocea mamei.

— Vezi Nicule să nu uiți. 
Mîine dimineață se cumperi 
flori. Trebuie să ne ducem cu 
ele la școală.

C. COTOȘFAN
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la nivelul
obținerea unor rezultate mai bu
ne, marea majoritate a vorbi, 
torilor și-au exprimat voința și 
hotărîrea fermă de a munci cu 
și mai mult simț de răspundere, 
cu și mai multă pricepere și con
știinciozitate pentru a putea duce 
la îndeplinire sarcinile sporite 
pe care cel de-al ІП-lea Congres 
al P.M.R. le-a pus în fața școlii.

Numeroși vorbitori printre ca
re Bîrcă Pavel, Păunescu Dumi
tru, Biro Aiartin, Pârăianu Si- 
mion, Bădău Victor, Stoica Ioan, 
Munteanu Aurelia, au arătat că 
deși s-au înregistrat unele suc
cese în procesul de învățămînt 
față de anii trecuți, este nece
sar să se depună din partea ca
drelor didactice eforturi și mai 
mari pentru ca procentul pro
movaților să tindă spre sută la 
sută.

Ei au subliniat de asemenea 
necesitatea luptei împotriva me
diocrității, a indulgenței și pen
tru ridicarea îd permanență a 
calității predărilor.

Pentru a traduce în viață ho- 
tărîrile partidului cu privire la 
o mai strînsă legătură a învăță- 
rhîntului cu practica, o mat ma
re atenție se va acorda poT‘“h- 
nizării învățămîntului. In atest 
scop se va stabili o colaborare 
și mai strînsă cit. întreprinderile 
care să ajute cu maiștri bine 
pregătiți și cu utilajele necesare, 
atelierele școlilor. De asemenea 
Secția de învățămînt și cultură 
se va ocupa cu mai multă com
petență de școlile profesionale 
care pregătesc muncitorii califi
cați de mîine. In consfătuire, di
rectorii școlilor profesionale și 
.11 școlilor de 7 ani au subli
niat necesitatea colaborării care 
trebuie să existe între aceste 
școli pentru o pregătire multila
terală a elevilor.

Hotărîrea unanimă adoptată de 
cadrele didactice prezente la con
sfătuire a fost neprecupețirea 
nici unui efort pentru îndeplini- 
rea cu cinste a sarcinilor tra
sate școlii de cel de-al IILlea 
Congres al partidului.

In încheierea consfătuirii to
varășul Vîjdea Gheorghe, secre
tar al Comitetului raional -iț 
partid, a arătat că datoria ca
drelor didactice din raionul nos
tru este creșterea și instruirea 
copiilor oamenilor muncii în spi
rit comunist formînd din ei ge
nerația care să lupte cu abnega
ție, pricepere și competență pen
tru construirea socialismului tn 
patria noastră. Cu acest prilej 
el a urat cadrelor didactice mult 
succes în noul an școlar în mun
ca lor nobilă și de mare răspun
dere.

M. DUMITRESCU

——

SPRE ȘCOALĂ

— Drum bun 1
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VIAȚ A DE PARTID

Propagandiști 
pentru

In anul de învățămînt 1960 - 
1961 comitetul de partid de 1л 
U.R.U.M.P. și-a propus să înființe
ze un număr mai mare de cercuri 
ți cursuri de învățămînt de partid 
decît în anul trecut. Aceasta a ne
cesitat mai mulți propagandiști bine 
pregătiți, capabili să asigure în 
fiecare cerc sau curs un nivel cores
punzător lecțiilor și seminarulor.

La recomandarea organizațiilor 
de bază, în corpul de propagandiști 
au intrat muncitori, tehnicieni și 
ingineri, tovarăși cu experiență in 
munca de propagandă. (.

In anul școlar 1960—1961 al în- 
vățămîntului de partid propagandiș
tii de ia U.R.U.M.P. vot conduce 
13 cercuri ți cursuri în care sînt în
cadrați peste 300 de membri și can
didați de partid, cît și tovarăși din 
activul fără de partid. Fiecare din
tre cei 13 propagandiști participă cu 
regularitate la cursul de pregătire 
organizat de către cabinetul raio
nal de partid, unde se pregătesc te
meinic pentru munca ce-i așteaptă. 
Propagandiștii Szabo Zoltan, Ma- 
gan Mihai, Kriștaly Ludovic, Bo- 
jtncscu Alexandru și alții nu au lip- 
<it nici odată de la ședințele 
pregătire. Atât ei, cît ți ceilalți pro
pagandiști au studiat și au conspec
tat cu atenție documentele celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., se 
străduiesc să asimileze cît mai te- 
ЛЖІПІС materialul predat în cadrul 

\uirsului de pregătire.
Prin grija comitetului de partid 

din uzină toți propagandiștii cît și 
o bună parte dintre cursanți și-au 
procurat broșuri, manuale de eco
nomie politică, cit ți alte materiale 
bibliografice necesare în cursul 
noului an de învățămînt. Majorita
tea propagandiștilor, printre care 
tovarășii Anghel Viorel, Dalcoș 
Luca ți alții au ținut întâlniri cu 
cursanții unde le-au indicat cum să 
se pregătească pentru noul an de 
învățămînt, le-au propus să «tu-

de la U.R.U.M.P. se pregătesc 
noul an de învățămînt

dieze și să conspecteze raportul pre
zentat de tovarășul Gheorghe Ghc- 
urghiu-Dej și celelalte documente 
ale celui de-al III-lea Congres al 
partidului. In cadrul întâlnirilor, 
propagandiștii mai sus amintiți au 
discutat cu cursanții despre felul 
cum trebuie să studieze, să-și în
tocmească carnetele de notițe și 
despre desfășurarea lecțiilor și a 
ieminariilor.

Comitetul de partid, împreună 
cu propagandiștii au stabilit sălile 
în care se vor ține ședințele cer-

> 
curilor. Tot din inițiativa comite
tului de partid în cadrul uzinei s-a 
organizat un ștand de cărți care es
te pus la dispoziția cursanților.

Felul în care s-a ocupat pînă în 
prezent comitetul de partid de la 
U.R.U.M.P. de recrutarea propagan
diștilor, de mobilizarea lor la șe
dințele de pregătire dovedește gri
ja cu care se pregătește la U.R.U.M. 
Petroșani deschiderea în bune con- 
dițiuni a noului an de învățămînt 
de partid.

Z. ȘUȘTAC

se

Pe drumurile publice — autovehicule bine întreținute

Constatări ale
raionului Pe
din anul 1959 
auto formată

Pădurea

Mecanizarea — 
în dezvoltarea

4 <------------- . ■ —-------------------

factor principal 
i minei Vulcan

(Urmare din рая- l-a)

va introduce pentru experimen
tare în stratele 14 ,15 ți 18 haveze 
de tip PMG-2 și KMP-3, pluguri 
de tip UVK-2 și Peissenberg, iar 
în scopul mecanizării încărcării în 
abataje în proporție de 40 la sută 
pînă în 1965 se vor introduce ma
șini de încărcat GNL-30 M ți alte 
tipuri. Dacă plnă acum avansările 
la diferite lucrări s-au făcut în 
proporții diferite, in anii următori, 
prin aplicarea măsurilor preconiza
te, avansările vor crește ritmic și în 
raport proporțional cu creșterea 
planificată a atracției de cărbune. 
De exemplu, în abatajele frontale 
dc la 26 m. pe lună în 1961, vite
za de avansare va fi de 35 m. pe 
lună în 1965, în abatajele cameră 
de la 60 m. pe lună în 1961 la 80 
m. pe lună în 1965, iar galerii (lu
crări de înaintare) de la 41 m. pe 
lună cît este planificat în 1961, se 
va obține în 1965 o avansare spori
tă cu 14 m. In cărbune perforajul 
cu perforatoare electrice ți pneuma
tice rotative se va extinde pînă 
anul 1965 în proporție de 90 
sută. Mecanizarea transportului

11 -■■=-------- —

o bogăție tot mai 
valorificată

(Urmare din paf. 1-»)

termediare. Înlocuind în mare 
măsură scosul și apropiatul ma- 

prin introducerea instala- 
‘ țiiîor cu cablu, s-au redus sim- 
, țitor pierderile (de la 4,3 la sută 

la 3,36 la sută la fag), economi- 
sindu-se 980 m. c. masă lemnoa
să. iar la rășinoase (die la 40 la 
sută la 32,0 ia sută) economi- 
sindu-se 240 m. c.

Din totalul de masă lemnoasă 
dată în producție, 32.169 m. c. 
s-au executat cu mijloace meca
nizate. Cojitul lemnului pentru ce
luloză a foet și el în parte meca
nizat prin montarea a două co- 
jitoare mecanice în depozitele 
finale Lupeni și Petroșani, Cu 
care s-au cojit 1020 m. c.

O preocupare de bază a lu
crătorilor din întreprinderea 
noastră a constituit-o reducerea 
consumurilor specifice. Astfel, la 
fabricarea cherestelei, față de un 
consum de 1,430 m. c. bușteni 
pentru un m. c. cherestea s-a 
realizat un consum de 1,273 
m.c. obținînd pe întreaga între
prindere o economie de 1.444 
m. c. bușteni gater rășinoase. 
Traversele de cale ferată nor
mală și îngustă precum și doa
gele s-au produs anul acesta în 
proporție de 75 la sută mecanic 
ceea ce a permis o reducere sim
țitoare a consumului de mate
rial, precum și folosirea mai bu
nă a masei lemnoase, prin aceea 
că pe lîngă traverse a rezultat 
și cheresteaua necesară pentru 
construcțiile pasagere.

Un sprijin prețios la aceste 
succese l-au adus tovarășii Stan- 
ciu loan și Henciu Gheorghe, 
șefi de sector, Roba Dumitru, 
tehnician cu mecanizarea, Mihai 
Silvestru, Grecu Toma, maiștri, 
brigada lui Udrea Ștefan și alții.

Rezultate.» financiare

Ca urmare a rezultatelor enu
merate mai sus, întreprinderea

in 
la 
în

bine

a obținut 
prețul de 
din acest 
obținute

forestieră Petroșani 
importante economii la 
cost. In primele 7 luni 
an suma economiilor 
peste plan este de 1.074.000 Iei
din care: Ia activitatea indus
trială 823.000 lei, la activitatea 
de construcții 173.000 lei, iar la 
activitatea de refacere a păduri
lor 78.000 lei, față de angaja
mentul anual de 950.000 led.

In urma analizelor făcute de 
către organizațiile de partid a- 
supra feluhii în care э-au reali
zat angajamentele s-a ajuns la 
concluzia că angajamentul anual 
a fost realizat, fapt pentru care 
organizațiile de partid și condu
cerile sectoarelor au hotărît ma
jorarea angajamentului la eco
nomii de la 950.000 lei la 
1.400.000 lei.

Pentru anul viitor, colectivul 
nostru își propune să îmbunătă
țească și mai mult activitatea, 
reducînd pierderile de exploatare 
eu 36,6 la sută la fag și ou 35,5 
la sută la rășinoase, să mărească 
indicii de utilizare la fag cu 5,3 
la sută, să asigure ca 45 la sută 
din volumul masei lemnoase să 
fie scos și apropiat mecanic, ca 
indicele de doborît și secționat 
mecanic sa crească de fa 38,4 
la sută cît este în prezent la 50 
la sută, iar prin reducerea pier
derilor de exploatare și o mai 
bună gospodărire a masei lem
noase să facem o economie de 
10.000 m. c. lemn de fag.

Printr-o îndrumare concretă a 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor în problema rentabili
zării întreprinderii, folosindu-se 
diverse metode în desfășurarea 
muncii politice, noi vom lupta 
cu hctărîre pentru realizarea sar
cinilor puse de Congresul al 
III-lea al partidului pentru de- 
săvîrșirea construcției socialis
mului în patria noastră.

abataje și în subteran se va extinde 
de la 90 la sută în 1961 la 95 la 
sută în 1965 și, respectiv, de la 97 
la 100 la sută în subteran.

Prin aplicarea acestor măsuri va 
crește în mod considerabil produc
tivitatea muncii, se va asigura ex
tracția producției de cărbune și în 
primul rînd producția destinată si
derurgiei, efortul fizic al minerilor 
va scădea în mod simțitor, iar gra
dul de mecanizare a minei va fi 
mult mai mare decît în prezent.

Alte măsuri vor fi aplicate pen
tru reducerea consumului de lemn, 
pînă la cel mult 34 m.c. pe 1000 
tone de cărbune. Așa de exemplu, 
se va extinde susținerea metalică 
în abatajele frontale din stratul 3 
cu stâlpi GHH și grinzi cu profile 
laminate sau funii de sîrmă, se va 
introduce susținerea metalică în aba
tajele frontale din stratele subțiri 
(15 și 18) și se vor experimenta 
stâlpi hidraulici și cadre pășitoare 
cu susțineri metalice, în abatajele 
cameră. De asemenea, se va aplica 
pe scară largă susținerea modernă 
a galeriilor prin extinderea susți
nerii metalice cu profile de fier la
minate de tâp clopot (R.P.U.), tip 
jgheab (R.P.R.) șină și ancore me
talice ți susținerea galeriilor în ste
ril cu bolțari și cu elemente prefa
bricate de beton.

Minerilor de la Vulcan le stau 
în față sarcini mari, sarcini prin a 
căror îndeplinire ei vor contribui 
în bună măsură la dezvoltarea eco
nomiei naționale. Rezultatele obți
nute de minerii de aici în acest an, 
elanul cu care ei luptă pentru tra
ducerea în viață a obiectivelor fixa
te de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R., îndrumați și sprijiniți de 
organizațiile de bază, aplicînd întoc
mai măsurile menite să asigure ridi
carea nivelului tehnic al producției, 

. sînt factori de seamă care garantea
ză îndeplinirea și depășirea indici
lor prevăzuți în planul economic de 
6 ani.

Microbii ajunși 
în intestin con
stituie cauza cea 
mai frecventă a 
îmbolnăvirilor de diaree. Vara și 
toamna posibilitățile lor de în
mulțire și răspîndire cresc. Prin 
praf, apă ori prin alimentele con
taminate ajung cu ușurință în 
corpul nostru. Dacă rezistă în 
stomac — (sucul acid al stoma
cului îi distruge) —» secrețiile 
stomacului fiind diminuate vara 
din cauza căldurilor, microbii 
trec în intestin, unde se cuibă
resc sî determină diareea și alte 
semne de îmbolnăvire.

Alimentele produc diaree când 
sînt alterate ori contaminate cu 
microbi. Diareea mai poate sur
veni în urma unui regim ali
mentar unilateral, bogat în ce
luloză. Chiar și fructele» consu
mate fără măsură produc diaree 
prin deranjarea echilibrului care 
trebuie să existe între principiile 
alimentare ale unui meniu zilnic. 
De cele mai multe ori însă fruc
tele aduc odată cu sine micro
bii, atunci cînd nu sînt spălate.

Diareele pot îmbrăca o formă 
ușoară. In aceste cazuri un re
gim cu ceaiuri puțin îndulcite, 
cu decort de orez sau o supa 
de morcovi fără rîntaș rezolvă 
situația. Dacă după acest regim 
prin care se pune în repaus tu
bul digestiv nu obținem vinde
carea, este bine să ne urezentăm

I

Pe lîngă miliția 
troșani, funcționează 
o grupă de control 
din lucrători de miliție, muncitori, 
tehnicieni și ingineri auto — avînd 
ca sarcină să efectueze controlul teh
nic la garajele auto din raion cît și • 
controlul circulației auto pe drumu
rile publice. De la bun început tre
buie arătat că activitatea acestei 
grupe de control a constituit pen
tru toți conducătorii auto din raio
nul Petroșani un ajutor prețios în 
munca lor. La garajele autobazelor 
C.C.V.J., I.R.T.A., I.U.T. Livezeni 
și garajul întreprinderii „6 August“ 
Petroșani starea tehnică și întreți
nerea autovehiculelor s-a îmbună
tățit în mod simțitor, în special la 
garajele bazei C.G.V.J. și I.U.T. Li
vezeni.

Conducătorii auto de la aceste 
autobaze au înțeles cum trebuie în
treținut și exploatat automobilul, al 
cărui rol în procesul de producție 
este important și că factorul de 
întreținere și revizie periodică cons
tituie o sursă de economii. Printre 
conducătorii auto care îți întrețin 
în bune condițiuni autovehiculele 

‘-precum și ținuta de drum a acestora 
' se remarcă următorii tovarăși: Bej 
Mihai, Badea Marin, Deak Gheor- 

•.,ghe, Iancu Ioan, Csontos Victor, 
“îriianu Viorel, Ștefu Traian, 

“Cioara Francisc, Bacaloy Petru, Ba- 
rabaș Ștefan, Munteanu Gică И, 
Ajităriță Constantin, Teotișan Va
lentin. Fekete Gheorghe, Bănățeanu 
Mircea și alții. Sînt însă și unii 
conducători auto care mai manifestă 
încă lipsuri serioase în activitatea 
lor dînd în acest fel dovadă de 
pasivitate față de mașina pe care 
o conduc. Printre aceștia se numă
ră : Albu loan, conducător auto pe 
autocamionul 25.904 Dv. de la co
loana autobazei I.R.T.A. din Lu- 
pem, al cărui autovehicul a fost gă
sit la controlul făcut recent într-o 
stare tehnică complet necorespunză-

ECONOMII
La mina Lupeni, muncitorii 

de la secția electrică acordă o 
atenție deosebită sporirii conti
nue a economiilor. Astfel, de la 
începutul acestui an și pînă la 
1 septembrie, ei au rebobinat cu 
mijloace proprii 5 motoare elec
trice, 10 transformatoare și 30 
bobine minimale. De asemenea, 
au recuperat peste 1500 kg. sîr
mă de cupru provenită de la 
cablurile vechi, 350 kg. plumb 
și numeroase alte materiale. E- 
conomiile înregistrate se ridică 
la 53.000 lei. Printre muncitorii 
care au contribuit cel mai mult 
la această realizare se numără 
tovarășii Kertes Ioan, Gall Fran- 
cisc, Costea Nistor, Slavnicu 
Ștefan și Jula loan.

de control auto
toare circulației pe drumurile pu
blice, fapt pentru care i-a fost ri
dicat talonul tehnic. în aceeași si
tuație au fost găsiți și șoferii Buicu 
Ostian de pe autocamionul 26.465 
Dv. și Neagu Ciurea de pe autoca
mionul 25.321 Dv. tot din cadrul 
aceleiași autocoloane, cărora le-au 
fost ridicate de asemenea taloanele 
tehnice. în neregulă au fost găsiți 
și conducătorii auto Draga Ioan de 
pe autocamionul 25.826 Dv., Dobri- 
că Nicolae de pe autocamionul 
26.091 Dv. și Mainhardth Ioan de 
pe autocamionul 26.456 Dv. toți de 
ia autobaza I.R.T.A. Petroșani.

Autovehicule prost întreținute 
ș-au găsit și la garajul întreprinderii 
„6 August” Petroșani, unde condu
cătorii auto Pall Pavel de pe ma
șina 25.840 Dv., Arghirie Gheorghe 
de pe autobascula nr. 50.511 Dv., 
Vîlceanu Tudor de pe autocamio
nul 25.222 Dv. și Groner Alfred de 
pe autocamionul 26.383 Dv. au dat 
dovadă cu ocazia controalelor că nu 
ее preocupă în mod suficient de în
treținerea autovehiculelor ce le au 
în primire

In general, la autovehiculele gă
site în stare proastă se constată ur
mătoarele deficiențe : ținută 
drum necorespunzătoare, mașini nc- 
gresate, lipsă de valvolină în dife
rențiale, prezoane la roți lipsă, axe 
planetare sudate pe butucii roților, 
lipsă de electrolit în bateriile de acu
mulatori, numerele de ordine dete
riorate, filtre de aer la carbura
toare lipsă, filtre de ulei în rampa 
de ungere blocate, motoarele pierd 
ulei pe la capacele tacheților și la 
baia de ulei, lipsă de confort în 
cabine, instalații electrice improvi
zate și altele.

De starea proastă de întreținere 
a autovehiculelor menționate mai 
sus se fac vinovați și tovarășii șefi 
de garaje și de coloană care nu con
trolează în măsură suficientă auto
vehiculele la ieșirea și intrarea în 
garaje. Pentru remedierea acestor 
defecțiuni tehnice este necesar ca 
șefii de garaje, coloane și de între
prinderi de transporturi auto să ia 

> măsuri urgente pentru înființarea 
cursurilor de pregătire profesională 
pe locurile de producție în scocul 
de a completa cunoștințele profe
sionale ale conducătorilor auto pri
vind modul de întreținere și ex
ploatare a autovehiculelor conform 
normativelor aprobate.

Printr-o întreținere auto corectă 
se va obține un randament superior 
iu exploatarea autovehiculelor, vor 
fi preîntâmpinate defecțiunile teh
nice pe parcurs și ceea ce e mai 
important, vor fi evitate accidentele 
de

de

circulație.
GRUPA DE CONTROL 
AUTO A MILIȚIEI RAIO 

NALE PETROȘANI

PREVENIREA DIAREEI
la medic, deoarece la baza dia
reei se află un microb către ne
cesită un tratament medicamen
tos, în funcție de sensibilitatea 
lui.

Formele grave de diaree, în
soțite de sînge, deshidratează 
bolnavul, punîndu-i viața în pe-

Sfatul medicului

ricol. In acest caz va trebui ca 
bolnavul să treacă de urgență 
sub supraveghere medicală. Se 
recomandă următoarele măsuri: 
Imediat după declanșarea diareei 
se întrerupe orice alimentație și 
se instituie dieta indicată mai 
sus. In formele ușoare se aș
teaptă 12—24 ore, iar în for
mele grave de la început se a- 
pelează la medic.

Pentru a nu ne îmbolnăvi se 
pot lua o serie de măsuri cu ca
racter general privind igiena ge
nerală, individuală și alimen 
tară.

Spălați și fierbeți vesela și 
sticlăria din care mîncați și a-, 
iimentați copiii. Îndepărtați gu
noaiele din casă și din jurul ca
sei, ele fiind focare de muște.

care transportă 
pe ele milioane 
și milioane de 
mitrobi. Puneți 

, sită de sîrmă la geamurile câ
ntarelor de alimente și 
alimentele. Spălați-vă 
înainte de a vă așeza 
Nu consumați fructele 

: mele • decît spălate 
jet de apă. Păstrați г 
alterable la rece- Nu le consu
mați alterate. Un aliment alterat 
este totdeauna contaminat cu 
microbi.

Precizări asupra regimului: 
Regimul hidric. — este atunci 
cînd se dă bolnavului numai apă 
fiartă sau ceai deobicei neîndul
cit. Zahărul favorizează diareea. 
Un asemenea regim nu este bine 
să-l prelungim peste 12 ore

Regimul de tranziție — este 
compus din supă de morcovi 
(500 gr. morcovi fierți 2—3 ore 
Ia 1 litru apă, la care se adaugă 
un vîrf de cuțit de sare și apoi 
se trece prin sită) sau din de
cort de orez, care se pregătește, 
din 50—100 gr. orez în aceleași 
condiții ca morcovii. Se poate 
folosi numai zeama prin 
rare sau și orezul după 
prin sită.

In formele ușoare de 
se poate începe tratamentul die
tetic chiar cu acest regim de 
tranziție.
L_ dr. GEORGE D1RLEA

i acoperiți 
pe mîini 
la masă, 
și legu- 

bine la 
alimentele

strecu- 
trecere

diaree
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Motonava „DaltlMa” a parcurs
din dram
nează în continuu, recepționînd 
numeroase comunicări 
lui N.
gornîi, 

JKâdâr, 
Jivkov 
g ații lor 
țești. La ora 8 fix ceasul cu nisip 
vestește începerea zilei de lucru, 
deasupra navei se înalță drape
lul de stat al U.R.S.S. Sînt ne
țărmurite întinderile oceanului 
pe care „Baltika" înaintează 
ferm. Toți sînt sănătoși și bine 
dispuși.

Jumâlatc
BORDUL MOTONAVEI „BĂL

TIRĂ" 14 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Grupul de presă de pe lîngă 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. comunică: 
Pînă la ora 8 (ora navei) moto
nava „Baltika" a parcurs jumă
tate . din drumul pînă la New 
York. Marți după-amiază apele 
oceanului erau învolburate, dar 
pînă miercuri dimineața valurile 
s-au potolit într-o oarecare mă
sură. Postul de radio funcțio-

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

Cum „pregătesc” cercurile conducătoare 
din S. U. A. sesiunea 0. N. U.

adresate 
S. Hrușciov, N. V. Pod- 
К. T. Mazurov; lui J. 
Gh. Gheorghiu-Dej, T. 

— conducători ai dele- 
țărilor socialiste fră-

Nehru va participa 
la sesiunea 

Adunării Generale 
a O.N.U.

încă ud dictator care se clatină

DELHI (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „Assam Tribune" a- 
nunță că, potrivit informațiilor 
de care dispune, primul mins- 
tru al Indiei, Nehru, intențio
nează să plece la 23 septem
brie cu 
pentru a 
sesiunii 
O.N.U

avionul la New York 
participa la lucrările 
Adunării Generale a

---- o----

ministru va conduce

NEW YORK 14 (Agerpres).
Potrivit expresiei plastice a 

comentatorului ziarului „New 
York Herald Tribune", apropiata 
sosire a lui N. S. Hrușciov la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., la New York, „este pen
tru Washington o bombă poli
tică cu acțiune întîrziată... care 
trebuie să explodeze la 20 sep
tembrie". In prezent, cercurile 
conducătoare din S.U.A. caută 
cu febrilitate mijloace de „con
tracarare a influenței lui Hruș
ciov asupra altor delegași la 
O.N.U.". Președintele Eisenho
wer și secretarul de Sta-t Her- 
ter au organizat la 12 septem
brie o „consfătuire strategică 
consacrată problemei atitudinii 
față de premierul sovietic"

Casa Albă și Departamentul dte 
Stat elaborează strategii. De 
îndată. însă, ce vine vorba de 
planuri concrete îndreptate spre 
destinderea încordării interna
ționale, se lasă tăcerea. Potrivit 
tuturor indicilor, Washingtonul 
nu are de fel asemenea planuri.

Dat fiind că nu este în stare 
să se împotrivească noii iniția
tive pașnice a Uniunii Sovietice, 
guvernul american a hotărît să 
întreprindă încă o acțiune ostilă 
caitzei păcii. S-a declarat oficial 
că deplasarea lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. va fi limitată la un 
singur cartier al New York-ului 
— insula Manhattan, unde se 
atlă sediul O.N.U. Secretarul 
Casei Albe pentru problemele 
presei, Hagerty, a declarat că a- 

, ceastă măsură a guvernului a- 
nierioan este determinată „ex
clusiv de considerente de secu
ritate".

După ce N. S. Hrușciov a 
fost numit conducător al dele
gației U.R.S.S., presa americană 
a început o intensă campanie 
antisovietică. Gongresmenul P. 
Fino a cerut chiar „să se facă 
participarea lui N. S. Hrușciov

la lucrările O.N.U. cît se poate 
de neplăcută pentru el“.

Dar în 
sovietice, 
galbenă, 
teaptă cu 
siune a 
care vor 
nelor unor serii de țări.

pofida campaniei anti- 
desfășurată de presa 
americanii simpli aș- 
speranță apropiata se- 
Adunării Generale, la 
participa șefii guver-

Primu!
delegația Republicii Togo 

la 0. N. U.
PARIS (Agerpres).
Corespondentul din Lome al 

agenției France Presse anunță 
Că Sylvanus Olyinpio, primul 
ministru al Republicii Togo, va 
conduce delegația țării sale la 
cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

BONN 14 (Agerpres).
Sub titlul „Va cădea Stroes- 

sner ?“, săptămînalul „Vor- 
wărts" publică un articol în ca
re se spune: „De luni de zile 
în Paraguay, una din ultimele 
dictaturi de pe continentul ame
rican. domnește o situație tulbu
re. In regiunile din jurul ora
șelor se înregistrează în perma
nență încercări de revoltă care 
sînt reprimate în mod sîngeros. 
Neliniștea crește îndeosebi în 
provinciile aflate la granița Ar
gentinei. Acolo locuiesc cîteva 
sute de mii de paraguayeni егц- 
re s-au refugiat de teama dic
taturii lui Stroessner. In luna 
martie a acestui an răsculații 
au trecut granița și au atacat 
forțele armate. La graniță au 
loc zilnic ciocniri sîngeroase".

In continuarea articolului se 
arată că „chiar și în rîndurile

partidului guvernamental „Co
lorado" se manifestă repulsie 
față de Stroessner. Este eviden
tă teama că mînia populară se 
poate transforma într-o revolu
ție. Atunci cînd cadavrele muti
late ale unor membri ai opozi
ției sînt pescuite din fluviul Pa
rana, dovedind astfel brutalita
tea metodelor folosite de poliția 
secretă a lui Stroessner, oame
nii se gîndesc la Cuba. De aceea, 
în rîndurile partidului „Colora
do" crește tot mai mult convin
gerea că Stroessner. ar trebui să 
șe retragă".

Potrivit articolului, „schimba
rea gărzii" la Asuncion urmea
ză să decurgă în mod „pașnic". 
Stroessner va primi „un conce
diu medical de odihnă" și va 
pleca în... R. F. Germană, die 
unde nu se va mai întoarce.

o—
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Minerii japonezi 
se împotrivesc 

concedierilor
TOKIO (Agerpres). 
Muncitorii și funcționariiMuncitorii și funcționarii de 

Ia 13 mine aparținînd societății 
1 pentru extragerea cărbunelui 
„Hokkaido Tanko Risen" au de
clarat la 13 septembrie o grevă 
de 24 de ore. Minerii din insula 
Hokkaido protestează împotriva 
planurilor de concedieri în masă 
a muncitorilor.

Se informează că în orășelul 
minier Omuta unde se găsesc 
minele „Miike" a avut loc de a- 
semenea un miting de protest al 
minerilor împotriva intenției pa
tronilor de a concedia 1.200 de 
activiști sindicali.

După cum relatează agenția 
Kiodo Țușin mitingul minerilor 
s-a desfășurat sub lozincile „Să 
înceteze concedierea minerilor, 
la luptă pentru părarea dreptu
rilor oamenilor muncii".

După' miting în oraș a avut 
loc o demonstrație.

---------  -------------- - * ♦ -î-r- - ==■--------------

Protestul adresat de guvernul II.R. S.S 
guvernului S. II. A,

fost avariate, jar la. San Juan 
pagubele se 
dolari.

BERLIN (Agerpres). După 
cum transmite agenția A.D.N., 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, a adre
sat lui Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, o scrisoare în 
care îl roagă să pună în Came
ra Populară problema eliberării 
lui din funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului dte Miniș
tri.

ridică la 1.136.000
1

(Agerpres). Dl- 
ziarul „Neue Rhein 
primul semestru al

BONN 14 
cum anunță 
Zeitung", în 
anului 1960 la minele din regiu
nea Ruhr au avut Iqc 53.205 ac
cidente în urma cărora și-am gă
sit moartea 154 de mineri.

■
ceastă acțiune a guvernului 
S.U.A. nu urmărește decît să 
înrăutățească dinainte atmosfera 
internațională în momentul în 
care șefii multor state intențio
nează să întreprindă noi eforturi 
pentru slăbirea încordării inter
naționale.

Guvernul sovietic insistă asu
pra îndeplinirii cu strictețe de 
către guvernul S.U.A. a obliga
țiilor care-f revin în baza acor
dului cu privire la sediul insti- 
•tuffilor rentrale ale O.N.U.

Guvernul sovietic așteaptă ca 
guvernul S.U.A. să asigure șe
fului delegației sovietice posibi
litatea de a se deplasa nestîn- 
jenit între New York și Glen 
Cove, unde își au deobicei re
ședința delegațiile sovietice 
sesiunile Adunării Generale 
O.N.U.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

Guvernul U.R.S.S. a protestat 
pe lîngă guvernul S.U.A. împo
triva restricțiilor fără precedent 
în istoria Organizației Națiuni
lor Unite în ceea ce privește de
plasarea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. Ni
kita Hrușciov, șeful delegației 
sovietice la cea de-a 15-a se 
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Aceste acțiuni 
S.U.A., se spune 
nului sovietic nu 
rate altfel decît 
ostilitate față dte 
care se urmărește să se împie
dice activitatea delegației sovie
tice la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

In notă se subliniază că a-
-----------------O-

Va pleca sau nu Macmillan 
la O. N. U. ?

mite la O.N.U. pe primul minis
tru va urma acuzația că a re
nunțat cu premeditare la posi
bilitatea de a contribui la slă
birea încordării internaționale, 
iar dacă îl va trimite, ce va duce 
acesta la O.N.U. ?

ale guvernului 
în nota guver- 
pot fi conside 
ca un, act de 
U.R.S.S., prin

ia
a

SAN JUAN (Porto Rico) 14 (A- 
gerpres). Intr-un bilanț oficia! 
dat publicității la 13 septembrie 
se spune că inundațiile provoca
te în Porto Rico de uraganul 
„Donna“ au cauzat moartea a 
107 persoane; 23.58'7 de persoa
ne au fost rănite. Bilanțul mai 
precizează că 2.728 de case au 

’ i t j’

ROMA 14 (Agerpres). La 11 
septembrie în cartierul Gordian! 
din Roma, unde populația locu
iește în barăci insalubre, a aivut 
loc o demonstrație de protest 
împotriva grelelor condiții de 
trai. Demonstranții fiind atacați 
de poliție, populația cartierului 
a ridicat baricade.

Grevă în Chile

LONDRA 14 (Agerpres).
Opinia publică engleză cere ca 

primul ministru Macmillan să 
urmeze exemplul lui N. S. Hruș
ciov și să conducă delegația en
gleză la Adunarea Generală a 
O.N.U. Pentru aceasta s-au pro
nunțat de pildă ziare de diferite 
orientări politice printre 
„Daily 
press", 
сее a și

* derul 
skell.

Totuși, după cum reiese din 
relatările presei și din declara
țiile făcute în cercurile politice 
londoneze, guvernul englez nu 
a luat încă o hotărîre definitivă 
în această problemă, deoarece se 
află în fața unei dileme extrem 
de serioase: dacă nu-1 va

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

BUENOS AIRES 14 (Ager
pres). — TASS transmite:

După cum anunță presa locală, 
în orașul Santiago — capitala 
statului Chile, au declarat gre
vă 5.000 de muncitori de la li
niile ferate și de la atelierele 
feroviare. In urma grevei a fost 
paralizată circulația trenurilor 
dintre Santiago și interiorul ță
rii. Greviștii cer majorarea sala
riilor.

care
Worker", „Daily Ex- 
„News Chronicl-1". A- 

cerere a formulat-o li- 
partidului laburist, Gait-

tri-

Parlamentul congelez 
a acordat depline puteri 

primului ministru Lumumba
LEOPOLDVILLE 14 (Ager- 

pres).
întrunit în ședință, parlamen

tul congolez a acordat depline 
puteri primului ministru al Re
publicii Congo, Patrice Lumum
ba, cu 88 de voturi pentru, 25 
contra și 3 abțineri.

In cadrul ședinței, primul mi
nistru Patrice Lumumba a de
clarat că nu el a solicitat de
pline puteri, acestea fiindu-i a- 

‘ cordate de parlament dată fiind 
gravitatea situației din țară.
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R.A.U. a hotărît să-și retragă batalionul 
de parașutiști din forțele armate 

ale O. N. U. aflate în Congo
CAIRO (Agerpres).
Abdel Kader Hatem, locțiitor 

al ministrului pentru problemele 
prezidențiale al R.A.U. a decla
rat că R.A.U. a hotărît să-și re
tragă batalionul de parașutiști 
din forțele armate ale O.N.U. 
aflate în Congo.

R.A.U., a spus Hatem, și-a 
frimis parașutiștii în forțele ar
mate ale O.N.U. din Congo în 
urma hotărîrii Consiliului de 
Securitate de a se trimite trupe 
la cererea guvernului congolez. 
Misiunea acestor trupe era de a 
supraveghea retragerea trupelor 
de ocupație belgiene și de a a- 
corda sprijin guvernului și po
porului congolez în menținerea 
independenței țării.

Evoluția evenimentelor
Congo a arătat însă că forțele 
armate ale O.N.U. s-au eschivat 
să îndeplinească misiunea ce. le-a 
fost încredințată

Comandamentul forțelor ar
mate ale O.N.U. a ordonat tru-

din

pelor Q.N.U. să ocupe postul de 
radio și aerodroamele pentru a 
nu permite guvernului congolez 
să se folosească de ele. Republi
ca Arabă Unită consideră că a- 
ceastă acțiune constituie o vio
lare flagrantă a suveranității 
Republicii Congo.

R.A.U. consideră de aseme
nea că ocuparea și închiderea 
postului de radio și lipsirea gu
vernului Congo de posibilitatea 
de a-1 folosi oferă puterilor im
perialiste posibilitatea de a se
măna disensiuni și a transmite 
prir: radio știri false și ticluite.

„Guvernul Congoului, a adău
gat Hatem, reprezintă singura 
putele legală, avînd dreptul de 
a exercita controlul asupra te
ritoriului său, a emisiunilor de 

aerodroamelor sale.
să 
de 
în

ritoriului
radio și a
De aceea R.A.U. a hotărît 
retragă imediat batalionul 
parașutiști aflat în prezent 
Congo sub comanda O.N.U

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

t
i

16 septembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică de estradă, 
9,30 Prietena noastră cartea țre- 
luare), 11,03 Melodii popular* 
romînești, il,30 Ritm și rnelo-' 
die, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Ah Graur (re
luare), 13,05 Muzică din opere
te de compozitori romîni, 14,30 
Muzică ușoară, 15,25 Gîntece și 
jocuri populare romînești, 15,50 
Ce e nou în librării, 16,15 Vor
bește Moscova! 18,20 Concert
simfonic popular de muzică ro- 
mînească, 19,05 Actualitatea în 
țările socialiste, 19,35 Program 
muzical pentru fruntașii în pro. 
ducție din industrie și agricul
tură, 20,30 „Sus steagul luptei 
pentru pace", emisiune de cîn- 
tece, 21,45 Cîntă acordeonistul 
Sile Ungureanu, 22,30 Concert 
de muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 14,30 Din cele mai cu
noscute melodii populare romî
nești, 15,00 Concert de estradă, 
16,15 Cu cîntecul și jocul pe în
tinsul patriei, 16,50 Curs de lim
ba rusă, 17,35 Muzică ușoară, 
18,05 Buchet de melodii popu
lare romînești, 18,25 Concert de 
muzică corală clasică, 19,30 Tea
tru la microfon : „Romeo șî Ju
lietta" de William Shak.speare, 
22,00 Doine și jocuri populare 
romînești.
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16 septembrie
PETROȘANI — 7 NO1EM- 

BRIE: Pudriera vorbitoare; AL. 
SAHIA : Pescarii din arhipelag; 
PETRILA: Intrigă și iubire; 
LONEA: Lumină în întuneric; 
ANINOASA: Poznașa; LU-
PENI : Scrisoarea Elvirei; BÂR- 
BATENI : Sabie și zar; URI- 
CANI: Secolul .al* ХК-фод

Tiparul": „6 August" — Poligrafie


