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Realizările minerilor din Vul
can în extragerea cărbunelui au 
atras necontenit atenția ieșind în 
evidență tot timpul in cei zece 
ani de cînd mina furnizează căr
bune economiei naționale. Anul 
acesta, colectivul minei Vulcan 
înscrie noi și frumoase succese 
în producție. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, minerii 
Vulcanului au extras din abata
je mai bine de 9500 tone de căr
bune cocsificabil și energetic pes
te prevederile planului.

Cu toate acestea, colectivul mi
nei Vulcan nu putea fi pe deplin 
mulțumit de rezultatele muncii 
sale. Calitatea cărbunelui a lă- 

, sat mult de dorit în primele două 
*“t»i»l din acest an. Astfel, în ia- 

feuarie cărbunele brut pentru cocs 
transmis la preparația Lupeni a 
avut în medie un conținut de 
cenușă mai mare cu 3,4 puncte 
decît cel admis, iar în februarie 
conținutul de cenușă a întrecut 
de asemenea cu 2 la sută cifra 
admisă. Directivele Comitetului 
Central al partidului au arătat 
cu claritate minerilor că ceea ce 
au de făcut în prezent este să 
îmbunătățească pe toate liniile, 
prin toate mijloacele calitatea 
cărbunelui extras. Ridicarea ca
litativă a producției a devenit 
acum problema principală, cea 
mai urgentă de rezolvat la mina 
Vulcan.

Conducerea minei, îndrumată 
de comitetul de partid, a anali
zat în amănunțime factorii obiec
tivi și subiectivi din subteran 
care influențează calitatea pro
ducției. Atenția a fost îndrepta
tă cu deosebire spre sectoarele 
1 și II de unde se extrage căr- 

J'une cocsificabil, care din cauza 
■’ condițiilor geologice din zăcă- 

mînt are un conținut ridicat de 
cenușă. Bunăoară, luna trecută 
sectorul I a depășit nortna ad
misă la cenușă în medie cu 5 
procente, iar sectorul II aproape 
la fel. Perspectivele în privința 
calității cărbunelui nu se între
zăreau a fi mai bune nici în vii
tor, ci dimpotrivă. Atît în sec
torul I cit și în sectorul II se 
extinde exploatarea în stratul 15 
(cotat cu cel mai mare conținut 
de cenușă în analizele de labo-

rator) care intră cu o pondere 
tot mai mare in producția totală 
realizată.

Măsurile luate în vederea îm
bunătățirii calității cărbunelui 
brut au fost îndreptate cu pre
cădere spre sectoarele I și il. 
Primul pas a fost constituirea 
unor comisii alcătuite din teh
nicieni și Ingineri din activul de 
partid, care s-au deplasat în a- 
bataje și au studiat la fața lo
cului condițiile concrete în care 
se face abatarea cărbunelui. Au 
fost întocmite și afișate la sec
toare, diagrame comparative cu 
conținutul de cenușă diferențiat 
pe strate precum și ponderea cu 
care stratele intră la producția 
totală realizată pe sector.

In ziua de 27 februarie, comi
tetul de partid al minei Vulcan 
a ținut o ședință plenară lărgită 
în care s-a analizat temeinic po
sibilitatea îmbunătățirii calității 
cărbunelui, pentru traducerea in 
fapt la mina Vulcan a sarcinilor 
ce Ie revin minerilor din preve
derile subliniate de Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării 
partidului. La ședință au fost 
invitați șefii de brigăzi și șefii 
de sectoare, activiști ai organi
zațiilor U.T.M. și sindicală. In 
ședință au luat cuvînitul un ma
re număr de brigadieri, tehni
cieni, ingineri, membri și candi
dați de partid, care au luat po
ziție critică față de lipsurile ma
nifestate de unele brigăzi în ale
gerea șistului îh abataje ca de 
exemplu cea a tov. Gantz Ștefan 
de la sectorul II. Un număr de 
18 brigadieri s-au ridicat la cu- 
vînt în ședință și tot pe atîtea 
propuneri prețioase au fost fă
cute. Astfel, minerul Bordea E- 
martoil și-a 
mcntul de a 
tercalația de 
de pe stratul 
propunere. El 
viitor stratul 
pentru exploatare în 
scurte de 20—25 metri. In acest 
fel sporind viteza de avansare a 
frontului de lucru se va putea 
intra cu exploatarea cărbunelui 
sub intercalația de șist din strat. 
Minerul Karacsonyi Rudolf, care 
conduce o brigadă în sectorul 
III, a propus ca în abatajele de 
pe stratul 5 să se treacă la scoa-

I. BĂLAN

completat angaja- 
pușca separat îru- 
șist din frontalul 
15, cu o prețioasă 
a propus ca în 

15 să fie pregătit 
panouri

(Continuare în pag. 3-a)
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Țimonea Maria e o tînără cunoscută de, toți 
minerii și muncitorii de la Cimpa I. Ca difuzoar 
re de presă, ea stă de vorbă zilnic cu minerii 
din Cimpa, îi informează despre cuprinsul zia

relor. Totodată ea desfășoară bogată activitate 
culturală. Mulți au ascultat cîntecele populare 
interpretate de ea, ca solistă a formației artistice 
a sindicatului minier din Lonea, sau au văzut-o 
apărind pe scenă printre membrii brigăzii ar
tistice de agitație. Iată pentru ce se bucură 
utemista Țimonea Maria de aprecierea lonenilor.

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

Zilele trecute, femeile, 
de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petro
șani au întreprins o acțiu
ne voluntară pentru colec
tarea fierului vechi. Ele 
au efectuat cu acest prilej 
137 ore de muncă volun
tară și au colectat în in-

cijita uzinei cantitatea de 
12 tone fier vechi.

Dintre cele 76 partici
pante la acțiunile de co
lectare a fierului vechi 
s-au evidențiat îndeosebi 
tovarășele Nicolaescu Ioa
na, Magda Ecaterina, Mu- 
reșanu Maria și altele.

Filaturistele au muncit cu hărnicie
Filaturistele din Lupeni 

au ținut să întîmpine Ziua 
femeilor cu frumoase suc
cese în muncă. Antrenate 
în întrecere răsucitoarele 
Stanciu Maria și Nicolae 
Florica au întîmpinat ziua 
de 8 Martie obținînd zil
nic depășiri de normă în
tre 15—20 la sută. Rea-

Adunări festive închinate
8 Martie

recorduri
Era în ziua de 

28 februarie. în
trecerea în cin
stea alegrilor era 
în toi. In acea zi. 
la inițiativa ope
ratorilor de la 
regulatorul die

circulația Petroșani s-a compus 
și expediat un tren cu un supra- 
tonaj de 257 tone. Sarcina me
canicului Cojocaru loan, a cărui 
locomotivă urma să ducă trenul, 
nu era ușoară. Pînă la Bănița 
el a fost ajutat de locomotivele 
mecanicilor Robe Gheorghe și 
Drig Vasile. De la Bănița la Si- 
meria transportul s-a făcut nu
mai de Cojocaru loan. Pe între
gul parcurs trenul a fost remor
cat în depline condiții de sigu
ranță. Această realizare a con
stituit-un record pe traseul res 
pectiv.

Dar recordul amintit a fost de 
scurtă durată. In ziua de 3 mar
tie. mecanicul Miclea Rudblf a 
stabilit un nou record în remor- 
carea trenurilor cu supratonaj. 
El a remorcat trenul 2663 cu 
un tonaj de 1981 tone, adică cu 
331 teme în plus față de sarcină. 
'La recordul său și-au adus con
tribuția și mecanicii Tuță Au- 
»el și Sechereș loan ___
ajutat pînă la Bănița precum și 
operatorul R. C. Vahnovan Vic
tor care a asigurat cale liberă 
pe tot parcursul.

I. CRfȘAN 
corespondent

care l-au

Finisaje de calitate — condiție importantă 
pentru respectarea termenelor de predare
— Ce frumoasă tencuială 1 

Netedă, fără asperități și „va
luri**.

— Parchet neted, fără rosturi 
și jocuri. Mozaic bine curățat.

— Vopsitorie în. culori plăcu
te, executată îngrijit...

Asemenea cuvinte de laudă 
rostesc toți cei ce vizitează a- 
pertamentul 5 al blocului К de 
pe șantierul Livezeni. Și doar 
vizitatorii sînt oameni compe
tent în materie: zidari, zugravi, 
parchetari, mozaicari? 
— constructori care zi 
cută tocmai asemenea 
finisaje. Atunci, care-i 
mirației lor ?

...Constructorii șantierului Pe
troșani au obținut 
succese frumoase în 
lor. Intr-un răstimp 
cca. 10 ani, au fost înălțate pes
te o sută de blocuri care cuprind 
aproximativ 1500 apartamente 
și alte obiective social-culturale.

In decursul anilor.— pe baza 
experienței acumulate — calita
tea lucrărilor de finisaj interior 
al noilor apartamente s-a îm
bunătățit simțitor. Astfel sînt 
blocurile din strada Stahanov, 
din cvartalul V Dimitrov, Ыо-

instalatori 
de zi exe- 
lucrări de 
cauza ad-

pînă acum 
activitatea * 
scurt, dte

lizări frumoase în muncă 
au dobîndit și depanatoa
rele și legătoarele. Frun
tașă între depănătoare es
te tovarășa Porojan Maria 
care încheie fiecare zi lu
crătoare cu depășiri de 
normă de 20—25 la sută. 
Depășiri de 10—15 la su
tă obțin și Popescu Roza

lia, Mic Maria, 
precum 
toarea 
Victoria

’ le.

curile mari nr. 3, 9, E, D și o 
bună parte din blocurile mici din 
Livezeni.

Alături de succese, construc
torii de pe șantierul Petroșani 
au înregistrat și eșecuri în lu
crările de finisaj interior al a- 
partamentelor, fapt care a ; pro
vocat șantierului cheltuieli- în 
plus pentru refacerea lucrărilor 

. de slabă calitate. Astfel au fost, 
mai recent, cazurile cu instâla- 
țiie de calorifer de la blocurile 
В și C de pe șantierul Live
zeni, iar în prezent este proble
ma blocului A unde trebuie re
făcut parchetul .în 16 camere, 
din cauza slabei calități a exe
cuției. Dar, în afară de cheltuieli, 
care încarcă serios prețul de cost 
al apartamentelor, lucrările de 
refacere întîrzie și predarea în 
folosință a noilor locuințe. Ast
fel predarea blocurilor В și C, 
de pildă, a fost întîrziată cu cca. 
1 lună; la blocul A se lucrează 
de peste două luni la refacerea 
parchetului, predarea fiind! întîr
ziată cu un trimestru întreg.

Trăgînd învățăminte din a- 
ceastă situație, noua conducere

(Continuare în pag. 3-a)
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La Petroșani
Miercuri după-amiază 

în sala Teatrului de stat 
din Petroșani a avut loc 
o adunare festivă consa
crată zilei de 8 Martie, 
Ziua Internațională a Fe
meii.

La adunare au luat par
te peste 600 de femei 
muncitoare, intelectuale, 
gospodine, prpcum și nu
meroși mineri, construc
tori și alți oameni ai mun
cii din Valea Jiului. Adu
narea a fost deschisă de 
tovarășa Moisiu Maria 
membră a Comitetului re
gional al femeilor. Des
pre importanța zilei de 8 
martie, a vorbit tov. Cor
nea Elena, președinta Co
mitetului orășenesc al fe
meilor Petroșani. In cuvîn- 
tul ei vorbitoarea a sub
liniat drepturile de care 
se bucură femeile din pa
tria noastră, drepturi ga
rantate de constituție, 
contribuția lor la opera de 
construire a socialismului, 
la apărarea păcii. De ase
menea au fost evidențiate 
succesele obținute de fe
meile din Valea Jiului in 
diferitele acțiuni organiza
te pe plan local.

A luat cuvîntul apoi 
tovarășul Lazăr David, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 
Petroșani care a felicitat 
femeile muncitoare, inte
lectuale și gospodine din 
Valea Jiului, cu prilejul 
zilei de 8 Martie. Tova
rășul Lazăr David, a mul
țumit tuturor femeilor 
pentru aportul lor adus în 
munca de înfrumusețare a 
Văii Jiului.

După adunarea festivă 
a urmat un program ar
tistic la care și-au dat 
concursul artiști ai Tea
trului de stat, elevi ai 
Școlii populare de artă, 
Casa pionierilor.

De un succes deosebit 
s-au bucurat numerele in
terpretate de Tuaaciuc 
Vasile de la Școala popu
lară de artă, dr. Scărlă- 
toiu Nicolae, ing. ’ Piso 
Eugen, Marga Ecaterina, 
Zlațki Elena, artistele Ste
la Popescu, Paulina Enă-

chescu, Elena Columbea- 
nu precum și de corpul 
de balet al Casei pionie
rilor.

Petrila
In sala clubului din 

Petrila au fost prezenți 
miercuri după amiază la 
adunarea festivă închina
tă zilei de 8 Martie peste 
600 de participanți. Des
pre importanța zilei de 8 
Martie a vorbit tov. Coț- 
tea Ana din partea Co
mitetului orășenesc al fe
meilor Petroșani. Cu a- 
această ocazie au fost e- 
vidențiate realizările obți
nute de femeile din Pe
trila. Astfel, îh cursul a- 
nului trecut femeile din 
Petrila au efectuat peste 
6000 ore muncă volun
tară realizînd economii în 
valoare de aproape 50.000 
lei. S-au evidențiat în mod 
deosebit Sosdeanu sAna, 
Tumuță Elena, Predescu 
Elena, Lorincz Elena și 
altele.

Anitioasa
Pînă la începerea adu

nării festive închinate Zi
lei femeii mai era încă 
o jumătate de oră, dar sa
la mare de spectacole a 
clubului din Anirioasa de
venise deja neîncăpătoa
re. Sute de soții de mineri 
au venit să asculte con
ferința despre Ziua Inter
națională a Femeii. Cu 
prilejul zilei lor, femeile 
din Aninoasa care au con
tribuit la înfrumusețarea 
comunei au fost călduros 
felicitate de tovarășul 
Tanczer Gheza, secreta
rul comitetului de partid 
al minei.

După conferință corul 
de copii al Școlii de 7 
ani din localitate acompa
niat de orchestra clubului 
a cîntat numeroase cînte- 
ce. La programul artistic 
și-au adus contribuția e- 
chipa de dansuri a școlii, 
micuții de la grădinițele 
de copii romînă și ma
ghiară care au recitat poe
zii, precum și brigada ar
tistică de agitație a clu
bului.

★

Asemenea adunări festi
ve au avut loc și în cele
lalte localități din Valea 
Jiului.

I. MIRON 
corespondent

Una dintre cele mai frumoase clădiri din centrul orașului Lu- j 
peni este pusă la dispoziția fiilor oamenilor muncii. Aici funcțio
nează Școala medie mixtă din localitate a cărei cursuri de zi 
simt frecventate de 211 fii ai minerilor, filaturiștilor, constructo
rilor și ai celorlalți oameni ai muncii, iar la cursurile serale ale 
școlii învață 360 de tineri muncitori din întreprinderile orașului.
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Cel mai mare hotel 
al Moscovei

S-a început construirea 
celui mai mare hotel din 
Moscova care va fi și unul 
din cele mai mari 
luri din Europa.

Volumul total 
patru corpuri de 
fiecare va

hote-

al
11

crior 
etaje 

cuprinde 
870.000 m.c. Hotelul va 
avea 3.400 camere care 
vor putea adăposti 5.800 
oameni.

fi 
la 
fi

în fața hotelului va 
amenajat un parc, iar 
parterul clădirii vor 
amplasate numeroase ma
gazine și restaurante. S-a 
prevăzut și construirea u- 
nei săli de concerte cu o 
capacitate de 3.000 locuri.

Noul hotel se constru
iește pe malul riului Mos
cova nu departe de Krem
lin.

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

Institutul de igienă feroviară 
în U.R.S.Ș. a fost creat 

Institutul de cercetări știin
țifice în domeniul igie
nei feroviare oue va stu
dia infldența noilor condi
ții de producție asupra o- 
mulul și va stabili pentru 
fiecare grup de lucrători 
regimul de muncă cri mai 
rațional.

Una din sarcinile prin- 
dpale ale institutului va 
fi studierea stării fiziolo
gice a mecanicilor aflați 
pe locomotive de mare

viteză. O atenție deosebi
tă se va acorda probleme
lor perceperii culorii in
trude, potrivit datelor sta
tistice internaționale, 8— 
10 la sută dintre bărbați 
suferă de daltonism.

Noul centru științific 
se va ocupa de asemenea 
cu problemele microcli
mei din încăperile de pro
ducție și vagoanele de pa
sageri, cu lupta împotriva 
zgomotului și vibrațiilor 
dăunătoare pentru om.

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

Nave-fanc flexibile
Multe lucruri ati apărut la Voronej în pri- 

mii doi ani ai septenalului. Priviți, de pildă, 
cete două fotografii. S-a construit un teatru 
nou; au apărut cvartale întregi de case de 
locuit. .
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Zonă de odihnă pentru locuitorii 
Moscovei

Anul acesta, locuitori
lor Mosoovei li se vor pu
ne la dispoziție o zonă de 
o3ihnă_ăm.ena;ată în par
tea de nord-esț a capita
lei, pe lacul de acumulare 
Kleazma. Se înalță clă
dirile hotelurilor — pen
siuni, se construiesc șosele, 
se așează conductele de 
gaee.

Pe un teritoriu de 120 
ha se vor putea odihni 
concomitent în tot cursul 
anului pînă la 4000 de 
locuitori ai Moscovei. Lo
cul central al zonei de o- 
dihnă îl va constitui o 
mare clădire în incinta că
reia se vor amenaja o sa
lă de spectacole cu 700 
de locuri și o serie de 
încăperi de club. Aici se 
va amenaja și un pavilion 
pentru copii. De-a lungul 
malului lacului de acumu
lare, cu plajele sale bine 
«menajate, se va deschi-
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încă în cursul anului 
curent apele Cașpicii vor 
fi brăzdate de nave-tanc 
flexibile transportând apa 
potabilă din Baku în 
Kraenovodsk. în viitor, 
navele-tanc vor fi folosite 
și pentru transportul ți
țeiului.

Flexibil la aceste nave- 
tanc este învelișul și ele 
se remorchează de o șalu
pă cu motor sau de o al-de o braserie și un mare 

bazin de înot.
Centura de păduri și 

parcuri a Moscovei ocu
pă acum o suprafață de 
180.000 ha. Aici, în afară 
de numeroasele locuri de 
odihnă existente, într-un 
viitor apropiat se vor a- 
menaja sectoare _ȘpecTaT? 
unde locuitorii Moscovei 
și oaspeții capitalei își vor 
putea petrece zilele de 
sărbătoare.

In partea de nord-vest 
a Moscovei, pe malul rîu- 
lui Istra și în raionul la
cului Senejskoe în cele 
mai pitorești locuri din 
împrejurimile Moscovei, 
se va crea o zonă apusea
nă de odihnă.

La Kunțevo — subur
bia de vest a Moscovei a 
șî început construirea u- 
nui parc pentru 
nautice, care va 
canal de canotaj 
aproape 2,5 km.
--------*444 =

Proiect de teatpu panoramic
Oamenii de artă și arhltecțli din Leningrad au aprobat 

ideea construirii urvui „teatru panoramic** formulată de cunos
cutul regizor și pictor scenograf sovietic Nikolai Akimov. El 
a realizat decorurile pentru 210 spectacole și a pus In scenă 
60 de piese.

Akimov și-a denumit proiectul său „teatrul viitorului**. Ei 
a propus ca sala in semicerc să fie înconjurată de două benzi 
continui care să se deplaseze paralel (lingă pereții sălii ele să 
se deplaseze in semicerc, iar de-a lungul rampei — tn linie 
dreaptă, iar pe aceste benzi să se pregătească din timp deco
rurile pentru actele următoare ale spectacolului. Spectatorul 
va vedea aceste decoruri numai pe scenă.

Planurile scenelor existente în prezent, a declarat N. Aki
mov unui corespondent al agenției TASS, au fost elaborate 
încă în secolul al XVIII-lea. Cu toate că intre timp au apărut 
lumina electrică, motoarele electrice șl alte mițoace tehnice 
scena a rămas de fapt așa cum era ее cu 200 
urmă, adecvată doar pentru schimbarea decorurilor 
suprafață plană.

Akimov este convins că teatrul panoramic va
maximum pe pictorul scenograf și regizor de anumite îngră
diri tehnice și ie va permite să-și consacre toată energia rea
lizării unor spectacole expresive, plastice. Totodată se vor re
duce pauzele dintre tablouri, iar acțiunea va căpăta un ca
racter mai dinamic.

Cea de a doua parte a 
combinatului textil din 
Stalinabad, capitala R.S.S. 
Tadjicc, va fi dată în cu- 
rînd în exploatare.

Peste cîteva luni, ală
turi de cele trei fabrici în 
funcțiune — filatura, țe- 
sătoria și fabrica de fini
sare — vor lucra alte trei 
fabrici mult mai mari. Pî
nă la sfîrșitul anului cu
rent combinatul își va 
tripla producția de țesă
turi.

Noile fabrici sînt ame
najate într-un singur corp 
de producție cu o supra
față de 7,5 ha. Aici vor 
fi montate instalații fri-

sporturi 
avea un 
lung de

gorifice care 
vor menține 
aerul din sec
ții la o tem
peratură și 
umiditate con
stantă.

de «ni 
pictate,

in
cu

eliberă la

tă navă. Acest tip de pe
trolier se „modelează'1 
după valuri, fiind extrem 
de rezistent la vînturi și 
furtuni.

Biroul central de pro
iectări și construcții al 
navigației de pe Caspica a 
a început proiectarea pri
mei nave-tanc flexibile cu 
o capacitate de 1.000 to
ne.

Lucrările auxiliare vor 
fi complet mecanizate.

La fabrica de finisare, 
pentru prima oară în Tad
jikistan, se va organiza 
producția materialelor ne- 
tesutr < care nu se con
tractă.

Combinatul textil din 
Stalinabad va intra în 
funcțiune cu toată capa
citatea în 1963 cînd va 
putea produce anual 
100.000.000 metri țesături. 
Vor funcționa aici aproxi
mativ 300.000 fuse și peste 
6.000 războaie de țesut 
automate.

Apele Niprului vor curge In Crimeea
Locuitorii stepelor ucrainene 

visau din cele mai vechi timpuri 
să aducă apă pe pămînturile lor 
fertile, dar care suferă de pe ur
ma secetei, să transforme aceste 
pămînturi într-un izvor de bel
șug pentru întregul popor. Acest 
vis era transmis din generație 
în generație dar el se realizează 
abia în epoca noastră de mari 
înfăptuiri.

Potrivit planului general al 
canalului din Crimeea de nord, 
elaborat de Institutul ucrainean 
de proiectări în domeniul econo
miei apelor „Ukrghiprovodhoz** 
construcția de cap a canalului 
este situată în apropiere de bara
jul hidrocentralei de la Kahovka 
și va avea 
tri cubi de 
la această 
sectorul de 
lung de 61 
fi pompată 
noznamensk, situat în sudul re
giunii Herson, cât și în canalul 
Crimeei de nord.

De aici de la kilometrul 61 în
cepe canalul Crimeei de nord. 
El va trece prin Kalanceak pe 
istmul Perekop, va traversa va
lul Turcesc și se va apropia de 
Djankoi. Pe această porțiune de 
153 km. apele canalului vor curge 
prin cădere liberă. Apoi, de la 
Djankoi, cu ajutorul unor puter
nice stațiuni de pompare apa va 
fi debitată spre Kerci.

Importanța acestui canal pen
tru economia națională este ilus
trată de următorii indici: cana
lul va iriga 600.000 ha. de pă
mînturi aride și va asigura a 
provizionarea cu apă a orașelor 
Kerci, Feodbsia și industria pe
ninsulei Kerci.

un debit de 300 me- 
apă pe secundă. De 

construcție pornește 
cap al canalului, 

km., de unde apa va 
atît în canalul Kras-

anu- 
cinci

con-

După terminarea primei etape 
a construcției va putea fi irigată 
o suprafață de 145.000 ha. din 
regiunile nordice ale Crimeei. 
Pe aceste pămînturi se va cul
tiva porurrtb, sfeclă de zahăr, se 
vor planta grădirii de Zarzavat, 
livezi și vii. Terenurile nepro
ductive vor putea fi folosite pen
tru cultivarea orezului. In afară 
de aceasta, o dată cu terminarea 
primei părți a canalului se va 
putea pompa apa șl în penin
sula Kerci. Pentru a se asigura 
alimentarea fără întrerupere cu 
apă a orașelor și a așezărilor 
muncitorești în tot cursul 
lui, se prevede crearea a 
lacuri de acumulare.

Pînă în prezent a fost
struit și se află în exploatare 
sectorul de cap care repTezintă 
calea generală a sistemelor de 
irigație de pe malul sting — din 
regiunea Herson și Crimeea.

O Suprafață de 12,000 ha. 
și fost irigată. In prezent jse 
construiește brațul prin scurgere 
liberă a apei al sistemului Kras
noznamensk. Anul acesta urmea
ză să se termine sectorul ma
gistral al canalului Crimeei de 
nord în lungime de 30 km. A- 
ceasta înseamnă că constructorii 
se apropie de hotarul regiunii 
Crimeei — de valul Turcesc.

Se construiesc de asemenea 
întreprinderi care vor produce 
structuri prefabricate din beton 
armat și care vor efectua repa
rații la mașinile de săpat pămîn- 
tul.

Nu este departe ziua cînd și a- 
pele puternicului fluviu ucrainean 
vor uda pămînturile aride din 
stepele Crimeei.

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

Fabrică dirijată de un singur om
Nu de mult, pe una din stră

zile localității Krasnoe Selo (re
giunea Leningrad) a apărut o 
clădire mare, luminoasă, ce se 
deosebește de casele învecinate 
prin ferestrele ei mari, care ar 
coperă toată fațada și prin aco
perișul plat. Dar numeroșii vizi
tatori sînt atrași nu de aspectul 
clădirii — aici a început să func
ționeze prima fabrică automată 
din Uniunea Sovietică pentru 
prelucrarea laptelui.

...Autocisterna unui sovhoz s-a 
oprit sub un mic șopron. După 
cîteva minute laptele a și ajuns 
printr un furtun în rezervorul 
de recepție. Aici, un contor spe
cial înregistrează cantiatea re
cepționată, iar un „laborant** e- 
lectronic stabilește într-o clipă 
gradul de aciditate a laptelui.

• ••

Începe apoi prelucrarea lui — 
șînt distruși microbii dăunători, 
se elimină impuritățile și se » 5- 
bilește un conținut unic de gră- ( 
sime. Laptele pasteurizat și ră
cit este debitat într-o cisternă 
de rezervă de unde ajunge la 
consumatori.

La această fabrică toate ope
rațiile sîpt îndeplinite de meca
nisme — un automat universal 
confecționează dintr-o hîrtie spe
cială butelii de 0,5 kg., toarnă 
laptele în ele, le închide și le 
așează în coșuri care pornesc pe 
bandă rulantă spre autocamioane.

Fabrica poate recepționa șî 
prelucra pe zi pînă la 25 tone 
de lapte. Iar toată această mun
că ește dirijată de un singur om.

FLORI DIN POIANA MIRESELOR
...Ion se răsucea în pat cînd pe 

o parte, cînd pe cealaltă. Se tre
zise cu noaptea-n cap. Somnul nu 
se mai lipea de el. Orele se scur
geau greu. „Lungă noapte, nu se 
mai sfîrșește niciodată" — gîndea 
nemulțumit. Iți oprea pentru âte- 
va clipe răsuflarea. O asculta pe 
cea a copiilor. Fetele, cinci la 
număr, dormeau intr-un singur 
pat. Victor, singurul băiat fi cel 
mai mare in ani dintre copii, dor
mea alături de el încă de pe tim
pul cînd mama copiilor murise. 
Trupul copilului era fierbinte, ră
suflarea greoaie, agitată. Dormea 
cu fața îngropată în pernă, ll mîn- 
gîie cu palma-i aspră peste creștet. 
Victor tresări. își frecă ocbii cu 
dosul palmelor.

— Ce-i tată, nu dormi ?
Intr-un tîrziu primi răspunsul :
— Sintem șapte guri. Trebuie să 

nș sculăm mai devreme decît al
ții...

Strada lungă din colonia mine
rilor au stribătut-o firi să schim
be o vorbă. Victor, un omuleț de-o 
șchioapă, cu fața albă, cu buze 
subțiri ce și-au pierdut de mult 
culoarea obișnuită, imbricat po
nosit, purta pe brațul sting un coș 
de nuiele; tatăl său, pășind șon- 
tic-șontîc, împingea o roabă. O 
funie legată la cele două capete 
da minerul roabei era petrecută

după grumazul lui. De-abia într-un 
tîrziu, cînd veni timpul si se des
partă, Ion îl povățui pe fiul său :

— Tu, Victoraș, să te grăbești. 
Ești mai iute de picior. Fetele îs 
pe jumătate leșinate de foame. 
Le-am lăsat în cenușa sobei un 
pumn de cartofi copți. Eu poate 
voi întirzia. Nu știu cind m-oi în
toarce,
•«*«0*00440000*00*00««*«»«

N V К î I П
S-au privit un moment ca semn 

de îmbărbătare.
După cîțiva pași, Victor se ră

suci pe călăi și rămase neclintit, 
prins parcă în cuie. 11 urmări fără 
să clipească pe omul cu un pi
cior mai scurt decît celălalt care 
împingea greoi roaba. L-a urmărit 
pînă cînd tatăl său s-a cufundat 
în aburul rece al dimineții. Neho- 
tărîi, se urni și el din loc.

In vremea cind din încleștarea 
cu întunericul biruise ziua, Victor 
se și afla în fața muntelui Vîl- 
can. Acesta i se arătă cu peretele 
de calcar alb ca laptele, tăiat par
că în două de un fierăstrău. Vîr- 
ful lui se înălța, pierdut în pîcla 
dimineții, spre cerul albastru pe
tecit pe ici colo cu cite un nor.

— Flori I Cumpărați flori l —

se auzea Victor pe sine îmbiindu-i 
pe oameni. Întindea buchetele gin
gaș... ,yă mulțumesc, vi mulțu
mesc !”. Îndesa in trăistuță coji 
de mălai, de pline bucurîndu-se 
nespus. Nici o altă pîine nu era 
mai bună. Fie ea de o săptămînă 
sau două, fie din grîu, secară sau 
mei, dar era buni. O ducea cu 
pași repezi fetițelor flăndnde de 
acasă.... Porni sărind peste pietrele 
colțuroase.

Victor ajunse obosit la Poiana 
Mireselor, străjuită de pădurea 
deasă de fag. „Nici în rai nu sînt 
atitea flori" — ?ue el scrutind 
cu privirea covorul multicolor. Lă
crămioare, viorele, toporași, mar
garete. Natura le-a inmănunchiat 
aici pe toate într-un buchet uriaș. 
In timp ce strîngea flori fu co
pleșit de un vis. Se vedea în pia
ța Vulcanului. Mulțimea îl încon
jura cu mlinile întinse. Toată lu
mea dorea flori. El nu mai pridi
dea. In schimbul florilor primea 
pîine, mălai, cartofi, ba de la 
unii chiar și băni.

...Norii cenușii se rostogoleau 
de-a valma izbindu-se de peretele 
alb al muntelui de calcar. Undeva 
pe aproape a trăsnit. Victor care 
se întorcea acasă se cutremură. 
Își astupă urechile cu palmele. 
Trăsnetului i-a răspuns clopotul 
bisericii din colonie. Fiecare dan-
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Cînd toate eforturile, toate căutările colective 
se înmftnuRcliiazft în jurul calității producției

(Urmare dip pag. l-a) 

tere» spițului de la coperiș (cu 
conținut excesiv de steril) odată 
cu paprica și apoi să se scoată 
separat cărbunele de la culcuș, 
ceea ce va contribui mult la îm 
bunătățirea calității cărbunelui.

In proiectul de hotăriri a fost 
prevăzut, la propunerea condu
cerii sectorului I, exploatarea 
stratului 15 blocul II cu haveze, 
sub intercalate. In prima săp- 
tămînă din luna martie haveza 
a și început să funcționeze în a- 
bataful frontal unde lucrează bri
gada lui Zaharia Constantin. Lu
crul cu haveza înlesnește mult 
alegerea șistului vizibil în aba
taj deoarece cărbunele este dis
locat din strat în blocuri mari. 
Se îmbunătățește considerabil și 
granulați» cărbunelui. In abataj, 
la cererea frontaliștilor, s-a in
tensificat iluminatul pentru a se 
putea efectua o bună alegere a 
șistului.

Numeroase sînt și acțiunile 
pentru crearea unei opinii de

- FiBlsale te calitate — (omilie іодоіш 
iioHu resBettarea Imeloi de tiedtie

(Urmare din pag. 1-a)

a șantierului Petroșani a trecut 
la înfăptuirea unei măsuri deo
sebite : construirea unui aparta
ment etalon (model), care să 
De finisat „ca la carte". Acesta 
va constitui apoi criteriul de a- 
preciere al celorlalte apartamen
te ce se construiesc de acum în
colo.

Este tencuiala așa de bună ca 
în apartamentul model? Parche 
tul este așezat așa de neted, mo
zaicul e șlefuit la fel ? Aseme 
nea întrebări își va pune de a- 
cum încolo fiecare muncitor con- 

. structor, maistru de pe șantierul 
Petroșani, la executa-rea finisa
jelor noilor apartamente. Și, da
că cumva crede că lucrarea res
pectivă nu este tocmai cum tre
buie să fie, modelul este alături, 

-;j poate fi „consultat" din ochi, iar 
aprecierea o poate face mai ușor. 
De aceea, construcția noului a- 
partament etalon a fost primită 

. cu un viu interes de către con 
’ structorii șantierului Petroșani.

Lupta pentru o calitate supe
rioară' a finisajelor interioare, și 
legat de aceasta respectarea ter
menelor de dare în folosință a 
noilor apartamente, este o pro- 

, blemă importantă pentru toate 
șantierele de construcții. Direc
tivele C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale între
cerii socialiste în cinstea aniver
sării partidului, cer muncitori
lor și tehnicienilor din construc
ții să lupte cu toate forțele pen
tru îmbunătățirea substanțială a 

masă pentru alegerea șistului in 
abataje și in general pentru a- 
plicarea consecventă a tuturor 
măsurilor menite să contribuie 
la îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Au fost afișate lozinci 
mobilizatoare, se pregătește un 
panou sugestiv despre calitatea 
cărbunelui extras de brigăzi pe 
care se afișează fotografiile atît 
a minerilor care dau cărbune de 
calitate cit și a celor ce neglijea
ză calitatea. La stația de radio
amplificare sînt difuzate zilnic 
știri în legătură cu rezultatele 
înregistrate de brigăzi în îmbu
nătățirea calității producției. .

Toate eforturile, toate căută
rile colectivului care s-au înmă* 
n unchi at în jurul calității pro
ducției nu au întirziat să dea 
roade bune. Din primele zile din 
luna martie conținutul de cenușă 
din cărbunele extras din abatai- 
jele minei Vulcan a scăzut sub 
cel planificat. Uzinele și fabri
cile patriei primesc de la Vulcan 
cărbune tot mai mult, dar și de 
calitate mereu mai bună.

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

calității finisajelor noilor locu
ințe. Măsura luată de con
ducerea șantierului Petroșani cu 
apartamentul model este bună și 
ea ar trebui aplicată și pe șan
tierele din Vulcan și Lupeni.

Alături de aceasta, este necer 
sar ca pe șantiere să ia ființă 
cursuri de minim tehnic pentru 
constructorii de la finisaje, în 
scopul îmbogățirii cunoștințelor 
lor profesionale, ridicării nive
lului de calificare. Organizarea 
de brigăzi specializate în fini
saje interioare și specializarea 
unor maiștri ar duce la obține
rea unor lucrări de o calitate 
mai bună.

Ultimii doi ani de activitate a 
șantierelor au arătat că un punct 
slab în procesul lor tehnologic îl 
constituie sectorul de instalații 
de încălzire ceptrală. La Lupepi 
slaba desfășurare a lucrărilor de 
instalații termice a dus la întîr- 
zieri în prediarea blocurilor, la 
Vulcan din aceeași cauză sînt 
întîrziate 5 blocuri, iar la Petro
șani centralele I și II de la Li- 
vezeni se execută cu întîrziere 
îneît încălzirea blocurilor К, I, 
J, L, M, N, nu este asigurată 
complet nici acum. Și aici se 
impune organizarea unor formai- 
țiuni de lucru bine dotate, care 
să execute în lanț toate aceste 
lucrări.

Lupta pentru o calitate înaltă 
a finisajelor, este problema cen
trală a șantierelor. La realiza
rea unor lucrări de calitate tre
buie să contribuie flecare con
structor din Valea Jiului.

Așteptăm 
să se ia măsuri...

De cîtva timp muncitorii de 
la lămpăria minei Lupeni duc 
lipsă de site și piese de schimb. 
Din această cauză numeroase 
lămpi de siguranță cu mici de
fecțiuni nu pot fi întrebuințate 
în procesul de producție. Sesi
zată de acest lucru, conducerea 
minei a intervenit pe lîngă Di
recția comercială a C.C.V.J. pen
tru urgentarea comenzilor făcu
te. Dar Direcția comercială a 
C.C.V.J. nu a făcut pentru tri
mestrul I al anului 1961 nici un 
fel de comandă în domeniul so
licitat. Pe drept cuvînt muncito
rii de la lămpăria minei Lupeni 
și-au pus nedumeriți următoarea 
întrebare: cu ce vom repara lăm
pile defecte, dacă piesele atît de 
necesare vor sosi în cel de-al 
doilea trimestru al anului 1961 ?

Minerii, se întreabă și ei la 
rîndul lor : Oare conducerea Di
recției comerciale a C.C.V.J. nu 
știe că orice întîrziere de schim
bare a sticlelor la lămpile de si
guranță cu benzină contravine 
N.T.S. ? Iată întrebări la care 
mina Lupeni așteaptă răspun
suri !

AUREL RADU 
tehnician — mina Lupeni

Neglijența unora — 
provoacă necazul altora

Strada Ștefan cel Mare din 
Petroșani, prin grija cetățenilor 
ar fi o stradă frumoasă dacă în
treprinderea de explorări Lupeni 
nu i-ar fi adus unele stricăciuni. 
Executînd foraje pe dealurile 
din spatele cartierului, I. E. Lu
peni și-a făcut drumul de acces 
prin strada Ștefan cel Mare. 
Fără să respecte regulile de cir-' 
culație prin oraș, tractoarele 
fă.rș manșon au distrus pavajul 
în multe locuri, canalizarea a 
avut de suferit de pe urma greu
tăților transportate pe linii im
provizate, iar unele podețe și 
garduri au suferit stricăciuni. 
Deși către conducerea I. E. Lu
peni s-au făcut mai multe se
sizări aceasta nu a luat măsuri 
pentru a evita pe viitor astfel 
de neajunsuri. Lucrurile stînd 
astfel ar fi de dk>rit ca organele 
sfatului popular al orașului Pe
troșani să analizeze mai temei
nic această problemă și să tragă 
la răspundere pe cei vinovați.

A. BUDAI, C. ANDRAȘ, 
I. MUNTEANU 
locatari pe str.

Stefan cel Mare, Petroșani

Se pare că primăvara » venit de timpuriu în acest an.
Peste tot pulsează viața. Pe un astfel de timp excursiile în

cep să fie tot mai dese. Turiști amatori sînt și ei destui.
Printre „turiștii" dornici de excursii, așa cum.se vede și din 

clișeu, se numără și micuții de la grădinița de copii a Spitalului 
unificat Petroșanii. Deocamdată ținta excursiei lor este vizitarea 
străzilor din apropierea căminului. Mai tîrziu însă or să-și „pre
lungească" itinerariui.

------------------ -Q-----------------------

Un colectiv mic cu activitate bogată
Apropiindu-te de atelierul de 

întreținere al minei Jieț, ai im
presia că oamenii sînt în pauză. 
Cînd deschizi ușa dublă a halei, 
impresia creată pentru un mo
ment, ți se spulberă. Loviturile 
puternice și înfundiate ale cioca
nului pneumatic face ca atelie
rul să se cutremure. Ventilato
rul produce un uruit uniform.

In jurul focului fierarul Dehe- 
leanu Alexandru întoarce cu cleș
tele fierul roșu apoi îl așează 
pe nicovală și lovindu-1 puternic 
cu ciocanul îi dă forma dorită.

Din atelierul de fierărie pașii 
te duc în sala strungurilor. Aici 
forfdta-i mai mare. Universalele 
strungurilor se învîrt cu iuțeală, 
cuțitele mușcă lacome din meta
lul lucios. La un strung „Iosif 
Ranghef* lucrează unul din cei 
mai buni strungari. Este strunga
rul Cenușă Petru. Cu ochi de spe
cialist el cercetează șuruburile 
aninuscule executate pentru indi
catoarele de la mașina de extrac
ție. Pe masa din apropierea 
strungului la care lucrează, sînt 
așezate în rînduială diferite pie
se de schimb.

Intr-o altă încăpere, alături 
de atelierul de strungărie, gă
sești cîțiva tineri care trebălu- 
iesc în jurul menghinelor. Unii 
pilesc, alții demontează ciocane 
de abataj sau taie cu dalta table 
metalice de diferite dimensiuni 
Aici este atelierul de reparat u- 
nelte pneumatice. Aici, în aceas
tă mică încăpere se redă viața 
ciocanelor de abataj care au 
scormonit măruntaiele pămîntu- 
lui, aici din mîinile acestui mă
nunchi de tineri pleacă spre a- 
dîncuri perforatoarele reparate 
care vor sfredeli sute de metri 
în piatră sau cărbune.

Șeful echipei de reparat unel
te pneumatice este Smida Ioan 
II, un tînăr voinic, cu ochii pă
trunzători. El este inițiatorul re
cuperării unor piese pentru cio
cane de abataj și perforatoare. 
In acest an, de exemplu, prin 
recondiționprea mînerelor de la 
ciocane de abataj și perforatoa
re precum și a manșoanelor de 
reținere a ciocanelor de abataj 
a adus economii minei de peste 
8000 lei.

...Printre lucrătorii atelierului 
de întreținere sînt mulți inova
tori și raționalizatori, care prin 
aplicarea inovațiilor și raționa
lizărilor propuse de ei au adus 
importante economii.

Așa de exemplu, mașina de 
confecționat bobine electrice pen
tru telefoanele de mînă, relee și 
auto-transformatoare, executată de 
electricienii Zvîrticeanu Dușan și 
Chința Gavrilă a permis crește
rea producției la acest reper cu 
aproape 50 la sută. Dispozitivul 
de confecționat clame pentru șus-' 
ținerea cablurilor subterane, este 
inovația lut Koloji Francișc, An- 
draș Ștefan și a tînărului Vac- 
hold Iosif. El a dus la reduce
rea timpului de confecționare a 
clamelor cu aproape 70 la sută.

S-ar putea înșira multe ino
vații și tot atîția autori. Deși 
colectivul atelierului de întreți
nere de la mina Jieț este mic, 
de numele lui sînt legate multe 
fapte care i-au adus lauda bine
meritată a minerilor. Muncitorii 
de la atelier depun eforturi sus
ținute pentru a face munca mi
nerilor mai rodnică și mai ușoa
ră. De aceea munca lor este pre 
țuită și apreciată de către toți 
minerii Jiețului.

FLAV1U ISTRATE

găt îl îndemna să-și iuțească pa
sul. Era cuprins de un simțământ 
neobișnuit de neliniște, toată fiin- 
ța-i tremura, poate îi era frică. 
„S-o fi întors tata ? Nu-i bine să 
stea sub pămînt pe un timp ca 
ista. Dacă s-a întors cu o roabă 
de cărbuni fot e bine. Fetelor în
chise in casă le-o fi frică".

Fugea din toate puterile. N-a 
observat că oamenii întîlniți pe 
drum l-au privit îngroziți, s-au o- 
prit din mers și l-au condus cu 
privirea pînă cînd a intrat pe 
poartă, trîntind-o.

In curte roaba sta goală. Funia 
zăcea lingă ea. Ușa casei era larg 
deschisă, în odaie o mulțime de 
oameni... Un fior rece îl furnică 
din creștet pînă-n tălpi. Inima-i 
bătea puternic ca și cînd ar fi 
încerapt să-i sără din piept. Se 
îmbulzi între oameni, făcîndu-și 
loc cu coșul. Deodată, se opri lo
cului. Își închise ochii și-i acoperi 
cu palmele. Nu auzea și nu ve
dea nimic: nici bocetele babelor 
îmbrobodite în negru, nici cele 
două mucuri de luminări pîlpîind. 
„Nfy nu se poate... Doarme. Sau 
poate в numai umbra lui... Tata 
se gîndește acum la noi și scor
monește în scoarța păt ntidui du
pă cărbuni". Și-a deschis din nou 
ochii. De sub o pături veche, roa
să, se arătau dezvelite două pi
cioare : unul mai lung ți altui 
mai scurt. Ochii i s-au mărit de 

groază. Totul se învtrtea in jurul 
lui... Fulgerele de afară îl spe
riau și mai mult. Coșul îi alunecă 
din mînă. Victor privi năuc lăcră
mioarele, viorelele, toporașii, mar
garetele împrăștiate din coșul răs
turnat. Capul și-l simți strîns în
tre două pietre de moară. Gîndu- 
rile i se învălmășeau... Cineva îi 
atinse ușor umărul. Tresări. Ridi
că de pe fața tatălui său pătura 
care i se păru neobișnuit de grea. 
Cînd își înălță ochii brumați de 
pe chipul împietrit, de nerecunos- 
cut, întîlni zîmbetul mamei din 
fotografia de pe petre, florile pe 
care ea le strîngea la piept. Cu 
mișcări grele, Victor a adunat lă
crămioarele și le-a așezat între 
degetele încleștate pe veci ale ta
tălui său...

Ajuns în fața intrării în casa 
lor cea nouă, Petrică citi (pentru 
a cita oarăpe eticheta mică\ 
prinsă într-o ramă galbenă de a- 
ramă: Fierea Victor, miner. Cînd 
trecu pragul ușii rămase pentru un 
moment țintuit locului. Ce s-o fi 
întîmplat ? Masa era întinsă și pe 
ea tot felul de bunătăți ți pe dea
supra, ca la orice ospăț mineresc, 
sticle cu gîtul lung. Cîțiva mineri 
pe care-i știa ortaci, de-ai tatălui 
său rîdeau zgomotos. Petrică îi 
salută apropiindu-se sfios de pă
rinți și după obicei îi sărută pe 
rînd. Aurora, mama lui, l-a des

povărat de ghiozdan, conducîndu-l 
în camera vecină.

— Tata a primit prima de mi
ner fruntaș. Astăzi împlinim 15 ani 
de cînd ne-ат căsătorit. Acum 
sărbătorim ziua. Te speli, te 
schimbi în hainele cele noi și vii 
la masă — i-a spus ea mîngîiti- 
du-i fruntea.

Rămas singur în camera lui, 
Petrică, chibzuia în fel și chip sur
priza pe care le-ar putea-o face. 
„De-aș fi știut din vreme aș fi 
tras o fugă pînă la Poiana Mire- 
selor. Ce mîndrețe de buchet le-aș 
fi dăruit. Ideea salvatoare i-a venit 
repede. Petrică luă pușculița cu 
bani economisiți de el și dispăru 
pe furiș prin ușa din dos care da 
în grădină.

Se reîntoa-se într-un suflet cu 
un buchet de garoafe învăluit in 
celofan. De cum intră pe ușă. Au
rora se ridică de la locul ei, gata- 
gata să-l certe. Petrică îi sări în 
brațe, sărutîndu o. Mama i-a .răs
puns cu aceeași dragoste. Cînd s-au 
desprins din îmbrățișare Petrică 
potrivi buchetul de garoafe într-o 
vază.

Dintre toți cel mai mișcat a fost 
Victor. Se sculă de la masă. Du
pă ce a scotocit în caseta cu foto
grafii s-a reîntors finind în mînă 
un ziar îngălbenit de vreme, cu 
marginile rupte și o fotografie ve
che. lnttnșe ziarul lui Petrică.

“ Citește aici — și-i arătă o 

informație. Apoi, îndreptîndu-se 
către invitații lui le explică: E 
numărul 7 al ziarului „Minerul" 
din anul 1933.

Petrică începu să citească curgă
tor ,Mictimele muncii. Accidentul 
din Vulcan. In nenorocita locali
tate Vulcan din Valea fiului unde 
de multă vreme s-a sistat complet 
exploatarea de cărbuni și toată 
populația este șomeră unii munci
tori, pentru a putea scoate o bu
cățică de pîine exploatează pe 
cont propriu și, evident clandes
tin, ^cărbuni din galerii pe care le 
sapă ei sau de pe halde... Din a- 
ceastă cauză — a exploatării lipsi
te de putința măsurilor de preve
dere — s-au întîmplat pînă acum 
numeroase nenorociri.

Un ultim accident s-a întîmplat 
în ziua de 21 iunie. Tovarășul 
loan Fizeși care a muncit 17 ani 
la societate și care era șomer de 
multă vreme, fără ajutor și fără 
pensie, lucra la o astfel de ex
ploatare. La un moment dat căr
bunii s-au surpat peste el ото- 
rindu-l pe loc. In urma lui lasă 
șase copii orfani și fără mamă..."

In cameră plutea o tăcere grea.
— Săracii copii. Ce s-o fi ales 

de ei ? — întrebă Petrică de-abia 
auzit.

Victor le întinse celor de la ma
să fotografia. Ea a trecut din mînă 
în mînă. Cît despre vorbele copi
lului nimeni nu-i răspunse,

— E mama — explică Victor 
celor prezenți care priveau foto
grafia. S-a stins din viață cînd a 
născut-o pe cea mai mică dintre 
surorile mele. Ea m-a adus pe lu
me. Numele de Florea după care 
mă cunoașteți pe mine îl port de 
la un miner, fost șomer și prieten 
bun de-al tatălui meu care m-a 
înfiat după ce am rămas pe d u- 
muri. Aceeași soartă au avut-o și 
surorile mele, lată de ce nici u- 
nul dintre noi nu purtăm același 
nume.

Tinerii mineri din brigada co
munistului Florea se priveau în 
liniște. Se priveau unii pe alții și 
tăceau.

După cite observ eu sînt ne
potul lui... constată cu sfială Pe
trică.

— Da, ești nepotul lui — îl 
aprobă Victor, mîngîindu-l părul 
auriu și sărutîndu-l pe frunte.

— Gestul feciorului meu tn-a 
mișcat mult, dar și mai mult flo
rile pe care le-a adus. Să vă po
vestesc o fărîmă din copilăria mea 
din vremea când aveam atîția ani 
citi are acum Petrică al meu.

Se răsuci puțin de mijloc și-i 
Ztse Aurorei:

— Gazda să ne umple paharele 
cu vin!

Apoi minerul Florea începu să 
povestească...

CONSTANTIN MORAR U
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Magazinul Fondului plastic din
strada Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 31Ordferehii Lenin 

E. a fost' 
plasată pe orbită 

cea de-a patra 
navă-satelit

MOSCOVA 9 (Agerpres!} — 
tru înalta distincție Comitetului I TASS transmite: 
Central al P.C.U.S., Prezidiului î in conformitate cu planul de 
Sovietului Suprem al UțR.S.S. | cercetare a spațiului cosmic, la 
și guvernului sovietic.

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

Lucrările Comitetului nr. 4

lui K.
MOSCOVA 9 (AgeJțșpes) 

TASS transmite r
La 9 martie Leonid 

președintele Prezidiului 
lui Suprem al U.R.S.S. 
nat Ordinul Lenin lui 
Voroșilov, decorat cu 
împlinirii a 80 de ani pentru 
merite deosebite față de Parti-

Brejnev 
Sovietu- 
a înmî- 
Kliment 
prilejul

Vopoșilov
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice și față de statui sovietic.

L. Brqnev i-a felicitat cordial 
și călduros pe K. Voroșilov și 
i-a urat sănătate. K- Voroșilov 
a mulțumit din toată inima pen-

♦

vă oferă un bogat sortiment de :
BATICURI, IMPRIMEURI, SCRUMIERE,

VAZE, JUCĂRII $1 BIBELOURI
executate de artiști plastici din București 

PREȚURI CONVENABILE
♦ 9 martie 1961 în Uniunea Sovie- 
•tică a fost plasată pe o orbită 
,t în jurul Pământului a patra navă- 
4 satelit. Greutatea navei-satelit, 
>C fără ultima treaptă a rachetei 
J purtătoare, este de 4.100 kg. 
! Nava-satelit s-a deplasat pe o •

. . ...... orbită apropiată de cea calculată : •XV-a sesiuni a Adunam Generale t înăltimea peri&euiui _ 7g3j5 km . ♦ 
in Ruanda Urundi a plecat o co- J inălțimea аро&еиЫІ 248,8 km;] 
misie formata din reprezentanții a * indi„atia orbitei {ață de planul\ 

ecuatorial — 64 grade 56 im-1 
nute. , 1

Scopul principal al lansării esi 
constat în perfecționarea continuă I 
a elementelor de construcție ale î 
navei-satelit și a instalațiilor afla- j 
te pe ea, care asigură condițiile • 
necesare zborului omului. ș

Pe nava-satelit a fost instala- ! 
lă o cabină cu animale de expe- ț 
riență — cîinele Cernușka și alte j 
organisme — precum și instalații ♦ 
telemetrice și de televiziune, o 1 
instalație radio pentru măsurarea î 
traiectoriei și aparate de radio- j 
comunicație. I

Îln timpul sborului aparatele de ] 
T bord au funcționat normal. î
î După îndeplinirea programului I 
J de cercetări prevăzut nava-sateht j 
♦ a aterizat la comandă în aceeași ♦ 
t Zi; într-o regiune' a Uniunii So- ’ 
♦ vietice dinainte stabilită. j
• Cercetarea preliminară a navei ♦ 
• aterizate a demonstrat că starea J 
I animalului de experiență este nor- î 
j mală. i

  ♦ In urma lansării celei de-a pa- j 
. . , A î tra nave-satelit și a coborîrii cu I

и Ь * succes a acesteia de pe orbită, au ♦

al Adunării Generale a O.N.U. ♦
NEW YORK 9 (Agerpres)
La 8 martie și-a reluat lucrările 

Comitetul nr. 4 al Adunării Ge
nerale a O.N.U. In prima sa șe
dință membrii Comitetului au dis
cutat ordinea dezbaterii probleme
lor de pe ordinea de zi. Potrivit 
propunerii președintelui Comitetu
lui (reprezentantul Irakului) la în
ceput va fi dezbătut raportul pre
liminar al Comitetului pentru A- 
frica de sud-vest cu privire la apli
carea rezoluțiilor celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale a 

hotărîrii celei 
a Adunării Ge- 
Comitetul creat 
plece în Africa

trei state (Iran, Haiti și Togo) * 
care a studiat problema organiză
rii de alegeri în acest teritoriu și 
a pregătit un raport în această pro
blemă.

A treia problemă o va consti
tui informarea despre teritoriile 
care nu se autoguvernează.

Apoi Comitetul va trece la 
cutarea raportului Consiliului 
Tutelă cu privire la teritoriile 
tutelă.

In încheierea lucrărilor sale 
mitetul 
vire la 
fectuat 
știe că 
a avut 
a.c. în Camerunul 
lația din partea de nord a aces
tui teritoriu s-a pronunțat pentru 
alipirea la Nigeria. Populația din 
partea de sud s-a pronunțat pen
tru alipirea la Republica Came
run.

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

LUPTELE DIN LAOS

o
: ■■

' i

Troslul Pomiu Locale Реівдіі
anunță publicul consumator că a organizat la restauran

tele Minerul și Carpați din Petroșani, un serviciu pentru ser
virea clientelei la domiciliu cu orice fel de mîncăruri, dul
ciuri și băuturi.

înainte de a face comenzile rugăm consultați listele de 
meniu prin telefoanele restaurantelor Minerul (nr. 151) și 
Carpați (nr. 138). Astfel puteți fi serviți la domiciliu cu mîn- 
căruriie preferate.

Comanda se execută în cel mai scurt timp posibil.

O.N.U. Potrivit 
de-a XV-a sesiuni 
nerale a O.N.U., 
special trebuia să 
de sud-vest pentru a cerceta si
tuația la fața locului. Guvernul 
Uniunii sud-africane sub adminis
trația căruia se află acest terito
riu nu a permis însă 
Comitetului să intre în 
sud-vest.

Apoi se va discuta 
viitorului 
rundi. In

membrilor 
Africa de

problema 
teritoriului Ruanda U- 
baza hotărîrii celei de-a

X1ENG
Postul 

sului“ anunță că trupele guver
nului legal laoțian și unitățile 
Patet Lao au reocupat importan
tul nod rutier Sala-Fukun. Lan- 
sînd contraofensiva împotriva 
trupelor rebele, forțele patriotice 
au încercuit Sala-Fukun și au 
zdrobit rezistența rebelilor din a- 
cest punct strategic. Rebelii ocu
paseră Sala-Fukun la 4 februa
rie cu intenția de a lansa un a- 
tac spre est pentru a reocupa 
Valea Ulcioarelor și provincia 
Xieng Kuang, dar s-au lovit de 
puternica rezistență a forțelor 
patriotice.

KUANG 9 (Agerpres) 
de radio „Vocea Lao-

Intîlnirea Kennedy- 
Kwame Nkrumah
WASHINGTON 9 (Agerpres) 
Casa Albă a dat publicității un 

comunicat cu privire la întîlnirea 
dintre președintele S.U.A., Ken
nedy și președintele Republicii 
Ghana, Kwame Nkrumah, care 
participă la lucrările celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

în comunicat se arată că pre
ședintele S.U.A. și președintele 
Ghanei au făcut un schimb de pă
reri asupra situației generale din 
Africa, precum și asupra diferite
lor aspecte ale relațiilor dintre 
Statele Unite și Republica Ghana.

★
WASHINGTON 9 (Agerpres)
La 8 martie, președintele Gha

nei, Kwame Nkrumah, care se află 
în S.U.A. a avut o întrevedere la 
Casa Albă cu președintele Ken
nedy. Potrivit relatărilor agenției 

_ United Press International în mo
mentul cînd Nkrumah a sosit pe 
aeroportul din Washington un 
mare grup de studenți din Tan- 
ganika, Uganda și alte țări afri
cane au organizat o demonstrație 
în sprijinul guvernului legal con- 
golez, condus de Antoine Gizen- 
ga. După cum transmite agenția, 
studenții purtau pancarte pe care 
scria: „Toți studenții africani îl 
sprijină pe Antoine Gizenga, sin
gurul succesor legal al lui Pa
trice ■ Lumumba !“.

dis- • 
de , 

sub
О

co- î 
pri- Iva discuta raportul cu 

rezultatele plebiscitului e- 
în Camerunul britanic. Se 
în urma plebiscitului care 
loc la 11—12 februarie 

britanic popu-

in prezent se
jite la nord și la sud de Sala- ,fost obținute date prețioase atîtl 
Fukun. Postul de radio arata ca ț - - - -
consilierii americani și tailan- ♦ 
dezi depun eforturi susținute I 
pentru a determina trupele re- J 
bele să oprească retragerea și ♦ 
să contraatace. Eforturile lor ră- ț 
mîn însă fără rezultat deoarece J 
soldații trupelor rebele manifes- * 
tă oboseală și au un moral scă- , 
zut în urma celor peste 
luni de lupte și eșecuri 
nue.

I
 în ce privește funcționarea ele- J 
mentelor de construcție ale navei j 
și a instalațiilor acesteia, cît și * 
în ce privește caracterul influen- * 
ței condițiilor de zbor asupra or- ♦ 
ganismelor vii. J

In prezent sini studiate și pre- «
• lucrate datele obținute. Organis- J 
dbuă ’ me^e care au ^uat parte zbor 2 

conți- * supuse observațiilor. 4
* --------------,w
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Amănunte în legătură cu abaterea

un

spre Volga a
MOSCOVA 9 (Agerpres)
Agenția TASS transmite amă

nunte în legătură cu proiectul 
de abatere spre Volga a apelor 
nordice. După cum se știe, în 
cuvîntarea rostită la Plenara din 
ianuarie a C.C. al P.C.U.S., 
N.S. Hrușciov a calificat acest 
proiect drept grandios.

Natura „a greșit". Este
fapt că patru cincimi din cursurile 
de apă ale părții europene a 
Uniunii Sovietice se îndreaptă 
spre nord. Cursurile de apă nor
dice se varsă în Oceanul înghe
țat, parcurgînd regiuni mlăști
noase, în timp ce sudul însorit 
este lipsit de umiditatea nece
sară. Ideea dfe a remedia „ne
dreptatea" săvîrșită de natură 
în repartizarea resurselor de apă 
între nord și sud a luat naștere 
în cel de-al 15-lea an de exis
tență a puterii sovietice, cînd a 
început elaborarea planului „Vol
găi Ma-ri“ — o cale directă de 
comunicație pe apă între Ocea
nul înghețat de Nord și mările 
sudice. Acest lucru este realiza
bil datorită apropierii relative a 
izvoarelor celor trei cursuri de 
apă — Peciora, Dvina de nord 
și Kama.

Peciora și Vicegda vor ceda 
Volgăi și Mării Caspice cîte 40 
km. c. de apă pe an — atît cît 
transportă anual Niprul în Ma
rea Neagră. Se va crea cel mai 
mare lac de acumulare din lume. 
In decurs de 3-4 ani acesta va 
acumula 236 km. c. de apă. Su

apelor nordiee
praf ața lui va fi de 15.500 km. 
p. — aproximativ cît jumătate 
din teritoriul Olandei.

După cum a declarat prof. Va
sili Zvonkov, președintele Con
siliului pentru valorificarea re
surselor hidraulice de pe lîngă 
Academia de Științe a U.R.S.S., 
alimentarea suplimenta-ră pe 
care o vor furniza Volgăi cursu
rile de apă nordice va permite 
ca încă în primii 2-3 ani să se 
irige peste două milioane hec
tare terenuri în regiunile Kui- 
bîșev, Saratov și Stalingrad.

Potrivit evaluărilor economiș
tilor, irigarea a 2.000.000 ha. te
renuri și valorificarea lor pentru 
semănături dte porumb și culturi1 
furajere va oferi ’ posibilitatea 
de a se obține încă în primul 
an un milion tone de carne.

Lacul de acumulare din nord 
va alimenta Marea Caspică. Du
pă părerea lui Vasili Zvonkov, 
descreșterea nivelului mării va 
putea fi stăvilită încă în 1970.

Totodată, porțiunea .navigabilă 
a Volgăi se va lungi cu 1.000 

‘km.
Autorii proiectului au arătat 

că după traducerea în viață a 
proiectului de abatere în spre 
Volga a apelor nordice, se vor 
produce încă 11 miliarde kWh 
de energie electrică pe an. Ei au 
dovedit că cheltuielile pentru 
construirea tuturor instalațiilor 
proiectului se vor amortiza în 
decurs de 4-5 ani. ' % •.

întreprinderea minieră♦ întreprinderea minieră
î „Petre Gheorghe" Baia Mare
Ж angajează pe bază de concurs conform HCM 

106111959 maiștri mineri.
Se asigură condiții de locuință pentru cei 

I angajați.
♦
J Informații suplimentare se primesc de ia ț 
Я serviciul de cadre al întreprinderii, telefon 2350 { 
g Interior 006 Baia Mare, regiunea Maramureș. |

Informații suplimentare se primesc de la

♦

întreprinderea Comunală Orășenească 
PETROȘANI 

telefon 541, 544 și 335

execută pentru sectorul socialist și particular 
lucrări noi și de reparații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate ^

în toate localitățile din Valea Jiului 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate lunare

I.C.R.A. Filiala Petroșani
ANGAJEAZĂ : 

voiajor comercial la Petroșam 
voiajor comercial la L,upeni 
șei secție la Petroșani

— 1
— 1
— 1
Cei interesați se vor prezenta la conducerea 

filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 102

/ ovarast

MINERI
Șl 

TEHNICIENI

PERSON ALULU^F CE INTRA IN MINA

SA AIBA ASUPRA SA
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