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Calitatea cărbunelui — obiectivul
principal in întrecere

Bonificații echivalente 
cu valoarea 

a 277 tone de cărbune
Cele 2600 tone 

de cărbune cocsi
ficabil extrase în 
luna martie peste 
prevederile sarci
nilor de plan si
tuează mina Uri- 
cani în fruntea
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întrecerii socialiste pe bazinul 
carbonifer al Văii Jiului. Acest
rezultat a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Astfel productivitatea medie în 
abataj este de 5,176 tone pe post 
făță de circa 3,350 tone cît este 
flianflicat.

Ca urmare a măsurilor luate
de conducerea exploatării și ale 
sectoarelor privind exploatarea 
atentă a fiecărei porțiuni de 
strat, alegerii șistului vizibil, ca
litatea cărbunelui la mina Uri-

Directivele Comitetului Cen- J 
: trai al Partidului Muncitoresc • 
; Romîn din 25 februarie a. c. « 
’ pun în fața minerilor din Va- * 

lea Jiului sarcini deosebit de j 
; importante. i

Obiectivul principal care stă І 
! în fața exploatărilor miniere j 
; este îmbunătățirea calității ț 
* cărbunelui cocsificabil prin І 
' reducerea continuă a procent- j 
tului de cenușă și a umidității, ! 
iar la cărbunele energetic prin * 
micșorarea procentului de cî.r- J 
bune praf. ♦

Majoritatea colectivelor mi- ț 
niere au obținut chiar din pri- ♦ 
mele zile ale acestei luni re- j 
zultate însemnate în creșterea t 
productivității muncii și ex- j 
tragerea de cărbune de caii- ♦ 
tate. ;
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cani este din ce în ce mai bună. 
In această lună, ca urmare a 
livrării cărbunelui de calitate cu 
2,4 procente sub norma admisă, 
exploatarea minieră din Urșcani 
a primit o bonificație egalii cu 
contravaloarea a 277 tone căr
bune. cocsificabil.

In fruntea luptei pentru ex
tragerea cărbunelui de calitate 
se situează brigăzile de mineri 
conduse de Teodorescu Stancu, 
Ștefan Nicolae, Timofte Spiri
don, Poloboc Constantin, Siklodii 
Beniamin, Uliu Gheorghe : și 
alfii.

Cu 3,8 procente cenușă 
sub norma admisă

Sectorul I de la mina Petrila 
se situează în fruntea întrecerii 
socialiste pe exploatare. Pînă în 
ziua de 7 martie inclusiv ,el și-a 
îndeplinit sarcina de plan la ex
tracția cărbunelui în proporție 
de 140 la sută. Acest frumos re
zultat a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii» 
Astfel, pe sector s-a înregistrat 
o creștere Z' randamentului cu 
0,400 tone de cărbune pe post 
față de planificat. Și în privința 
calității cărbunelui, minerii din

La exploatări — piese și utilaje miniere 
mai multe și de bună calitate

La toate minele din Valea 
Jiului, acțiunea de ridicare a ni
velului tehnic al producției este 
în plină desfășurare ; se introduc 
cele mai avansate metode de lu
cru, se extinde mecanizarea pro
ceselor de producție. Consumul 
de lemn, element principal în re
ducerea prețului de cost va sca
de considerabil prin extinderea ar
mării metalice în abataje și ga
lerii. Fiecare exploatare a alcătuit 
cn plan de măsuri în care s-a 
prevăzut printre altele creșterea 
lungimii lucrărilor miniere arma
te în fier.

Armăturile metalice, unele uți- 
, Jaje și piese necesare exploatări
lor miniere din bazinul Văii Jiu
lui sînt executate și reparate de 
U.R.U.M.P. Avînd în vederea dez
voltarea și extinderea tehnicii noi, 
planul de producție al uzinei a 
crescut considerabil în acest an 
față de 1960. La armături de ga- 

'lerie planul a crescut cu peste 140 
la sută, la stîlpi metalici de aba
taj cu 35 la sută, iar la grinzi

metalice planul s-a dublat față 
de 1960. în același timp planul 
de producție la utilaje a crescut 
cu 233 la sută. Pentru asigurarea 
îndeplinirii acestei producții spo
rite, conducerea uzinei a întocmit 
un plan cu cele mai potrivite mă-’ 
suri tehnico-ofganizatorice. In al
cătuirea acestui plan s-a ținut cont 
de posibilitățile uzinei.

O parte din măsurile prevăzute 
au fost deja puse în aplicare. In 
vederea asigurării creșterii capa
cității de producție, s-a pus în 
funcțiune un fierăstrău circular 
pentru tăierea metalelor, este a- 
proape terminată construcția unei 
mașini de îndoit profile Т.Н. In 
secția turnătorie s-a trecut la veri
ficarea și reproiectarea modelelor 
pieselor cu frecvență mare în pro
ducție, în scopul micșorării adau
surilor de prelucrare a pieselor tur
nate. Pînă acum acest lucru s-a 
făcut la penele transversale pen-

ȘT. EKART

(Continuare în pag. 3-a)

Profesiunea de gravor cere multă atenție, răbdare și pricepe
re. Kovacsics Silvestru de la U.R.U.M. Petroșani s-a dovedit a fi 
stăpîn pe meseria sa. Cu multă pricepere el execută gravuri de 
matrițe precum și piese de schimb pentru lămpile de mină. Iată-1 
în clișeul nostru pe Kovacsics Silvestru la mașina de lucru.

sectorul 1 au obținut rezultate 
frumoase. In săptămîna trecută 
procentul de cenușă a fost cu 
3,8 la sută mai mic decît norma 
admisă datorită alegerii șistului 
vizibil de către brigăzi, pușcări 
selective și controlului din par
tea corpului de tehnicieni și in
gineri.

In extragerea cărbunelui de 
calitate, din sectorul I s-au e- 
vidențiat în mod deosebit brigă
zile conduse de Cucoș Gheorghe, 
Neagu Gheorghe, Ștefan Mihai 
și alții.

MORARU IOAN 
șeful secției comerciale 

a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani
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ИНОЕ MERGEM МІІНЕ ? |
In sălile de sport... 8

PETROȘANI: VOLEI, SALA o 
1.М.Р., ora 8,15 : Știința Г.М.Р. o 
—- Selecționata Tg,. Jiu (fete); o 
orele 9,30 : Știința 1.М.Р. ~— g 
Selecționata Tg,. Jiu (băieți); Ș 
orei 11 joc de categoria A: К 
Jiul — Tractorul Brașov; BAS- o 
CHET, ora 12,30: S.S.E. Pe-o 
troșani — Elevul Tg. Jiu (fe- 2 
te); orele 14,00: Știința l.M.P, 6 
— Elevul Tg. Jiu (băieți); â 
SALA CLUBULUI MUNCITO- g 
RESC: ȘAH, finala sparta-o 
chiadei pionierilor; TENIS DE o 
MASA: Voința Petroșani — o 
Sondorul Lupeni. o

PETRILA : SALA DE SPORT, g 
LUPTE CLASICE; ora 10,30: g 
Minerul Petrila — Stăruința n 
Baia Mare. a

LUPENI: SALA DE SPORT, “ 
orele 9,30: întrecere în ca- ? 
drul spartachiadei tineretului, ° 
faza pe centru (șah, tenis de g 
masă, haltere, gimnastică).

...Și pe stadioane |
PETROȘANI: FOTBAL — 8 

STADIONUL JIUL, orele 15,30 : 8 
Jiul — Corvi nul Hunedoara. 8

LUPENI: FOTBAL — STA- 8 
DIONUL MINERUL, orele 8 
15,30: Minerul Lupeni — Ști- 8 
ința; Craiova. 8

VULCAN: RUGBI — cate-1 
goria A, orele 10: Știința ? 
l.M.P. — Știința București. |

LONEA: FOTBAL — orele | 
15,30, Parîngul Lonea — Șan- 2 
tierui Hunedoara. 2

CO OO OO OOOO OO coco OO OO OO OO OO OO OO co

Lucrătorilor din 
comerțul de stat 
le revin sarcini 
importante în 
ceea ce privește 
aprovizionarea și
deservirea celor ce muncesc cu 
mărfuri și bunuri de larg) con
sum. Ei sint chemați să asigure 
o aprovizionare ritmică și o de
servire civilizată a populației.

In anul 1960 s-a înregistrat 
în acest domeniu o creștere sim
țitoare. Astfel, față de anul 1955 
în sectorul alimentar desfacerea 
a crescut la făină albă cu 1699 
tone, la pîine integrală cu 7490 
tone, la ulei cu 768 tone, la un
tură — slănină cu 333 tone, la 
produse zaharoase cu 383 tone, 
la came cu 1698 tone, ceea ce 
reprezintă o creștere de 150 ta 
sută.

In ceea ce privește aprovizio
narea populației cu legume, fruc
te și zarzavaturi, în aceeași pe
rioadă s-au desfăcut cu 247 tone 
fructe proaspete mai mult, 
1.973.000 bucăți ouă, 534 tone 
cartofi, 51 tone ceapă, 413 tone 
roșii și multe altele. O creștere 
simțitoare s-a înregistrat și in 
desfacerea produselor industriale. 
Astfel la mobilă s-a obținut o 
creștere de 232 Ia sută, Ia ma
șini de cusut 386 la sută, ara- 
gaze 483 ia sută, la aparate de 
radio 316 la sută, la incătțăinin- 
te 135 la sută, la tricotaje 162 
la sută și multe alte articole. 
S-a extins - simțitor rețeaua co
mercială. In ultimul timp au fost 
construite o serie de unități noi 
cu spații corespunzătoare, spe
cial amenajate. Așa sînt, de e- 
xemplu, magazinele alimentare 
de la parterul blocurilor din Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, 
Petrila și Lonea.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani, 
prin secțiunea comercială și con
ducerile O.C.L.-urilor a luat o 
seamă de măsuri organizatorice 
privind specializarea unităților 
și reprofilarea lor, asigurarea 
rentabilității acestora etc. Așa 
de exemplu, la O.C.L. Alimenta
ra un număr de 14 unități au 
fost trecute la două schimburi,

aceasta cu scopul 
de a crea popu
lației posibilita
tea pentru a se 
aproviziona in 
tot cursul zilei.

Organizarea de raioane cu pla
ta direct ia vinzător în vederea 
evitării aglomerațiilor de la ca
se, introducerea autodeservirii, 
metodă nouă de deservire a popu
lației, specializarea unor unități 
de produse industriale ca maga
zine pentru confecții, cu arti
cole pentru copii, pentru desfa
cerea tricotajelor, a încălțămintei 
pentru adulți și copii sînt numai 
cîteva din ele. In prezent se lu
crează la amenajarea unui ma
gazin in orașul Petroșani pentru 
articole tehnice, moto, motocicle
te, piese auto și altele.

In activitatea comercială un 
accent deosebit s-a pus și pe re
clama comercială. Astfel, în a- 
nul 1960 C.C.S. de comun acord 
cu Ministerul Comerțului a or
ganizat concursul de vitrine pe 
țară la care au participat și u- 
nitățile comerciale din Valea 
Jiului. Mai multe unități au pri
mit diferite distincții. Astfel, co
lectivul magazinului nr. 8 Ali
mentara Petroșani a luat premiul 
l pe regiune, colectivul magazi
nului nr. 77 Lupeni premiul II, 
iar magazinul industrial nr. > 2 
Petroșani premiul I pe regiune 
in ramura industrială.

Sarcina permanentă a lucrăto
rilor din comerțul de este 
aoeea de a sta la dispoziția cb№ 
sumatorilor asignrînd o deservi
re corespunzătoare. In fața sec
ției comerciale, a conducerilor 
O.C.L.-urilor stă sarcina de a ur
mări în permanență respectarea 
contractelor încheiate cu furni
zorii, punînd un accent deosebit 
pe cantitate și calitate, întărind 
comisia de recepție cu elemente 
capabile, în scopul evitării pă
trunderii pe rețea a mărfurilor 
necorespunzătoare spre mulțumi
rea maselor largi ale celor ce 
muncesc din Valea Jiului. Să ne 
străduim să ne achităm cu cin
ste de această îndatorire, de o- 
noare.

) Duminică, zi de repaus. / A _ „ ’ / / о л a rr Diaa dumitru, Truică
) Prin toată termocentrala ct ill cili SI f l tlC Ctl l îoun ca și de membrii e- 
) Paroșeni sint prezenț: cbipelor de intervenții,
( doar cîțiva oameni: тип- t>ol amănunțit al cazaau- 

citorii și tehnicienii din lui. Un șuier neobișnuit în 
\ turele de serviciu: Turbi- cazan le atrage atenția : 
'j nele șuieră molcom în ro- iată, o țeava de pe treap- 
') tația lor nevăzută, iar ca- ta l-a a supraîncălzitoru- 
) zânele duduie sub presiu- lui este spartă iar apa se 
,• nea aburului. revarsă în focarul caza-
? Ceasul arată amiaza, a- nului.
< proape de sfîrșitul sebim- Este anunțat dispecerul 
<i bului 1. Fochistul cazanu- turbina l-a trebuie oprită 1

lui 1 privește din obiș- Se dau apoi telefoane a- 
Ji nuință cadranele panou- casă după tovarășii din 
) lui de comandă. Deodată conducerea termocentralei, 
) tresare ; observă că apa doar nu e lucru de glumă. 
? ratele indicatoare пи-și Fiecare oră de oprire a
< mai fac jocul obișnitit, în unei turbine aduce o pier- 
( limitele admise. Mano- dere de cîteva zaci de mii 
) metrele indică o pierdere de kilowați energie elec- 
J simțitoare de abur, scă- trică.
) dere de presiune in țevi. După normele tehnice, 
) un consum sporit de apă. cag/anul trebuie lăsat cel 
) Speriat, fochistul începe puțin 24 ore să se ră-
< să manevreze diferite co- ceașcă după stingerea fo- 
’ menzi și dispozitive, pen- cului, înainte de a se in-

tru a readuce la normat tra înlăuntru pentru exe- 
f situația: crede că este o cutarea vreunei reparații, 
/ dereglare accidentală a Apoi, rep&rații'e durează 
J activității cazanului. și ele multe ore, după
? O clipă parcă s-ar în- caz, deci o pierdere se-
< drepta lucrurile. Dar ime- rioasă în producția termo- 
\ diat aparatele încep iarăși centralei.
*i să arate o situație alar- Tehnicienii din condu- 
Ș mantă în cazan. E ceva — cerea uzinei, chemați de 

își zice. Și, ajutat de cei- acasă de apelul telefonic, 
i1 lalți fochiști de serviciu, au venit în cîteva minute 
i* pornește să facă un con- lingă cazanul în cauză-

După o cercetare aminun- taie bucată cu bucată me- 1 
țită, la ora 14 s-a dat talul încins, sudează în ' 
dispoziția de oprire a gru- loc țevi noi. Executarea-' 
pului I și, pentru stinge- unei suduri de mare pre-»\ 
rea focului în cazan. Apoi, siune durează cca. 30 mi-, , 
toată după-amiaza și nule. Apoi oamenii ies a- , 
noaptea, echipele de inter- fără, să mai răsufle și să', 
venție de specialitate au se odihnească. Unii tur 
făcut pregătiri de mate- pot sta nici atît și sînt ' 
riale, utilaje, scule, piese scoși pe brațe din cazan. (' 
de schimb. Cu dinții încleștați, comu- ?

Luni dimineața, tempe- nistul Sava rezistă, îndîr-1, 
ratura în cazan este încă jit .• o sudură, o jumătate ( 
de aproape 75 grade. To- de oră — apoi o pauză S 
tuși,, secretarul organiza- de odihnă și iar înapoi > 
ției de partid, sudorul Sa- în cazan. >
va Fetru, inginerii Mun- Ora 15. Cînd ar fi fost) 
teams Romul și Dina Du- timpul să înceapă lucrul, ij 
mitru, intri cu îndrăznea- reparația era deja termi-ț 
lă în pîntecul încins dl nată. S-a dat dispoziția \ 
cazanului, cer cetind cu de a aprinde focul în ca-1) 
minuțiozitate spărtura, zan. Aburii au început să') 
Spre surprinderea lor ob- șuiere iar turbina 1 a por-) 
servă că țîfnitura de apă nit din nou în rotația ei) 
la mare presiune lovise amețitoare, dînd zteci da ’i 
în drumul ei încă 4 țevi mii kilovați energie pe ) 
alăturate, tăindu-le aproa- oră în rețeaua energetică) 
pe complet metalul. Deci, a țării. Oamenii minunați) 
trebuiau schimbate și a- crescuți de partid — тип- C 
ceștea. ; citorii și tehnicienii uzi-)

în jurul orei 8, în căi- nei — au învins flacă-\ 
dura sufocantă, lucrările rile, iar termocentrala Par's 
au început din plin. Su- roșeni produce cu întreaga'• 
dorul Sava Petru ajutat ei capacitate.
de Wesser Gheorghe și de 
inginerii Munteanu Romtd) MIHAI ȘTEFAN
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Efectele experiențelor ~ 
nucleare

Continuarea explozii
lor nucleare, fie ct sînt 
făcute la Înălțimi de pî- 
nă la 50 km„ fie sub pă- 
niînt, nu sînt lipsite de 
primejdie pentru om. 
Cercetările oamenilor de 
știință conștienți de me
nirea lor au arătat pe
ricolul căderilor stron- 
țiului radioactiv, care pe 
diverse căii se fixează tn 
scheletul uman și poate 
produce o stimulare a- 
normală a miăduvei a- 
soase și implicit crește
rea numărului de bol
navi de leucemie. In zo
na orașelor Nagasaki și 
Hiroșima, victime ale 
bombardamentelor ato
mice americana și chiar 
In Statele Unite s-a ob
servat ca un fenomen 
general că {eucemiiie au 
crescut, iar biologii și 
medicii pun în legătură 
aceste fenomene cu creș
terea radioactivității. Se 
pune de asemenea pro
blema șl mal gravă a 
consecințelor radiațiilor 
pentru viitoarele genera
ții amenințate de crește
rea malformațiilor.

Trebuie amintit de a- 
semenea un lucru foar
te Important. Exploziile 
la mare înălțime vor 
produce o radioactivizai- 
re a azotului, care duce 
ulterior I». apariția car
bonului radioactiv; la 
rîndul iui, carbonul rar 
rioactiv este încorporat 
de plante și intră astfel 
in organismul omului și 
al animalelor.

Se stabilește în acest 
fel un circuit de sub
stanță radioactivă pe o 
perioadă de mii de ani.

In ceea ce privește

problem* do»i Jânjta a 
radgpnH И» 
cu care unele cercuri 
din Apus caută să indu
că în eroare opinia pu
blică internațională, a- 
ceasta este extrem de 
variabilă de la individ 
la individ și de la organ 
ia organ. Exploziile re
petate fac să crească 
continuu radiațiile pe 
pămînt în jurai dozei 
limite ce poete acționa 
asupra milioanelor de 
oameni.

Aceasta arată impor
tanța obiecției biologi
lor și medicilor care nu 
sînt de acord cu ceea 
ce susțin sprijinitorii 
exploziilor la mare înăl
țime. Experiențele cu 
armele atomice, oricît șl 
oriunde s-ar produce, 
constituie un pericol 
pentru specia noastră.

Experiență savanților 
noștri, daț* ma* a*eî a 
savanților din. Uniunea 
Sovietică, precum și din 
alte țări, arată că fo
losirea substanțelor ra
dioactive in apărarea 
sănătății omului, pentru 
tratamentul bolilor, în 
diagnosticarea lor, în 
studiul mecanismului bo
lilor sau al felului cum 
funcționează organismul 
nostru constituie una 
dintre cele mai minuna
te achiziții ale minții p- 
menești și ale științei 
contemporane.

Oamenii de știință lu
cizi, alături de milioa
nele de oameni simpli 
din toată lumea, luptă 
împotriva celor care fo
losesc această minunată 
descoperire nu în folo* 
sul omului, ci împotri
va lui.

---------------------- O-----------------------
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...există păsări care nu zboară ? Acestea sînt : 
struțul, pinguinul și Kiwi .Ultima trăiește în Noua 
Zeelandă ; aripile ei, foarte mici, nu servesc la 
nimic, în timp ce aripile pinguinului servesc ca 
înotătoare, iar ale struțului il ajută să fugă.

...șerpii și peștii dorm cu ochii deschiși ? Pleoa
pele fixe ale șerpilor sînt transparente ; cît despre 
pești, aoeștia n-au de loc pleoape.

...cameleonul poate privi în același timp în toa
te direcțiile ? Cu un ochi el privește în față și în 
sus, iar cu celălalt în spate și în jos.

...există o specie de păianjeni 
care trăiesc și-și țes pînza în apă ? 
Pînza aceasta e mult mai groasă 
și mai deasă decît a celorlalți 
păianjeni și ea servește atît la a- 
dăpostirea lui cît și la capturarea 
hranei.

...cel mai blind pește este cra
pul ? El se obișnuiește foarte repe
de cu omul și, dacă suni de cîteva 
ori înainte de a-i da hrana deprin
de repede ceea ce se numește „re
flex condiționat",

...organul auditiv al lăcustelor 
se află pe picioarele lpr din față ?

...potîrnichea albă scoate, pri
măvara, niște sunete care seamă
nă cu un lătrat de dine, iar pes
cărușul cu capul negru, un strigăt 
care imită tisul omului. <

...arborele de cacao este princi
pala bogăție a Ghanei ? Fiecare 
al treilea baton de ciocolată din 
lume este fabricat din boabe de 
cacao provenite din Ghana.

...amoniacul are peste 2.000 de 
domenii de folosire în industrie ?

...în organismul omului șe gă
sesc pînă la 20 mg. de iod ?

Ghefarul de la Scărișoara
Unul dintre cele mai 

surprinzătoare monumente 
ale naturii din țara noas
tră este Ghețarul de la 
Scărișoara din Munții A- 
puseni. Situată pe platoul 
de la Scărișoara, în ini
ma Țării Moților, pește
ra în care se găsește ghe
țarul atrage an de an mii 
de turiști. In fundul unui 
abis amețitor se deschide, 
boltită în cupole de pia
tră ogivale, sala mare a 
peșterii podită pe de-a-n- 
țregul cu gheață lude și 
netedă — bizar și liniș
tit patinoar subpămîntean 
de aproape o sută de me
tri lungime. Gheața din 
peșteră nu se topește ni
ciodată. Ea formează în 
mijlocul marelui gol o 
inimă de gheață de 
500.000 m.c., un bloc imens 
de fleacuri netede de 20 
m. înălțime.

Oamenii de știință au 
făcut în ultimii ani cer
cetări în adîncul neum
blat al peșterii, puțind 
stabili din analiza grăun- 
ciorilor de polen, găsiți în 
blocul de ghiață, că ghe
țarul a început să se for
meze acum 3.000 de am.

In îficăperile subterane, 
situate în coastele marelui 
bloc de gheață, se înalță 
sclipitoare și transparente 
coloane de ghiață, strunji- 
te măiestrit de apa ce pi
cură din adîncul boitei. In 
adîncul mai îndepărtat 
al peșterii, aerul fiind 
mai cald, picurii de apă 
nu mai îngheață și din 
calcarul depus pe ei se 
nasc mii de stalactite, sta
lagmite, coloane și pilaș
tri ce împodobesc săli ți 
galerii spațioase.P R О V

AFGANE
• Omul e mai tare ca 

piatra și mai gingaș ca 
floarea.

• Apa care a curs nu 
se întoarce înapoi.

ARABE
• Un învățat care °u 

lucrează e ca un nor fără 
ploaie.

• Înainte de л porni la

E R В E
drum găsește-ți un tova
răș ; înainte de a clădi o 
casă găsește-ți un vecin.

MONGOLE
• Unui om harnic ii 

este mai ușor să treacă 
peste un munte decît unui 
leneș șă-și miște un de
get.

• Ai zece degete dar 
pe oricare l-ai mușca te 
doare la fel.

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

Лягайте despre modul de viață 
american

CONFUZIE
Pe o piatră funerară 

era scris : „Aici zac ră
mășițele unui om cinstit, 
bancher**.

— Da spuse un vizita
tor al cimitirului — gre
le sînt timpurile de azi 
dacă într-щі singur mor- 
mînt au fost îngropați doi 
oameni ’!...

REGRETE
— Cum e patronul 

tău ?
— Un înger.
— Al meu e încă viu. 

din păcate.

SALARIUL UNUI 
MUNCITOR AMERI

CAN
Casierul: Scuzați că 

banii sînt cam mototoliți

și murdari. Sper că nu vă 
temeți dc microbi ?

Muncitorul : Fiți pe 
pace 1 Nici măcar un mi
crob n-o poate duce multă 
vreme cu banii ăștia.

LUPII ÎNTRE EI
Un businessman era pe 

moarte.
— George — șopti el, 

șufocîndu-se asociatului 
său, așezat la căpătîi. 
Acum, că mor, vreau să-ți 
spun tot adevărul. Eu 
sînt acela care am sustras 
din safeu cei 80.000 de 
dolari. Tot eu am vîndut 
patentele noastre concu- 
renților pentru 1.500.000.

...George, iartă-mă.
— Nu-ți face griji îl 

liniști George — sîntem 
chit. Eu sînt acela care 
te-a otrăvit.

Poate o fi cu rost
Л

— Zici că ai treabă pe la bi
roul sectorului Ioane ?

,• Am Gbițâ, cum să nu. 
/ — Dacă mergi, vezi ce mai
( scrie și la gazeta de perete 
f doar știi și tu că noi ăștia de 

sectorul 111 am dat pogan.
— N-are rost Gbiță, zău 

n-are rost.
— Și de ce să nu aibe ?
— Degeaba avem noi cimpenii 

realizări, că la gazeta de perete 
tot nu apare nimic. Mie, drept 
să-ți spun, cînd văd gamela cu arti
colele din anul trecut mi oarecum 
să și spun că-s din sectorul III.

— Lasă că un pic de vină avem 
și noi pentru asta. Știi ce, bai la 
tovarășul Biro Iuliu că el e res
ponsabilul gazetei sâ-l întrebăm 
cum de colectivul său se „trudeș
te* atîta. Poate o fi cu rost.

к
7

(
5r >
>4

)4 
(

că 
la

Că

I
Nu sînt de aceeași 

părere ?

Faină magazie de materiale se 
mai găsește la sectorul forestier 
Arcanu. Cînd o vezi vrînd, ne- 
vrînd musai să recunoști ci aici 
e o mină de gospodar nu glumă. 

( Această apreciere o fac însă șoa- 
Ji -recii din magazie. Trăiesc .ozâ- 
toarele aici ca-n rai. Casă, masă 
de nu mai încap în blămțe de 
bine. Familia Chițcăilă, e însă in
vidiată de tot neamul șoricesc de 
aici. Descurcăreț, Cbițcăili, capul 
familiei și-a amenajat o vilă în 
aparatul de radio, a organizației 
sindicale l. F. Cîmp, care stă aici 
de aproape doi ani de zile. Au

l

Echipamentul 
turistului

Să nu uităm că la munte vre
mea se poate schimba dintr-un 
moment într-altul (ploi, grindi
nă. scăderea bruscă a tempera
turii. ninsoare în lunile de va
ră) și că surprinși cu un echi
pament improvizat, putem suferi 
unele neplăceri. Vom renunța, 
deci, la ținuta de oraș, înlocu
ind o cu □ haină de vînț prevă
zută cu buzunare, un pulover de 
lînă, pantaloni scurți sau golf 
de o croială comodă, bocanci so
lizi și ușori, șapcă sau pălărie 
d'e pîslă, cămăși sport cu buzu
nare, ciorapi de lînă.

Sacul de drum, din pînza im
permeabilă, 2—3 cutii de alumi
niu pentru alimente, precum și 
cîteva mici ustensile (furculița, 
briceag, pahar, obiecte de toa
letă strict necesare) vor comple 
ta echipamentul nostru.

In nici un caz nu ne vom 
„înarma" cu piolete, care deși 
impresionează, sînt pe cît de in
comode pe atît de inutile.

Fiecare grup va trebui să aibă 
asupră-și o sumară trusă medi
cală din care nu vor lipsi pan
samentele, spirtul medical, vata, 
medicamentele de uz curent și e- 
ventual serul antiperin ți o si
ringă
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Deși era ger 
și vintul sufla 
tăios, paznicul de vînătoare 
Pantilie Gheorghe se opri pe 
cea mai înaltă coamă a Tulșei 
cu fața lac de sudoare. Trei ore 
de drum prin munți și hățișuri 
cu troiene l-au înfierbîntat și 
obosit. După cîteva clipe de o- 
dihnă, privirea sa cercetă în 
cele patru vînturi. Zăbovi ceva 
mai mult asupra golurilor alpi
ne de unde vitregia climatului 
izgonise vegetația. Acolo, pe 
tăpșanul imaculat, niște mogîl- 
dețe negre goneau cu repezi
ciune în jos spre Arsa Veche.

— Mistreții! exclamă safis 
făcut Pantilie și porni repede 
pe un povîrniș opus.

In aceeâși după-amiază, gru 
pa vînătorilor din Uricani ho
tărî pentru ziua de 22 ianuarie 
a. c. o ieșire colectivă pe fondul 
de vînătoare nr, 99. Locul de 
întîlnire a fost fixat la gura 
Văii Sterminos.

O ÎNTÎ MPLARE
...Dinspre răsărit, zorile re

vărsau valuri de lumină. Inși- 
ruiți pe cărare, opt vînători 
urcau viroaga Sterminosului. 
Nici un zgomot nu trăda pre
zența omului în aceste locuri. 
Sus pe plai, înainte de a intra 
în zona împădurită, vînătorii se 
răspîndiră într-un semicerc 
larg. Depistarea urmelor cere o 
atenție deosebită. Emoția crește 
cu fiecare pas. Din cînd în cînd 
Roman Constantin făcea cu mî- 
na întinsă cîte un semn negativ 
lui Matei Alexandru sau lui 
Pavelonesc Gheorghe.

— Am dat de urme, jopti 
Pantilie.

— Grupul se strînse ciopor.
— Să organizăm ștandurile, 

propuse Huțuțuc Gheorghe. 
Intr-un timp scurt și după un 
plan bine chibzuit, toți vînătorii 
se aflau repartizați la posturi. 
După puțină vreme răsună de

al

I
I

I

dea apartament cu lămpi și mu
tică. Dar muncitorii forestieri sînt 
de părere că familia Cbițcăilă ar 
putea fi mutată în altă parte, iar 
aparatul reparat și pus la dispo
ziția lor. Atunci ar pieri și invi
dia din rîndul neamului șoricesc. 
Tovarășii ce răspund de aceasta 
nu sînt de aceeași părere i

Un nou sport ?
Sint cîteva fete din anul l

Școlii de gospodărie din Petro-1 
șani îndrăgostite pînă peste cap1 
de sport. Cum în sporturile care 1 
se practică de obicei n-au obținut' 
rezultate de performanță, inoen- ! 
tive cum sînt ele au descoperi!} 
un nou gen de sport. Terenul poa- ( 
te fi clasa, sala de mese, dar mai ( 
ales strada în timp ce merg de la \ 
școală la cămin. Dacă cineva are ( 
imprudența să meargă mai aproa-' 
pe de grupul gălăgios al fetelor, 
se trezește bombardat cu bucățele 
de pîine făcute cocoloș Cu cit. 
cocoloașele nimeresc părți mai 
sensibile ale feței, rîsetele și acla
mațiile pline de admirație sînt 
mai sonore.

— Vai Aurică 
campioană. L-ai 
nas.

Incercînd s-o
Raveca pornește 
Supărați, cei ce 
țintă le privesc
cumva mai tinerel, 
promptă.

— Ce-i bobocwle, cazi în nas ?, 
sau, ce-i măi, ai televizor la mă
sea de ne-at ginit.

Trecătorii nu j 
zoare la ei dar și fără ele se vede

) atitudinea practicantelor noului 
7 sport. Conducerea școlii ar trebui 
? să le pună la punct pentru ca an- 
r trenamentele să nu se mai repete.

ai o prcctti^^i 
lovit drept în

întreacă, Tută 
un tir îndîrjit. 
sînt luați drept 
mustrător. De-i 

replica e

poartă televi-
* - -• . - j . . »

Astenia de primăvară
Prin astenia de u primăvară în

țelegem scăderea rezistenței orga
nismului, determinată în special 
de oboseală și căldură. Boala se 
caracterizează prin reducerea^- pu
terii de concentrație, iritabilitate, j 
ușoare scăderi ale memoriei, lene 
mintală, somnolență. Aceste simp- 
tome sînt asociate adesea cu o 
transpirație excesivă, somn agitat, 
pierdere în greutate, diminuarea 
sau pierderea poftei dc mîncarc. 
Ele se produc datorită deficitului 
de vitamine din organism și în 
special de vitamina C, deficitul de 
apă și sare, datorită transpirației 
prin piele.

In tratamentul asteniei- se re
comandă repaus și somn în raport 
cu oboseala din cursul zilei, evi
tarea îmbrăcămintei prea călduroa
se plimbările în aer liber după- 
amiaza și încetarea plimbării ime
diat ce apare senzația de obosea- 
lă, consumarea sucurilor de fructe 
și a fructelor citrice, călătorii scur
te spre localități mai răcoroase. 
Sînt recomandabile mese cu can
titate mică, repetate cu următoa
rele alimente: brînză de vaci, 
carne, lapte, ouă, zahăr, salate și 
sucuri de fructe.

NEOBIȘNUITA
undeva semnalul stabilit. Ră
mași la locul denumit Fîntîna, 
gonacii conduși de Coandrăș 
Ilie, pornesc hăituiala. Vacar
mul stîrnit și multiplicat de 
ecou cuprinde întreaga pădure 
și împrejurimile pînă departe. 
Cu pași siguri, fără să ocoleas
că obstacolele sau hățișurile, 
gonacii înaintează spre ștand. 
Drumul devine din ce în ce mai 
anevoios. In fața lor copacii e- 
normi doborîți de furtuni, cioa
te uscate, crengi se încrucișea
ză haotic într-o învălmășeală 
de nedescris. Gonacii care par
ticipă pentru prima dată la ast
fel de treburi și chiar și vînă- 
torui. trăiesc intens această di
mineață. In sufletul lor, frumu
sețea sălbatică a naturii se îm
bină cu farmecul vînătorii. 
Chiotele și strigătele continuă. 
Deodată, în labirintul de trun
chiuri răsturnate. Coandrăș Ilie 
simte fiorul primejdiei. Fulge

rător se fereș
te în lături, dar 

ursul stîrnit se dovedește tot 
atît de sprinten și atacă vînă- 
torul, mușcîndu-1 de picior. 
Deși rănit de colții fiarei, vînă- 
torul nu-și pierde stăpînirea de 
sine. Fără să scape arma din 
mîini se apără cu înverșunare. 
Ursul mușcă cu furie țeava de 
fier care îl încurcă. In această 
încleștare dintre fiară și om a 
răsunaf împușcătura. Mormăind 
înfiorător, cu botul zdrobit și cu 
pieptul străpuns d'e alice na
mila caută să scape. In salturi 
gonește uimitor de repede spre 
vale. Deodată însă se răstoarnă 
răpusă. Calmul, curajul și pre 
zența de spirit au decis victo 
ria omului. Biruința a fost însă 
plătită cu cîteva săptămîni de 
spitalizare. Acum însă Coandrăș 
e din nou sănătos și e gata ori 
cînd să plece din nou la vînă
toare.

A. NICH1FOREL

«ww******************************************* •***•***«**«*«*«»•*******»*»*••«•«»««•••••»•*•



STEAGUL ROSțJ 3

piese

tru stilpii de abataj. In vederea 
utilizării mai raționale a suprafe
țelor de producție turnătoria a 
fost înzestrată cu aparate de con
trol a temperaturii ți s-a îmbună
tățit sistemul de încălzire. Și în 
celelalte secții, inginerii și maiș- 

' trii s-au preocupat îndeaproape de 
aplicarea măsurilor prevăzute. In 
secția mecanică s-a pus accent 
pe extinderea metodei de așchiere 
rapidă a metalelor la operația de 
frezare. în acest scop s-au făcut 
experiențe cu 2 freze, care au dat 
rezultate mulțumitoare, s-a extins 
forjarea în matrițe închise a pie
selor de- schimb cu mare frecven
ță. La secția construcții metalice 
s-a trecut în cea mai mare parte 
la sudarea automată șl semiauto
mată a stîlpilor de abataj, tubu
rilor de rambleu și a altor repere. 
Toate acestea au dus la creșterea 
productivității muncii și îmbună
tățirea calității lucrărilor.

De asemenea, în scopul îmbu
nătățirii organizării muncii s-a fă
cut defalcarea indicatorilor de 

, • plan pe secții, au fost întocmite 
’ planuri — program lunare cu co

menzile care se vor executa în ve
derea realizării sarcinilor de plan, 
cheltuielile de regie au fost re
partizate pe secții și locuri de 
muncă pentru a putea fi urmărite 
decadal în vederea reducerii lor 
cu cel puțin 1 la sută.

Cu toate că uzina, așa cum am 
uitat, va produce unele sortimen
te în cantități mult mai mari ca 
în 1960, în afară măsurilor pentru 
asigurarea îndeplinirii planului, 
colectivul ei pune accentul pe ca
litatea produselor. Factorul princi
pal în această problemă îl consti
tuie mecanizarea avansată a pro
ceselor de lucru, extinderea expe
rienței înaintate șî ridicarea cali
ficării muncitorilor pe specialități. 
Ținînd seama de acest fapt atenția 
conducerii uzinei este îndreptată 
spre introducerea și extinderea 
tehnicii noi, a metodelor. înaintate 
de lucru, creșterea calificării pro- 

' fcsionale a muncitorilor prin or- 
. ganizarea unor cursuri pe specia
lități, stimularea și promovarea 
cadrelor temeinic pregătite.

Colectivul uzinei este alături 
de cele ale minelor din Valea 
Jiului, se străduiește să contribuie 
cît mai mult la dezvoltarea tehnică 
a procesului de extracție, să asi
gure produsele și utilajele nece 
sare lucrărilor miniere.
*“ — —-   —
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—, Să fim în
țeleși, dimineața 
ne întîlnim toți în fața casei lui 
Mogoș-baci.

•— Înainte
— Musai 

așa se cade 
de mare din 
ne-o ia careva înainte...

...Ce-i îndemna oare pe Mun- 
teanu Ștefan, pe Berei Elemer, 
Gherman Gheorgbe, Novac 
drei, Șoit Eugenia, Ambruș 
sana și pe alți tineri de 18 
din Cirnpa să-și dea primul 
vot candidaților F.D.P. neapărat 
în tovărășia vechiului deputat Mo
goș Simion ? Acest îndemn își are 
rădăcinile în profundele prefaceri 
ce au avut loc in viața satului 
in anii regimului de detnocrație- 
populară, în viața nouă și însorită 
pe care o trăiesc. La făurirea a- 
cestei vieți fericite și-a dat din 
plin aportul și tov. Mogoș Simion. 
Din 1956, de cînd candidează 
consecutiv în alegeri cetățenii din 
Cirnpa i-au încredințat de fiecare 
dată mandatul de deputat în sfa
tul popular cu convingerea că fie
care mandat echivalează cu o nouă 
treaptă urcată pe platforma înfăp
tuirilor social-culturale.

Ce era în trecut Cirnpa pe har
ta Văii fiului ? Un sătuc uitat de 
lume, cu căsuțe insalubre, o 
Zare omenească asemănătoare 
cele de acum citeva veacuri în 
înafară de moartea pruncilor 
niscuțt sau a țăranilor roși 
boli, ne avînd nici o îngrijire 
dicală, nu se întimpla nimic, 
dispensar, cinematograf cămin 
turul, la electrificare cu toate bi
nefacerile ei, la știință de carte și 
cultură, minerii și țăranii munci-

DE CE NUMAI PE JUMĂTATE ?
La plenară au luat cuvîntul 

un număr însemnat de tovarăși: 
membri ai1 comitetului de partid, 
membri ai birourilor organiza
țiilor de bază, propagandiști. 
Plenara lărgită a comitetului de 
partid dt la mina Lonea avea 
la ordinea de zi un singur punct: 
analiza felului cum se desfășoa
ră învățămîntul de partid.

In acest punct de pe ordinea 
de zi sînt cuprinse un șir întreg 
de probleme diferite care se re
feră la felul în care membrilor 
și candidaților de partid li se 
face educația politică și ideolo
gică, la felul în care ei își în 
sușesc atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă, politica parti
dului nostru, documentele lui, 
leagă aceste învățăminte de prac
tica construcției socialiste și lup
tă pentru înfăptuirea lor.

In cuvîntul lor vorbitorii s-au 
străduit să reliefeze felul în care 
își desfășoară activitatea 
rile învățămîntului 
Tovarășii Colda Ionel, 
Iuliu, Ungureanu loan, 
naș Aurel, Sferlea Melinte și alții 
au vorbit despre lipsurile care 
se mai manifestă în unele cer
curi. Din cele relatate de dînșii 
ca și din referatul prezentat de 
tovarășul Tekar Edmond, res
ponsabil cu munca de propagan
dă și agitație în comitetul de 
partid, s-au putut afla lucruri 
îmbucurătoare despre frecvența 
cursanților în cercurile organi
zațiilor de partid din sectoarele 
I, II și VI, o stare nemulțumi
toare a frecvenței în cercurile 
din sectoarele IV și V.

In plenară unii vorbitori și-au 
luat angajamentul să asigure 
îmbunătățirea frecvenței cursan- 
ților la cercuri. Tovarășul Lap- 
șanski Adalbert, secretarul or
ganizației dc bază nr. 4 și-a luat 
angajamentul să ridice, frecvența 
la 96 la sută. Unii s-au jntrebat 
pe bună dreptate dacă un astfel 
de angajament este real pentru

că procentul de frecvență care 
trebuie să fie îmbunătățit nu 
poate fi stabilit dinainte cu o 
precizie milimetrică.

Problema frecvenței cursanți- 
lor la cercurile tnvățămînMu» 
de partid a constituit subiectul 
numărul unu al discuțiilor pur
tate. Ea este într-adevăr impor
tantă. Dar cel puțin tot atît de 
importante sînt și problemele 
calității îmvățămîntului de partid,

VIAȚA DE PARTID
•*****•********«******•«*•
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cercu- 
dc partid.

Gubaș
Costi-

ale conținutului său, ale purită
ții ideologice a celor predate, 
felul cum din materialele studia
te se trag concluzii practice care 
să fie traduse în viață, sporin- 
du-se eficacitatea învățămîntului. 
Plenara trebuia să fie orientată 
astfel .încît fără a scăpa din ve
dere sarcina de a dezbate modul 
în care se poate îmbunătăți frec
vența cursanților să se analize
ze temeinic aceste laturi impor
tante ale învățămîntului de partid). 
Aceasta tocmai pentru că frec
vența la învățămînt împreună cu 
calitatea și conținutul acestuia 
duc în mod nemijlocit la mărirea 
eficacității învățămîntului de 
partid. Ori tocmai pentru că a- 
ceste probleme au fost trecute cu 
vederea nefiind analizate, se poa
te considera că punctul de pe 
ordinea de zi a plenarei comite
tului de partid die la mina Lo- 
nea n-a fost epuizat, el fiind dis
cutat doar pe jumătate.

Despre aceste aspecte impor
tante ale învățămîntului de par 
tid ar fi " 
plenară.

Pe un 
pat locul 
2 he, propagandist al unui cerc 
din sectorul IV. Tovarășul Lap- 
șanski Adalbert, secretarul orga
nizației de bază l-a. criticat pe

fost destule de vorbit în

scaun în sală și-a ocu- ’ 
tov. Bratoveanu Gheor-

--------—-......  = * » X  ^r -..-...- ;--------------

Ețapa П-a a vaccinării contra paraliziei 
infantile

bului 
primi 
nare 
Primii vaccinați vor fi copiii în
tre 1 și 15 ani, care sînt mai a- 
menintați de această boală.

Vaccinarea va fi făcută de că
tre aceleași echipe medico-sani- 
tare și în aceleași locuri ca și 
în luna februarie a. c.

Intre 15 și 20 martie a. c. va 
avea loc cea de a doua etapă a 
vaccinării contra paraliziei In
fantile.

In luna trecută a fost efectua
tă etapa l-a a vaccinării, cu 
vaccin preparat din tipul I al 
microbului paraliziei.

De această dată vaccinul va 
cuprinde tipurile 2 și 3 al micro-

și astfel cei. vaccinați vor 
seria completă de vacci- 

contra paraliziei infantile.

—   

Intr e două mandate
două poduri de beton construite 
peste Jiu, terminarea și darea în 
folosința minerilor a băii de la 
mina C'tmpa l, împrejmuirea curții 
școlii de 7 ani cu gard din prefa
bricate, repararea a mii de metri 
de drum spre Voevodu Ș.a. Nu
mărul caselor individuale ridicate 
cu împrumut acordat de stat de 
către numeroși locuitori din Citn- 
pa ca de pildă Costin Petru, Iacob 
Constantin, Sicoi loan, Martineli 
loan și alții se ridică aproape la 
20. S-a îmbunătățit mult aprovi
zionarea populației.

încrezători în deputății aleși la 
5 martie, locuitorii din Cirnpa au 
făcut numeroase propuneri cu pri
lejul adunărilor 
campania electorală, 
tele au fost făcute 
tru mărirea clădirii 
cu încă 4 săli de 
rea unei măcelării, 
și a unui magazin 
înnoirea și dotarea cu 
nou și cele necesare a căminului 
cultural, repararea a încă trei po
duri peste Jiu, asfaltarea șoselei 
de la Petrila în continuare spre 
Cirnpa, repararea drumului de la 
galeria Cirnpa, unde cetățenii s-au 
angajat să execute lucrarea cu mij
loace proprii și altele. Unele pro
puneri, ca de pildă deschiderea 
librăriei cu rechizite școlare și ma
gazinul O.A.D.L.F. au și fost rea
lizate. lată de ce la 5 martie ale
gătorii din Cirnpa, de la cei tineri 
care au votat pentru prima dată 
și pînă la vîrstnici au fost bucu
roși și mîndri să-și dea din nou 
votul candidaților F.D P., candi 
deșilor vieții noi-

de șase t
mai devreme, 
la un eveniment atît 
via(a noastră. Să nu

doar

An- 
Su- 
am 
lor

așe- 
cu 

care 
nou 
de 

me-
La 

cul-

tori din Cirnpa se puteau gîrtdi 
doar în vis.

Alta-i astăzi viața în Cirnpa și 
în cătunele din împrejurimi. In 
condițiile asigurate de statul nos
tru democrat-popular locuitorii 
Cimpei au încredințat, prin vot, 
rezolvarea treburilor gospodărești 
din satul lor celor mai buni, ce
lor mai vrednici gospodari. Prin-

Mîst propagandist pentru ei nu 
frecventezi ей regularitate cursu
rile de pregătire. A fost de ц- 
juns oare enunțarea acestui 
fapt ? Tovarășul Bratoveanu n-a 
test «gUtat îndeajuns ÎJ1 jenară 
pentru că secretarul organizației 
de bază, 
care își 
cercul și 
distului, 
calitatea

în plenară a fost criticat cer
cul de studiere a Statutului 
P.M.R, din sectorul V, cerc al 
cărui propagandist este tov. Sfer
ica Melinte. Cînd dînsul a luat 
cuvîntul, a recunoscut că „nici 
măcar пи-și cunoaște toți cursan- 
tii" $i a arătat că tov, Gurski 
Mihai care răspunde din partea 
biroului organizației de bază de 
învățămînt nu Fa întrebat nici' 
o dată de conspecte sau de viața 
cercului. In ce fel poate orga
nizația de partid controla modul 
în care candidații de partid cu
nosc prevederile statutului parti
dului, luptă să-l aplice în viață, 
își îndeplinesc datoria statutară 
de a-și ridica nivelul de cunoș
tințe politice și ideologice, dacȘ 
unii din ' ’ ‘
cunoscuți 
poate fi 
exigență 
de partid 
gătire al 
în perioada de stagiu ei să creas
că, să fie înarmați cu politica 
partidului nostru.

La mina Lonea funcționează 
și cercurile de economie concre
tă ale căror propagandiști sînt 
tovarășii Iacob Constantin, Vaș- 
ca Iuliu și Cigmărean Gheorghe. 
Despre ele nici în referat și nici 
în discuții nu s-a amintit nimic.

Știut este faptul că în luna 
ianuarie colectivul minei Lonea 
a depășit prețul de cost pe tona 
de cărbune cu peste 20 lei. Cît 
de folositoare ar fi fost o ana
liză a tematicilor pe care aceste 
cercuri le dezbat! Ce eficacitate 
economică au dezbaterile din a- 
ceste cercuri, dacă propunerile 
bune au fost Ipate. în segmă ,șj 
aplicate, dacă nu este cazul ca 
tematica unora din aceste cer
curi să fie schimbată și să se a- 
bordeze problemele producției 
care-și așteaptă rezolvarea ur
gentă la mina Lonea, acestea 
sînt numai unele din întrebările 
la care trebuia să se răspundă.

Dacă punctul de pe ordinea dfe 
zi a plenarei comitetului de partid 
de la mina Lonea n-a fost dez
bătut decît pe jumătate și pro
blemelor calității, conținutului și 
eficacității învățămțntului de 
partid nu li s-au acordat aten
ția cuvenită, birourilor organi
zațiilor de bază, comitetului de 
partid le revine sarcina de a tra
ge concluziile cuvenite și de a 
ține seama de ele în viitor.

secretarul organizației 
necontrolînd felul în 
desfășoară activitatea 
pregătirea propagan

da putut vorbi despre 
slabă a predărilor.

ei nici măcar nu sînt 
de propagandist ? Nu 

vorba în acest caz de 
din partea organizației 
față de nivelul de pre- 
candidaților pentru ca

C. MORARU
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 
prezintă în premieră 

sîmbătă îl 
duminică 12 martie 1961

„ECOUL ÎNDEPĂRTAT*' 
dramă în 3 acte, 4 tablouri 

de Sava Golovaniskii 
Regia artistică: 

Ion Petrovici 
Scenografia:

Olga Lupu-Scorțeanu 
Muzica de scenă: 

P. Ciorgoveanu 
distribuție: Ana Colda, 

iordănescu, Elisabeta
Bel ba, Alex. Zecu. Nicoleta 

Oancea, Stela Popeșcu, 
Ștefan Iliescu

In 
Gh.

i

І

::

2/5t- ,

tre aceștia se numără fi tovară
șul Mogoș Simion căruia în ale
gerile de la 5 martie, cetățenii de. 
la Cirnpa i-au încredințat pentru 
a treia oară mandatul de deputat 
în sfaturile populare. Și nu intîm- 
plător. In perioada trecută de la 
alegerile din 7958 și pînă la re
centele alegeri, pretutindeni în 
Cirnpa au avut loc înnoiri preg
nante, care au contribuit la ridi
carea nivelului de trai și cultural 
al locuitorilor. Să amintim doar 
pe cele din ultimii ani. In 1960, 
electrificarea cătunului Răscoala ; 
în casele răscolenilor pătrund 
mina electrică și aparatele de 
dio. Pe calea electrificării au 
șit, în

lu- 
ra- 
pă- 
cu 

din 
cătunul Tirici, unde au fost deja 
plantați stîlpii urmînd ca în anul 
acesta să fie terminate lucrările de 
electrificare.

La Cirnpa, bilanțul activității 
pentru dezvoltarea și înfrumuseța
rea localității, pentru continua ri
dicare a nivelului de viață al lo
cuitorilor săi s-a materializat Ія

r ' i 1960, la îndemnul și 
sprijinul deputaților și țăranii

dincetățenești 
Printre al- 

propuneți pen 
școlii de 1 ani 
clase, deschide- 
a unei librării 
O.A.D.L.F. re- 

mobilier

t. BALAN

ÎNTREPRINDEREA 
COMUNALA 

ORĂȘENEASCA 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 335 
execută pentru sectorul so
cialist și particular lucrări 
noi și de reparații la insta
lațiile interioare de apă, ca
nal și electricitate în toate 
localitățile din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea. executa și cu plata 
în rate lunare.

In atenlia ШогІІи 
ii pescarilor sportiii
Comitetul filialei de vî ro

toare și pescuit sportiv Pe
troșani anunță pc -membrii 
vînători ai filialei că In ba
za instrucțiunilor 
S-A STABILIT UN 
TERMEN PENTRU 
PERMISELOR DE
TOARE PE ANUL 1961 — 
15 APRILIE A. Q

Toți 
doresc 
misele 
vitali
roul filialei pentru viza per
miselor PI NA LA 15 APRI
LIE, DATA DUPĂ CARE NU 
SE VOR MAI ACORDA 
VIZE.

De asemene ai, viza permi
selor membrilor pescari se 
face tot pînă ia aceeași dată.

primite 
ULTIM

VIZA 
VINA-

membrii vînătorf cart 
sărși reînnoiască per- 
pe anul 1961 sînt in
să se prezinte la Ы-
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NEW YORK

întrevederile
lui A. A. Gromîko
NEW YORK 10 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 9 martie A.A. Gromîko, mi

nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a oferit 
un dejun în cinstea șefilor dele
gațiilor Indoneziei, Cambodgiei, 
Afganistanului, Sudanului și Etio
piei.

în după-amiaza zilei de 9 mar
tie A.A. Gromîko l-a primit pe 
Chandra Jha, reprezentantul per
manent al Indiei la O.N.U., și a 
avut o convorbire cu el.

—о-

»

Acord cultural între 
India și R.P. Mongolă

DELHI 10 (Agerpres)
La Delhi a fost semnat acordul 

de colaborare culturală între In
dia și Republica Populară Mon
golă. Acordul încheiat pe cinci 
ani prevede întărirea continuă a 
legăturilor de prietenie, a înțele
gerii reciproce și a strînsei cola
borări între cele două țări in do
meniile științei, învățămîntului 
culturii.

și

1 încă
----- о-----

un călău fascist 
arestat

10 (Agerpres)

< z

A.

BONN
In Germania occidentală a fost 

arestat încă un1 călău' -fascist —- 
Obersturmbannfiihrerul SS Dusen- 
schen, fost ajutor de comandant 
al lagărului de concentrare de la 
Fuhlsbuttel. El este acuzat de asa
sinarea prizonierilor din lagărele 
de concentrare din timpul fascis
mului. Pînă la arestare, acest călău- 
hi tier ist locuia la Hamburg.

Tot mai aproape de zborul 
omului in Cosmos

Notă do

MOSCOVA 10 (Agerpres) TASS transmite:
In urma lansării celei'de-a 4-a nave satelit cosmice sovietice 

s-au obținut date cu privire la starea cîinelui Cermușka și a ce 
lorialte organisme vii în condițiile neobișnuite pentru ele ale sbo- 
rtduî cosmic și stării de ii%- ponderabilitate și sub inifluiența 
radioactivității, a declarat unui corespondent al Agenției TASS 
Ezras Asratian, membru corespondent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Asratian a subliniat că animalul cosmonaut se simte bine. A- 
ceastă lansare ne apropie și mai mult de zborul omului in con- 

mos, a arătat savantul sovietic. La realizarea acestui țel va con
tribui materialul experimental acumulat în urma lansării sateli
ților și navelor cosmice anterioare. Totodată, a arătat Asratian, 
este necesar să se efectuieze încă o serie de lansări preliminare 
dc nave a vi nd la bord animale.

Datele obținute în urma acestei lansări sînt importante pen
tru crearea unor condiții de absolută securitate pe nava cosmică 
al cărei pasager va fi un om, a arătat Asratian.

înfăptuirea acestei sarcini a dovedit progresul considerabil 
al gîndirii biologice avansate capabile să asigure desfășurarea 
normală — în condițiile existente în Cosmos a funcțiilor de im
portanță vitală ale organismului omenesc și, îndeosebi, a activi
tății psihice.

★

MOSCOVA 10 (Agerpres) —
TASS transmite:

In interviul acordat unui co
respondent al ziarului „Moskov- 
skaia Pravda", prof. Ivan Maii- 
ski, directorul Institutului de bio
logie experimentală a declarat 
că pe biologi îi interesează în 
primul rînd modul în care orga
nismele vii suportă zborul cos
mic.

Orice experiență nouă, a spus 
el, face să 
cînd omul 
Cosmos.

Vorbind 
efectuate în timpul lansării celei 
de-a 4-a nave-satelit sovietice, 
prof. Maiski a subliniat că pînă 
acum oamenii de știință nu au 
ajuns la aceeași concluzie cu 
privire la influența, imponderabil 
lității asupra organismului viu. 
Nu s'-а stabilit de asemenea, â 
spus el, care sînt valorile exacte 
ale suprasolicitărilor pe care le 
va putea suporta omul la 
larea și aterizarea navei 
mice.

O problemă importantă 
alimentarea călătorului, asigura
rea confortului în cabină etc. 
Oamenii de știință cercetează de 
asemenea felul în care organis-

se apropie momentul 
va putea pleca în

despre cercetările

deco 
cos-

este

-----------—■ ' = ♦ • ........ ..............

Comandantul flotei vest-germane 
va sosi la Oslo

*

OSLO 10 (Agerpres)
, Ziarul norvegian „Friheten" a- 

nunță că fostul amiral nazist Frie
drich Ruge, care este actualmente 
comandantul flotei vest-germane, 

‘ va sosi la Oslo la sfîrșitul acestei 
săptămîni într-o vizită oficială în 
Norvegia. Ruge va vizita impor
tante uzine militare din sudul Nor
vegiei.

Autoritățile norvegiene au încer
cat să asigure secretul acestei vi
zite de teama reeditării marilor 
manifestații populare de protest 
care au avut loc în trecut cu pri
lejul viatei pe care a făcut-o în 
Norvegia un alt fost ofițer hitle- 
rist, generalul Speidel.

o

Alți musafiri nepoftiți în dnum 
spre Anglia

LONDRA 10 (Agerpres)
„O nenorocire nu vine nici o 

dată singură", spune o veche zi
cală. Abia s-au pomenit scoțienii 
în vecinătatea neplăcută și cît se 
poate de primejdioasă a baței pen
tru submarine americane înzestrate 
cu rachete „Polaris" de la Holy 
Loch, impusă lor de guvernul con
servator, cînd s-a aflat că nu vor 
mai trebui să aștepte mult timp 
sosirea unor alți musafiri nepof
tiți — de data aceasta trupe vest- 
germane.

După cum relatează corespon
dentul darului „Scotsman", un 
reprezentant al atașatului naval 
vest-german în Anglia i-a comu
nicat că Bonnul intenționează să 
obțină de la guvernul englez au
torizația de a folosi poligoanele 
de artilerie din Scoția pentru ma-

la

prntest a guvernului R. P 
adresată guvernului italian

BUDAPESTA 10 (Agerpres). 
In numele guvernului R. P. 

Ungare, Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P. Ungare a adire- 
sat un protest guvernului Italiei 
în legătură cu hotărîrea aces
tuia de a oferi Bundeswehrulut

Ungare

vest-german posibilitatea de a 
folosi baza de rachete a N.A.T.O. 
din insula Sardinia. Guvernul 
R.P. Ungare consideră această 
hotărîre a guvernului italian 
drept un. act cate amenință în 
mod direct securitatea Republicii 
Populare Ungare.

о

In jurul conferinței primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealth-ului

*
mele vii suportă razele cosmice, 
felul în care zborul influiențează 
asupra eredității. Se va cerceta 
minuțios ereditatea cîinelui Cer- 
nușka. Este extrem de impor- 
tafit, a remarcat prof. Maiski 
studiul influenței zborului cos
mic nu numai asupra animale
lor superioare (de pildă asupra 
cîinilor), dar și asupra celor 
mai simple organisme care pot 
fi mai sensibile la radiațiile io
nizate.

LONDRA 10 (Agerpres)
Cu toate că la Londra e vreme 

rece, la 9 martie partidpanții la 
demonstrațiile împotriva politicii 
rasiale a guvernului Uniunii Sud- 
Africane, au continuat să organi
zeze pichete în fața Palatului Lan
caster, unde se desfășoară lucră
rile conferinței primilor miniștri 
ai țărilor membre ale Common- 
wealthu-ului.

Pichetele din fața palatului Lan
caster au fost organizate începînd 
din noaptea de 7 spre 8 martie 
în memoria celor 72 de africani 
uciși acum un an la Sharpeville 
și Langa (Uniunea Sud-Africană).

La „demonstrația tăcerii" din 
fața palatului Lancaster iau parte 
rînd pe riad, sute de persoane 
inclusiv membri ai parlamentului 
și alți militanți pe tărîm obștesc.

LONDRA 10 (Agerpres)
La 9 martie primul ministru al 

Ghanei Kwame Nkrumah a sosit 
la Londra pentru a participa la 
Conferința primilor miniștri ai 
Commonwealth-ului.

Pe aeroportul din Londra Nkru
mah a declarat, printre altele, că 
această conferință trebuie să exa
mineze problema excluderii Uniu
nii Sud-Africane din Common
wealth. Dacă nimeni nu va ridica 
această problemă atunci acest lu
cru îl voi face eu, a declarat Nkru
mah.

-------- -------- = f-aea =--------

Milioane de familii americane locuiesc 
în case insalubre

— Mesajul președintelui Kennedy adresat congresului — 
New YORK O'f^gerpfes) —

TASS transmite:
Președintele Kennedy a adresat 

Congresului un mesaj cu privire 
la problema locuințelor.

în acest mesaj Kennedy recu
noaște că 14 milioane de familii 
americane, adică peste 25 la sută 
din totalul familiilor din S.U.A.

' locuiesc în case insalubre 
se degradează 
„slums“-urilor

Președintele 
ciuda lipsei 
construcția de 
El a arătat că

cu 18 la sută mai puține 
decît în 1959 și că anul trecut 
construit mai puține case de-

sau care 
numărul

câ, în 
locuințe,

;i că 
crește.
a relevat 
acute de
locuințe se reduce, 
in 1960 s-au cons-

truit 
case 
s-au

cît în oricare alt an din ultimul 
deceniu.
' Kennedy a amintit că la slîrșitul 

anului I960 din fiecare șase mun
citori constructori unul era șomer. 

Președintele a propus o serie de 
măsuri pentru stimularea construct 
ției de locuințe și îndeosebi acor
darea de credite antreprenorilor 
din industria de construcții. Pre
ședintele a recomandat să se cons
truiască 100.000 de locuințe comu
nale pentru familiile cu venituri 
foarte mici dar, după părerea ex- 
perților în problemele locuințelor, 
acest număr este insuficient dacă 
se ține seamă de faptul că mi
lioane de familii sărace locuiesc 
acum în case dărăpănate, în care 
mișună șoarecii.

MADRID In dimineața zilei 
de 9 martie a început procesul 
intentat unor reprezentanți de 
vază aii intelectualității spaniole 
și unor studenți acuzați de acti
vitate ostilă regimului lui Fran
co, relatează corespondentul din 
Madrid al agenției Reuter.

Presa relatează că cele 8 per
soane sînt învinuite că au des
fășurat o propagandă ilegală și 
au întreținut legături cu repu
blicanii aflați în emigrație. i

DJAKARTA Ministrul Afaceri
lor Externe al Indoneziei, Suban- 
drio, a declarat Ia 9 martie ci 
Indonezia nu și-a schimbat po
ziția în problema congoleză și 
în problema retragerii trapelor 
sale din Congo. După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
Subandrio a adăugat că Indone
zia continuă să sprijine guver
nul legal congolez condus de 
Antoine Gizenga.

RECLAMĂ CU... SPAIMĂ

Bundeswehrului se vor exersa 
bazele din Scoția în mînuirea ar
melor rachetă antiaeriene de fabri
cație engleză.

La 8 martie un purtător de cu- 
vînt al Ministerului de Război al 
Marii Britanii a confirmat că a- 
ceste două eventualități decurg 
din planurile preliminare de „or
ganizare a colaborării militare
vest-germane", care au fost dis
cutate la recenta consfătuire de la 
Paris a țărilor N.A.T.O.

Corespondentul declară că 
perții militari de la Bonn, al 
tor prim grup urmează să 
sească în Anglia luna aceasta, 
nu se yog limita șă șe documen
teze asupra bazelor de instrucție- 
antrcnament, ci j,vor pune în stu
diu*- și posibilitatea de a se crea
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NEW YORK 10 (Agerpres)
Cu ce nu se poate face afaceri 

în Statele Urâte! Chiar și cu... 
spaimaI „Reclama de șoc" este 
în această privință ultima inova
ție introdusă de businesstd recla
melor din S.U.A.

Un agent al unei firme de asi
gurări se prezintă 
la o familie care 
și-a cumpărat o 
casă în rate. Din- 
tr-o valiza el scoa
te un aparat pen
tru diafilme conectat de un pick
up cu plăci și... reprezentația 
începe: Familia lui John trăiește 
fericită într-o casă nou-nouță a- 
chiziționată bine înțeles în rate. 
Dar într-o zi John se duce la o 
vînătoare de fazani și nu se mai 
întoarce — un accident mortal. 
Aflăm că nenorocitul nu avusese 
grijă ca înainte de accident să se 
asigure împotriva ipotecilor. Scene 
disperate... văduvi, silită să re
nunțe la casă, își smulge părul 
din cap (placa ântă muzică de 
înmormântare). Dar pînă la urmă 
totul se temină cu un happy-end, 
căci John încheiase totuși în secret 
o asigurare și familia sa își va 
păstra casă unde va trăi fericită 
pini la adină bătrînețe (țe aude 
tJBsoica" de Beetboven). ' 'Agentul 
i '•sa își freacă fericit udările 
tĂcest apent face rara»- 75 la

sută din clienții mei s-au speriat 
atît de tare, încît au contractat 
numai decît o asigurare".

Pentru asigurări pe viață, con
tra incendiilor etc., bineînțeles că 
agentul dispune de alte filme și 
discuri.

Un specialist in preparate pen-

NOTĂ

BONN Poliția din landul vest- 
german Renania de Nord-West- 
falia a operat arestări în masă 
în rîndurile populației vest-ger- 
mane. Potrivit agenției A.D.N., 
au fost arestate 30 de persoane 
acuzate că fac parte din Parti
dul Comunist din Germania și 
că au difuzat „materiale propa
gandistice comuniste**.

RABAT Consiliul Municipal 
din Rabat a hotărît ca шіа din 
străzile capitalei Marocului să 
poarte numele eroului poporului 
congolez, Patrice Lumumba.

tru conservarea țâ
rului, arăta deu
năzi la televiziu
ne bărbați cu o 
bogată podoabă 
capilară. Deodată 

se aude o voce de stentor : „Acest 
om va rămîne imediat fără păr!“ 
și pe ecran apare o superbă... che
lie ! Involuntar telespectatorul își 
pune mîinile în cap să vadă dacă 
i-a mai rămas ceva.

Nu rareori gospodinele america
ne sînt speriate cînd pe ecranele 
televizoarelor văd cum aparatele 
lor de spălat rufe se desfac în 
bucăți. Bineînțeles că acest lucru 
nu se va întîmpla dacă în aparat 
se va introduce praful de spălat 
„Xy“. Așa-zisele „reclame televi
zate pentru lămurirea opiniei pu- 
b> e“ contribuie și ele la aceas
tă psihoză a spaimei. Ele bagă 
groaza în telespectatori pe care ii 
conving ci stat grai 
Mar atinși da caa 
etc. fi U fac st sa

MOSCOVA Misiunea de priete
nie și bunăvoință a Republicii 
Mali care se află la Moscova a 
dus tratative cu o delegație gu
vernamentală sovietică și cu re
prezentanții 1 
departamente în 
voltării 
tehnice 
U.R.S.S. și Republica Mali.

Tratativele s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

unor ministere $1 
Lji problemele dez- 

colaborării economice, 
și culturale dintre

CINEMATOGRAFE
72 martie

ANINOASA : Departe de pa
trie ; VULCAN : Darclee ; LU- 
PENI : Primăvara ; BARBATENI: 
Roma oraș deschis ; URICANI: 
AsaălMll - din nmhra
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