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In cursul lunii iunie, mina 
Lupeni a realizat planul de pro
ducție în proporție de peste 102 
la sută, depășind planul cu 2576 
tone de cărbune cocsificabil. De
pășirea planului de producție se 
datorește în primul rînd depăși-’ 
ril randamentelor planificate.

Colectivul nostru este hotărît 
să-și îmbunătățească munca în 
continuare. La o analiză ce s-a 
ținut din inițiativa comitetului 
de partid de la mină, s-a hotă
rît ca în cinstea Zilei minerului 
și a zilei de 23 August, in cursul 
lunii iulie exploatarea noastră 
să depășească planul de produc
tiv cu 220 tone cărbune peste 
planul zilnic.

In vederea realizării obiecti
vului ce ne am propus s-au luat 
măsurile necesare ; brigăzile să 
fie aprovizionate la timp cir cele 
necesare (vagonete goale, mate 
riale, utilaje etc.), in acest scop 
au fost întărite echipele care lu
crează la repararea vagonetelor 
șl a cărucioarelor pentru trans
portul lemnului. Parcul de loco
motive de la orizontul 480 (ori
zont principal de transport) se 
completează cu o locomotivă 
„Diesel" nouă pentru îmbunătă
țirea transportului la acest ori
zont. Brigăzile au fost comple
tate cu efectivul necesar ca să 
poată îndeplini planul fixat prin 
foile de acord.

Desigur că pe lingă depășirea 
planului de producție se urr. ă- 
rește și îmbunătățirea perma
nentă a calității producției. Ca 
urmare a măsurilor luate de 
conducerea tehnică sub îndru
marea comitetului de partid și 
extinderii inițiativei minerului 

-Ghioancă Sabin „Nici un vago- 
net de cărbune rebutat pentru 
șist", în luna iunie a. c. conți
nutul de cenușă in cărbunele brut 
a fost redus cu 1 la sută față de 
norma internă. Realizarea obiec
tivelor propuse cer în continua
re o muncă susținută de zi cu zi 
a întregului colectiv și în spe 
ci al din partea maiștrilor, teh
nicienilor și inginerilor, ca or
ganizatori ai producției. Aceas
tă muncă trebuie în primul rînd 
să se concretizeze în îndeplini
rea și depășirea planului de că
tre brigăzi, fapt ce va aduce du
pă sine realizarea obiectivului 
propus, adică depășirea planului 
de producție pe exploatare și ob
ținerea încă în trimestrul Iii a 
unor rezultate la nivelul de pro
ducției planificate pentru trimes
trul IV. dînd in acest fel patriei 
mai mult cărbune cocsificabil.

ing. E. MAGYAROSI 
mina Lupeni
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uzinei

La club
a ce-

liber, despre preocupările lor 
De pildă...

Jumătate din efectivul uzinei este format din * . 
tineri. Toate realizările obținute sînt legate 
deci și de munca lor. Și uzina se mîndrește * 
cu multe rezultate care-i fac cinste, cu laudele * 
minerilor care folosesc utilajele reparate aici. 
Mișcarea de inovații, de raționalizări și lupta 
pentru economii, întreaga viață a uzinei este 
legată de tineri. Dar nu despre felul în care 
își îndeplinesc ei munca la strung, la cuptor, 
la bancul de lucru, am dori să vorbim acum1. 
Ci despre felul în care tinerii de la U.R.U.M.P. 
își petrec timpul 
din afara uzinei.

3582 tone de cărbune 
spălat peste plan

Luna iunie, de altfel ca și lu
nile anterioare, s-a încheiat- pen
tru muncitorii prcparației Petrila 
cu noi succese în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de producție. 
Ei au spălat peste prevederile pla
nului 3582 tone de cărbune, iar la 
brichete planul a fost depășit cu 
597 tpne. In același timp, colec
tivul preparației s-a preocupat 
îndeaproape și de reducerea chel
tuielilor de producție, folosindu-se 
în mare măsură de posibilitățile 
existente. Datorită măsurilor luate 
pentru folosirea cît mai rațională 
a utilajelor și instalațiilor, consu
mul de energie electrica a fost 
mai mic decît cel planificat cu 
7,75 la sută.

La mina Lupeni

uzină. La bibliotecă, 
sala de șah, în sala 
repetiții a corului ei 
petrec timpul liber 

cite

Marea majoritate 
lor care, populează clubul 
central al sindicatelor din 
Petroșani sînt tinerii de 
la 
în 
de 
își
căutind ‘ să învețe 
ceva. De fapt ceea ce ca
racterizează tinerii de azi 
din uzină este tocmai 
complexitatea problemelor, 
multilateralitatea frămîn- 
tărilor și preocupărilor 
lor de oameni noi, căută
tori neobosiți ai noului. 
Pînă nu de mult, pără
sind uzina după termi
narea lucrului, tinerii se 
îndreptau către casă fără 
nici un program sau își 
consacrau întregul lor 
timp liber unei anumite 
probleme culturale sau 
sportive. Azi însă fiecare 
tînăr are preocupări di
ferite : învață la școala 
serală, la cursul de cali
ficare, face sport, parti-

cipă la repetiții la dife- 
rite formații artistice, la 
excursii, vizionări de 
spectacole în colectiv etc. 
Astfel de tineri întâlnești 
a^i în mare număr la 
U.R.U.M.P. De pildă, a- 
justorul Cristea Aurel, 
pasionat cititor al biblio
tecii, este un corist la fel 
de bun, un turist pasio
nat, îndeplinind la fel de 
bine și munca de secre
tar al biroului U.T.M. 
pe secție. Și la fel ca 
sînt și alți tineri.

el

acum

Pe terenurile 
de sport

Sportul este una din 
pasiunile tinereții. Și ti
nerii uzinei sînt cu ade
vărat... tineri. De pildă, ■ 

cind in uzină se
desfășoară faza l-a a 
concursului cultural spor
tiv se află in întrecere 
aproape 20 de echipe de 
fotbal, volei, handbal, 
șah, fiecare secție avînd 
o echipă reprezentativă.

D. MIHAIL

(Continuare în pag. 3-a)

Firul a fost răsucit frumos, uniform. Torsiunea 
lui corespunde prevederilor stasului. N-are nici o 
pată, nici o s-camă, de ți-e mai mare dragul să-l 
priveștî. Un astfel de scul trece la „extra", încu- 
nunînd strădaniile celor care an contribuit la pro
ducerea lui.

La o astfel de discuție, un grup dte sortărese de 
la Filatura Lupeni au fost surprinse de fotorepor
terul nostru.

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

Brigadă de bună deservire
In fiecare zi la ma

gazinul nr. 1 textil din 
Petroșani numeroși .cum
părători vin să se apro
vizioneze cu diferite măr
furi. In vitrine și în raf
turi mărfurile sînt frumos , îngrijesc 

narea 
mărfuri 
servesc 
tiincios.

Ca rezultat al muncii 
rodnice depuse brigada 
și-a îndeplinit planul de 
desfacere pe trimestrul 
II în proporție de 120 
la sută.

------- ■------------- -*

termocentrala Paroșeni

așezate, etichetate, lucru 
ce atrage privirile cum
părătorilor.

— Mătase „Corina" 
aveți ? întrebă o cum
părătoare.

— Avem toate feluri
le de mătase — răspun
de vînzătoarea.

După puțin, timp soli
citanta primeș
te marfa cum
părată, ambala
tă frumos.

La

In acest magazin lu
crează . brigada de bună 
deservire „Vasile Roai- 
tă“ condusă de utemista 
Bredan Marusia. Cei 6 
membri ai brigăzii, se 

de aprovizio- 
magazinului cu 
de seton, de- 

prompt și conș-

>

Aufbau Magdeburg 
va juca duminică 

la Lupeni
ln ultimul timp în țara noastre 

au susținut tiuîlmri de fotbal di
ferite echipe din țările prietene. 
Printre acestea, de o apreciere 
deosebită se bucură formația ger
mană Aufbau Magdeburg, cla
sată pe locul V în prima catego
rie a campionatului din R.D. Ger
mană. In turneul întreprins în ța
ra noastră,, echipa germană 
tîlnit formația U.T.A. i 
duminică 9 iulie a.c. la orele, * 
17,30 să susțină o intîlnire în-1 
compania formației Minerul pe ț 
stadionul de la Lupeni. Ротта- , 
ția din Lupeni va folosi latul l 
cunoscut, cu excepția lui. Nisipea- 
nu, plecat la tratament. Oaspeții ) 
vor folosi probabil următorul ' 
lot: Blochwitz, Kstpescb, Wei- l 
man, Reidocb, Hirsschman, Beh- Ș 
na, Wittenbercher, Wideman,E.c- 
khardt, Walter, Hilbert. In des- (, 
chidere va avea loc un meci de i1 
juniori. (
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Printre echipele fruntașe de la U.R.U.M.P. se numără șl e- 
chipa de forjori condusă de Boieru Andrei care-șl depășește lu
nar sarcinile de plan cu 55—60 Ia sută. IN CLIȘEU: O parte 
din membrii echipei.

1

>

Anul școlar în învățămîntul de partid
s-a

La 30 iunie a. c. s-au termi
nat convorbirile de sfîrșit de an 
școlar în cadrul învățămîntului 
de partid. La mina Lupeni și-au 
încheiat cu acest prilej activi
tatea 35 de cursuri și cercuri de 
îr.vățămînt de partid.

In anul șcdlar care s-a ter
minat au studiat în cadrul în
vățămîntului de partid 774 de 

•cursanți, membri și candidați de 
pariid, precum și tovarăși din 
activul fără de partid. Prin gri
ja organizațiilor de partid, ac
tivitatea cercurilor și cursurilor 
de învățămînt a fost strîns ’’le
gată de sarcinile economice ale 
exploatării, contribuind astfel în 
mare măsură la . mobilizarea 
membrilor și candidaților de 
partid, a tuturor cursanților, și Printre, cercurile ,de studiere 
prin ei, a întregului colectiv la Statutului P.M R. fruntașe

încheiat cu succes
numără, de pildă; și' cel condus 
de propagandistul Cătănaș ’ Cor
nel din sectorul IV B. Prin grija 
organizației de bază, frecvența 
la ședințele de învățămînt a fost 
peste 90. la sută în tot cursul 
anului, iar la seminariile reca
pitulative de 93 la sută. Cu pri
lejul convorbirilor recapitulative 
cursanții cercurilor de studiere 
a Statutului P.M.R. au dat răs- • 
punsuri bune la problemele stu
diate în cursul anului, cum ar 
fi de pildă : „Necesitatea creării 
partidului de tip nou“, „Centra
lismul democratic și democrația

obținerea unor succese tot mai 
importante în producție. Rezul
tate bune au fost obținute și în 
privința îmbunătățirii conținutu
lui învățămîhtului de partid, 
prin ajutorul acordat' propagan
diștilor, prin grija manifestată 
față de participarea acestora la 
cursurile de pregătire și față de 
felul cum se prezintă ei 
curi. '

O deosebită atenție au 
comitetul de partid și organiza
țiile de bază pentru ca activita
tea celor 11 cercuri de studiere 
a Statutului P.M.R. să se des
fășoare în bune condițiuni. Con
ducerea acestor cercuri a fost 
încredințată. unor propagandiști 
bine pregătiți și cu experiență.

a', 
se

la cer-

acordat

IOAN CARPEN • 
activist al comitetului de partid 

mina Lupeni .

(Continuare în pagina 3-a)

Reparații de calitate și înainte 
de termen

Incă de la începutul anului, 
conducerea termocentralei Paro- 

- șeni a ■ luat măsuri pentru pre
gătirea pieselor, uneltelor și a 
unor materiale necesare pentru 
lucrările , la grupul III', ce urma 
să intre în reparație în cursul 
lunii iunie. In același timp, pe 
baza: unui studiu efectuat de 
personalul tehnic al > uzinei, au 
fost-prevăzute în planul tehnic 
unele modificări și automatizări 
menite să" îmbunătățească siste
mul de funcționare a cazanului 
și turbinei grupului respectiv.

Pregătirile au luat sfîrșit. In 
luna iunie, grupul 3 a fost oprit 
și s-a trecut la lucrările de re
parație. Piesele de schimb stă
teau gata să înlocuiască pe cele 
uzate. O contribuție' însemnată 
pentru asigurarea la timp a a- 
cestor piese a adus-o și Uzina 
de reparat utilaj minier din Pe
troșani care a ajutat 
ționatea blindajelor 
manganos necesare 
relor de gaze arse' și 
relor de moară.

Echipele speciale de reparații, 
completate cu muncitori price- 
puți, din celelalte secții, și-au 
început lucrul. Termenul. fixat 
pentru terminarea reparări: gru
pului a fost de 22 de zile. Mun
citorii au hotărît ca prin folosi
rea din plin a programului de 
lucru, printr-o repartizare judi
cioasă a lucrărilor și o cît mai 
bună ,organizare să termine re
parațiile înainte de termen si 
ele să fie de bună calitate. Mun
cind de ;zor, ei înaintau, tot mai.

la confec- 
din oțel 

ventilatoa- 
ventilatoa-

mult cu lucrările. 'Pe lîngă lu
crările de reparații s-au făcut și 
modificările prevăzute în planul 
tehnic, fără ca aceasta să întîr* 
zie ritmul reparațiilor. S-a mon
tat sistemul nou de control al 
nivelului coborît din tambur la 
cazanul 3, s-a automatizat în
cărcarea cu cărbune a morii 3 
A și altele. La turbina grupului
3 au fost aduse, de asemenea, 
modificările prevăzute: la sem
nalizarea reciprocă, la cota zero 
dintre turbinele 2 și 3, la siste
mul de reglare automată a ni
velului de apă la . p reîncălzi torul 
nr. 4 de înaltă presiune dte la 
turbina 3, iar la generatorul a- 
cestei turbine s-a etanșat com
plet camera de răcire. O altă lu
crare foarte importantă a fost 
introducerea unui sistem de con
trol a condensatorului.

Datorită elanului cu care s a 
muncit, a procedeelor bune de 
lucru și a măsurilor luate din 
timp, cazanul grupului 3 a fost 
terminat și pus în funcțiune cu
4 zile înainte de termen, iar re
parația turbinei s-a încadrat, de 
asemenea, în timpul prevăzut.

La lucrările de reparații de la 
cazane s au evidențiat prin stră
daniile depuse echipele conduse 
de Tașnadi Iosif, Berindea Lu
cian. maistrul Diaconu Vasile și 
inginerii Dina Dumitru și Mă- 
ieran Gheorghe, iar la cele de 
la turbină echipele conduse de 
Popescu Ioan, Dolcu Vasile, Vul
pe Victor, maistrul Bordei Vic
tor și. inginerul Truică loan



Note — comentarii

Povestea tristă a unor lăzi
«

І

vitrina 
de curiozități

PETITIA...
„este o cerere adresată

• reria unui for competent, ;
1 fru rezolvarea unei stări
I lucruri semnalate.
î Petiția locatarului Ionică 
î Radu, blocul 15, scara IV Pe- 
ș troșani, din cartierul Gh. Di- 
T mitrov nu mai este o cerere 
» simplă, ci o rugăminte fierbin- 
{te adresată I.L.L. Petroșani.

Și e firesc să fie așa, dacă
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*
du aproape două luni numitu-! 
lui locatar îi este defectă baia * 
și nu poate să-și facă omul ! 
un duș, în plin sezon de vară, f

Ghinionistul locatar a adre- ;
sat I.L.L. încă în luna mai o 
cerere înregistrată sub nr 
4260. Și precum i s-a promis ♦ 
a tot așteptat omul o zi, două, • 
trei, o săptămînă și mai mujte * 
să vină spetialistul, să con- I
state defectul și să-l repare. • 
Pe semne specialistul nici n-a * 
aflat de păsul locatarului nos-4 
tru care а așteptat în zadar. ’ 
După multe așteptări, la ușa. *

‘ • .................. 4
•

««

«
♦

4
; ce la cunoștință că cererea nu 

poate fi soluționată ? ! ?
Poate tovarășii din conduce

rea I.L.L. s-au gîndit că trece 
vara și petiționarul nu va mai 
«vea nevoie de duș, dar vara 
abia a sosit.

țetiționarului se aud bătăi
Ce credeți, cine a venit ? Poș
tașul — cu o scrisoare din par
tea I.L-L. prin care i... se adu

Utile ГЧШ confecționat special 
pentru transportul plinii. Erau în 
număr de 114. Tot atîtea sînt și 
acum dar...

Povestea a început astfel :
Studiindu-se posibilitățile de

îmbunătățire a calității plinii fa
bricate la Petroșani s-a 
confecționarea unor lăai 
transportul plinii de la 
la centrele de deservire, 
nerea a fost găsită bună,

î
î
!

I
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PODURILE...
...aduc un real serviciu tre

cătorilor. Podul peste Jiu ca
re leagă mina Petrila de oraș 
aduce mai multe servicii. El 
poete fi utilizat cu succes de 
Către amatorii de echilibristi
că, de înotători ți... mai puțin 

pietoni.
Gurile rele susțin că iova- * 

râțul Csenteri Ioan, gospoda- ♦ 
rul minei nu trece niciodată ! 
peste acest pod din trei moți- j 
ve: 1) nu-i plac înălțimile;» 
2) se teme de apă; 3) evită în- t 
tîlnirile... riscante, deoarece se î

4 
t

4 
Ф
Ф

propus 
pentru 
fabrică 
Propu - 
coman

da a fost executării la timpul ce
rut și rele 114 Itsi, intr-o bună 
zi, s-au umplut de pe rastclurile 
din magazia cu plina rumenă și 
gustoasă și au fost urcate In ma
șinile pentru transportat pline, 
lutnd drumul spre contrele de 
pline din Petroșani. De aici începe 
povestea tristă a lăzilor de pline. 
Sub ochii magazionerei fabricii de 
pline, la unul din centre plinite

Numai vara
Togtă iarna a funcționat în per

fectă stare de ziceai că avea să 
mențină temperatura scăzută de 
afară... sub zero grade. Dar cum 
a început zefirul, s-a zis și cu 
frigiderul-

Ce ne facem fîrtați, 
strice drojdia — se 
muncitorii fabricii de 
Petroșani.

Soluția s-a găsit.
— II chemăm pe mecanicul-șef 

să vadă frigiderul ți după consta
tările sale să se dispună repara
rea.

De atunci au trecut 3 luni. A 
trecut și primăvara lăsînd-o în 
ioc pe sora ei, vara. A trecut și 
mecanicul șef, respectiv tehnicia
nul Burden Iosif pe la fabrica 
de pîine, a văzut frigiderul și... 
atît.

o să ni se 
cătrăneau 
pline din

care erau așezate cu grijă CÎte 10 
într-o ladă au prins a „zbura" 
din locșorul lor în niște lăzi care 
păreau fără fund. Dar asta încă 
nu. e tptul. Lăzile deșeratate de 
zecile de plini au fost apoi arun
cate in curtea din vecinătatea 
centrului de pline. Magazionera 
indignată de cele văzute ți-a zis : 
O.C.L. Alimentara^ nu poate do
vedi aceeași grijă pentru oamenii 
muncii, confccționînd lăzi identice 
cu cele ale fabricii de рііпв și să 
desființeze lăzile actuale în care 
stau înghesuite și turtite sute de 
gini ? Bine ar fi ca cei de lă 

.C.L. Alimentara să studieze cu 
aceeași atenție ca și cei de la fa
brica de pline posibilitatea de a 
ajunge plinea la cumpărător în 
condiții igenice. Fără îndoială, 
ar găsi modalitatea rezolvării 
cestei probleme.

Dar pe cînd asta ?

si nu treacă
Frigiderul stă pe... drojdie, 

drojdia...
Numai să nu care cumva, 

vină iarna ți să găsească frigide
rul defect. (Ar fi o idee: iarna 
tot nu e nevoie de frigider !).

a-

iar

să

VI» ......_....
4 simte vinovat de starea actua-
X lă a podului.

,—-o- -
De patru ori mai mică

La muzeul din Krasnodon se 
găsește o neobișnuită ediție a o- 
perelor lui Pușkin. Cartea, care 
are 400 de pagini 
tată în 1833, este 
mai mită decît o 
brituri!

și a fost edi- 
de patru ori 
cutie de chi-

CALEI O
« In Sudan, pe malul Nilului, 

axiștă tribul „Magyarab" de o- 
Hfină... maghiară. Cei 7000 de 
„magyarab" slut urmașii ungu
rilor deportați ini Africa acum 4 
secole, de sultanul Selim al 11- 
k«.

tribul Fori din Noua Guinee bîn- 
tuie o eludați „boală a rîsului**. 
Boala se manifestă prin accese 
de rîs care țini foarte mult. Bol
navul moare, de obicei, la uni 
an după apariția bolii.

* Explorînd Anctartida, șavan- 
țil sovietici au găsit fosile de 
lemn și urme de frunze, precum 
Șl schelete pietrificate de anima
le, care atestă că in aceste lo
curi, cu 200—250 db milioane de 
Mii în urmă, se găseau o floră și 
0 faună deosebit de sbundtentă

• Savanții sovietici au emis 
părerea că, in Galaxia din care 
face parte sistemul nostru solar, 
există aproximativ 150.000 de 
sisteme planetare. Turiștii viito
rului vor avea die unde alege.

• Industria sovietică a pro
dus recent un nou tip de micro
buz (autobuz de proporții redu
te) foarte Indicat pentru călăto
riile turistice în grup. Microbu
zul are 20 de locuri, instalație 
de încălzire și ventilație, aparat 
de radio șl este construit aproa
pe în întregime din mase plas- 
tkw.

• Pe șoseaua care leagă ora
șele Smirna și Salihli din Tur
cia au fost descoperite ruinele 
cetății Sardis, capitala Lidiei, 
unde a domnit celebrul rege Cre- 
sus, cel fabulos de bogat.

• Orașul Delhi, capitala in
diei, se împarte de fapt, în două 
Ptașe distincte: Old-Delhi (Ve
chiul Delhi) cu peste 900.000 lo
cuitori și vestite monumente is
torice și New Delhi (noul Delhi) 
CU aproape 300.000 locuitori, de 
construcție mult mai recentă un
de te află palatul prezidenția), 
parlamentul, ministerele și nu
meroase institute științifice.

• „A muri de rîș“ nu mai este 
0 simplă... figură de stil. In
tr-adevăr printre indigenii din

• Curmalul este un arbore., 
multilateral. El furnizează fruc
tele bine cunoscute, frunze pen
tru fabricarea diverselor produ
se de industrie ușoară, suc fo
losit pentru prepararea unor de
licioase băuturi răcoritoare șî 
semințe care, prăjite și măcinate, 
seamănă uimitor la gust cu ca
feaua naturală.

• Orașul Kiev are două gră
dini botanice: grădina Univer
sității cea mai veche, din centrul 
orașului șl grădina Academiei de 
științe, nou înființată 
prafață de 200 ha.

• Singurele păsări 
câre pot zbura înainte 
sînt păsărlle-collbri, totodată ele 
sînt cele mai mici păsări care 
au fost întîlnite pînă acum.

pe o su-

din lume 
și Înapoi
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Eforie. Restaurantul „Perla Mării'*

Bufete eu autodeservlre pe
Colaboratorii In

stitutului „Ghlpro- 
torg“ au terminat 
elaborarea proiec
tului tip al unor 

bufete cu autode- 
servire care vor fi 
construite pe mari
le autostrăzi din 
U.R.S.S. Conform 
proiectului, clădi-

autostrăzi
fabricate. Bucătă
riile bufetelor în
zestrate cu mașini 
de gătit și tot felul 
de ustensile electrice 
de cea mai nouă 
construcție vor d'a 
posibilitatea ca vizi
tatorii să fie d ser
viți foarte rejAde.

rile acestor bufele 
nu vor avea etaj, 
ele vor fi construi
te din cărămizi u- 
șoare, întrebuințîn- 
du-se larg sticla 
incasabilă, alumi
niul' și diferite ma
teriale sintetice. 

Mîncărurile vor fi 
preparate din semi-

E BINE ȘTIM!
de apă. In condiții extrem, de 
grele, pierderea de apă numai pria 
piele poate atinge 3—4 litri.

In același timp cu apa se eli
mină din organism și clorura de 
sodiu (sare) aproximativ 5 g. la 
litru. Consumul de sare, înainte de 
plecarea în excursie, micșorează 
transpirația și setea. Norma de 
apă pe cap de om în timpul ex
cursiei este de 1,5—2 litri in 24 
ore.

înainte de plecare se recomandă 
să se ia o linguriță de sare( se 
poate pune multă sare pe □ buca
tă de pîine) și după aceea să se 
bea ceai sau apă, pînă la com
pleta potolire a setei. In timpul 
excursiei nu este bine să se bea 
apă, La popasuri» нйсі, se pot tua 
cîteva înghițituri de apă. In tim
pul popasului marc nu se bea apă 
multă dintr-o- dată. După odihnă 
înainte de plecare se poate bea 
pînă la astîmpărarea setei. 1

Nu este voie să se bea apă ne- 
fiartă din rîurî, lacuri, bălți.

Fiecare excursionist trebuie să 
aibă la el un bidon cu apă bună 
de băut sau ceai slab.

Dacă ceaiul sau apa se toarnă 
fierbinte într-un bidon de metal, 
nu este voie să se adauge sare de 
lămîie. Trebuie să se aștepe pînă 
ceaiul sau apa se răcesc. In caz 
contrar se pot forma substanțe 
vătămătoare. Pentru potolirea se
tei se poate folosi o bomboană a- 
cră sau să se amestece fructe us
cate spălate.

Corpul omenesc conține aproxi
mativ 60 la șută apă.

Un efort mușchiular intens pro
voacă o pierdere considerabilă de 
apă, care se elimină prin glandele 
sudori pare, rinichi și plămîni. In 
timpul excursiei, organismul pierde 
în 24 ore o cantitate de 2-2,5 litri

----- n < . ș ___ »—

MICĂ PUBLICITATE
SE CAUTA...
..,de către un grup de secre

tari cte sector de la mina Lupeni, 
cretă albă, roșie, albastră, gal
benă, sau de orice culoare pen
tru punerea la punct a grafice
lor de producție.

Ofertele se depun la tov. La- 
zăr Anton, sectorul I B, Teodo- 
rescti Ana, sectorul II, Bals Ma
ria, sectorul V sud care răspund 
de grafice, și la conducerile a-
na, sectorul v sud care raspi 
de grafice, și la conducerile 
cestor sectoare miniere.

SE ORGANIZEAZĂ...
...de către sectorul de trans

port I C.O. Petroșani un concurs 
de inovații avînd ca temă : pro
iectarea și executare unui dispo
zitiv pe bază de autocomandă, 
în vederea reparării băncilor de
fecte, a geamurilor lipsă și al
tor stricăciuni semnalate la au
tobuzele locale.

Concurenții sînt rugați să se 
grăbească, altfel riscă ca într-un

viitor apropiat $ă călătorească 
cu auto... pasul,

S-A PIERDUT...
...supravegherea asupra echi

pei de reparații și întreținere a 
drumului de pe traseul Uricani— 
Cîmpu lui Neag.

Cei care pot da informații des
pre pierderea semnalată, de că
tre pietonii și conducătorii auto 
care circulă pe acest traseu să se 
prezinte la districtul de poduri 
și drumuri Livezeni, ofi la to
varășul Șodolescu Marin, șeful 
secției de poduri 
cadrul Sfatului 
nesc Petroșani.

S-A GĂSIT...
...la O.A.D.L.F.

peni un procedeu pentru ușura
rea muncii femeii : vînzarea ouă- 
lor fără coajă și vicerversa,

Cei interesați vor cere lămu
riri suplimentare de la autorul 
inovației, Rusu, vînzător la a- 
ceastă unitate.

ți drumuri din 
popular orășe-

nr. 19 din Lu-

«00009000000009și
I Pe cuprinsul 
§ regiunii Hunedoa- 
8 re trecutul ista- 
8 ric a lăsat multe
8 urme materiale. Ruinele cetăților 
8 dace de la Piatra Roșie, Blidaru, 
8 Peștera Boli, cit și vestigiile cul- 
8 turti romane de la Călan, Zlatna, 
8 Grădiște, Vețel, Cigmău pot fi 
o văzute și azi în toată splendoarea 
o lor. Durate cu grele eforturi și 
8 cheiltuieli, zidurile lor peste care 
8 s-au cernut veacuri amintesc de 
8 alte vremuri și alte rînduieli.
3 Părăsite și tratate cu indiferen- 
8 ță în timpul regimurilor burgheze, 

aceste edificii de mare interes 
istoric au devenit prin grija sta
tului nostru democrat-popular a- 
devirate muzee în plină dezvol
tare. Reînviate ca așezăminte de 
cultură ele au dat în vileag mul
te lucruri noi, uneori complet ne
cunoscute, din viața și activitatea 

noftți străbuni.

O excursie instructivă.

8
8 o 
8
8 îndepărtaților nofiți străbuni. 
8 Muzeul de la Sarmitfigetusa cons- 
8 tituie în această privință un 
8 exemplu grăitor. O excursie în 
8 acest loc este deosebit de fru- 
8 moașă fi instructivă. In colectiv 
8 sau individual, cu trenul sau alte 
8 mijloace de locomoție oamenii 
I muncii din Valea Jiului o pot 
o efectua intr-un timp scurt și fără 
g oboseală.
8 Pe tot parcursul drumului spre 
3 Sub cetate (punctul feroviar de

legătură cu Sar.mizegetusa pentru 
cei ce pleacă din Petroșani) na
tura înconjurătoare oferă un pei
saj pitoresc și surprinzător de 
schimbat de la hotar la hotar de 
localitate. Chei înguste fi sălba
tice la Banița, viaducte și multe 
serpentine la Merișor și Criva 
dia, livezi cu rod bogat la Pui, 
Băieții. Satisfieuți și parcă cu
prinși de bucurie ochii fug cu 
nesaț ba pe luciul holdelor de 
aur crescute pe ogoare, ba pe fi
rul argintiu al Șiretului tumultuos.

Abia la poarta capitalei Daciei 
romana neobișnuitul atrage aten
ția. Datorită săpăturilor din ul
timii ani, cercetătorii științifici ou 
stabilit că Sarmizegetusa a fost 
zidită la începutul secolului II 
de către trupele romane după o- 
cuparea Daciei. Confund vechi
lor ziduri, mai ales dacă sini ur
mărite cu ghidul în mină, relie
fează amănunțit aspectul cetății 
Prevăzută cîndva eu porți fi tur
nuri de apărare, întărită în ex
terior cu mari blocuri de piatră, 
valuri de pămint și șanțuri, ceta
tea se întinde pe suprafa unui 
uriaș pătrat cu latura de o ju
mătate de kilometru. In interior 
au fost identificate de cercetători 
numeroase clădiri cu caracter o-
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ficial, depozite fi 
magazii destina
te alimentelor. 
Pe terenul din 

exterior romanii au înălțat temple 
închinate zeilor Baal, Hamon, 
Nemesis, Aesculap, vile și case 
aparținînd celor avuți, monumen
te și alte diferite construcții. Cea 
mai impunătoare piața publică a- 
trage atenția prin fastul arhitec
tonic și cele două despărțiuri 
care în adunări separa oamenii 
de rang de cei din popor. Prin- 
tr-o poartă se poate trece în clă
direa augustanilor cu săli spa
țioase, despărțituri și chilii. Edi
ficiul păstrat cel mai bine este 
amfiteatrul, o clădire în formă 
elipsaidală. Aici, cu prilejul ser
bărilor, se adunau coloniști, că
petenii militare și alte oficialități 8 
pentru a asista la barbarele lupte 8 
dintre gladiatori. Cel mai intere-- 8 
sânt de vizitat este muzeul din 8 
localitate, situat chiar în centrul 9 
comunei, și deschis zilnic. El Cu
prinde numeroase 
mente, obiecte de 
trumente, arme și 
lecție de monede.

Excursie făcută

statui, mow 
ceramica, ins
ei bogată, co

fost scurtă, 
tnult de o

a
Ea nu a durat mai 
zi, dar cele văzute fi impresiile 
culese ne îmbogățesc cunoftințele fi 
hui în inimă amintiri de neuitat.

д. NICHIFOREL
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La mina bpoenj

Asul școlar In Invațlmlntal do partid 
s-a încheiat cu succes

(Urmare din pag. l-a)

internă de partid", „Organiza 
tie de bază — temelia partidu
lui", „îndatoririle ți drepturile 
membrilor de partid" etC. Cursan- 
■ții Flofta Nicolae, Csiki Iosif, 
Cheche Stellan din certul con
du? de propagandistul Cătinăș 
Cornel djn sectorul IV B, de pil
dă, aii d>at răspunsuri foarte bu
ne în legătură cii sarcinile or
ganizațiilor de bază în întărirea 
rîndurilor partidului, lucru ce a 
oglindit perseverența cu care au 
ștudiat materialul predat în tct 
cursul anului de învățămînt.

Q rodnică activitate au desfă
șurat și cercurile de studiere a 
Istoriei P.M R. din care 3 au 
fost de anul I și 5 de anul II 
Printre cercurile de studiere a 
Istoriei PM.R. cu o bună acti
vitate se numără și cel din sec
torul III, condus de propagan
distul Florii loan. Munca sus
ținută pe care au depus-c cursan- 
ții cercului pentru însușirea lec
țiilor din programul de învăță- 
r*Jnt se reflectă și în activitatea 
Kr din procesul de producție. 
Pin rînaul cursanților acestui 
cerc, mineri în abatajele fron
tale ale sectorului 111, au fost 
lansate numeroase inițiative va
loroase. Inițiativa cea mai im
portantă este cea pornită de mi
nerii din brigada comunistului 
Qhioancă Sabin „Nici un vago- 
net de cărbune febutat". Minerii 
încadrați în acest cerc au pre
luat, de asemenea, brigăzi co
dașe care astăzi obțin rezultate 
însemnate. Unul dintre aceștia 
este minerul Onișor Nicolae care 
preluînd cu cîteva luni în urmă 
una din cele mai slabe brigăzi 
ale sectorului a reușit s-o ridi
ce la nivelul celor fruntașe. Sînt 
fruntași în producție și alți 
cursanți ai cercului, printre ca1 
re brigadierul Aslău loan, mais
trul minier Brezeanu Dumitru.

Multă atenție a acordat comi
tetul de partid și activității ce
lor 9 cercuri speciale pentru mi
neri din cadrul sectoarelor pro
ductiva ale exploatării și celor 
3 cercuri de economie concretă. 

.Aceste cercuri desfășurîndu-și 

.' activitatea pe baza unui program 
bine întocmit, cu o tematică 
strîns legată de sarcinile eco
nomice ale exploatării, au adus 
o contribuție importantă la îm-> 
bunătățirea procesului de pro
ducție Iată doar cîteva proble
me dezbătute în cadrul cercuri
lor speciale pentru mineri: „în
tărirea disciplinei în muncă — 
factor important în îndeplinirea 
sarcinilor de plan", „Introduce
rea tehnicii noi — cale spre ran
damente sporite", „îmbunătăți
rea calității cărbunelui — sarci
nă de seamă a fiecărui miner", 
„Ridicarea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost" 
etc. In cadrul sectorului I A, de 
pildă, cercul special pentru mi
neri a dezbătut cu cîteva luni în 
urmă problema îmbunătățirii ca
lității producției, făcînd în a- 
ceastă direcție propuneri concre
te. Realizarea propunerilor fă
cute de cursant'! cercului precum 
ți munca politică desfășurată de 
agitatorii din sector au contri
buit la îmbunătățirea substan-

țială a calității producție! ex
trase de colectivul sectorului I 
A. Cercurile speciale pentru mi
neri au făcut, de asemenea, nu
meroase propuneri privind in
troducerea tehnicii noi.

Pe lîngă rezultatele pozitive 
obținute atît îp Cursul anului 
ctt și cu oțaîia convorbirilor 
recapitulative, în activitatea cer
curilor și cursurilor de îrțvăță- 
mînt de partid s-âtî manifestat 
și unele neajunsuri. Lă 6 serie 
de cercuri cum sînt, de pildă, 
«le din sectorul II frecvența 
curșanțilpr a fost nesatisfăcă- 
tosre. Aceasta și datorită fap
tului că membrii biroului orga
nizațiilor de bază, cum sînt to
varășii Drîmboreanu Pavel, Tom- 
șa Octavian și Popa Ioan au ne
glijat activitatea cercurilor de 
care au răspuns. Cu mâți defi
ciențe a fost condus învățămîn- 
tul de partid și de către biroul 
organizației de baza din secto
rul IX. Secretarul acestei orga
nizații de bază, țov. Lipan loan, 
a absentat el însuși de 4 ori în 
cursul anului școlar «te la în- 
vfițămîntul de partid. Slab aju
tor au acordat desfășurării în- 
vățămîntului de partid și tov. 
Diana Chițu. Koos Ladislau, 
Meszaros loan, secretari de or
ganizații de bază.

Pentru remedierea lipsurilor 
existente, pentru pregătirea te
meinică a noului an de învăță
mînt, comitetul de partid al mi
nei Lupeni a luat deja o serie 
de măsuri. Un număr de 32 pro 
pagandiști care au obținut re
zultate bune, au fost propuși să 
conducă activitatea cercurilor de 
învățămînt și în viitorul an șco
lar. Printre aceștia se numără 
propagandiștii fruntași Florii 
Ioan, Pigui Pavel, Kirâly Zol- 
tan, Stoicoi Victor, litiu Mihai, 
Furdui. Petru, Crainic Nicolae. 
Cu ocazia recentei sale plenare, 
comitetul de partid al exploa
tării a stabilit și măsuri pentru 
noul an de învățămînt în pri
vința măririi numărului cercuri
lor de învățămînt, îndeosebi a 
celor de economie concretă și în 
privința creării «țin timp a for
melor de învMămînt сате vor 
funcționa în viitorul an școlar.

Medicii în schimb 
de experiență

Un grup de medici și personal 
sanitar mediu a întreprins recent 
o excursie la Turnu Severin cu 
scopul organizării unui schimb de 
experiență cu personalul medico* 
sanitar din portul de la Dunăre. 
După ce sîmbătă, medicii din Pe* 
țroțani s-au întreținut cu cei din 
Tor nu Severin în discuții de spe* 
Cialitatt, vizitînd In același timp 
și spitalul de aici, duminică dimi* 
neața împreună au otganiaat o 
excursie cu vaporul pe Dunăre. 
Nu a lipsit, bineînțeles, Intilnirea 
de fotbal cîștigată de petroțăneni 
cu 5—2. Cei aproape 40 de pe- 
troțăneni au avut multe lucruri de 
învățat cu această ocazie hoțirind 
ca'țî în duminicile viitoare să ot- 
gâbiîeze asemenea acțiuni.

Muncă însuflețită
Colectivul sectorului de inv«ti- 

ții al minei Petrila, luptînd pen
tru menținerea și în continuare a 
drapelului de sector fruntaș pe 
bazin, a obținut în curspl celui 
de*al П-lea trimestru rezultate 
însemnate. Planul fizic a fost în
deplinit în proporție de 113,5 la 
sută, productivitatea muncii a cres
cut cu peste 4 la sută față de 
planificat, iar pe cele două tri
mestre trecute s-au obținut eco
nomii la prețul de cost în valoa
re de peste 1.000.000 lei.

Aceste succese se detocesc efor
tului depus de întregul colectiv, 
organitării judicioase a fiecărui 
loc de muncă, aprovizionării rit
mice a brigăzilor cu materialele 
necesare, precum și altor măsuri 
de ordin tehnic.

O deosebită atenție a acordat 
conducerea sectorului ridicării tu
turor brigăzilor la plan. In acest 
scop, i-a repartizat pe lingă fie
care brigadă un tehnician cart să 
răspundă de activitatea ei, să o 
sprijin* în mod efectiv cînd în- 
tlmpină greutăți- Astfel, »-a reușit 
ca în aproape tot cursul semes
trului I toate brigăzile să fie 
planul îndeplinit și depășit iar 
randamentul acestora să depășească 
pe cel planificat cu 5—20 la sută. 
Aceasta, datorită în mare parte și 
mecanizării lucrărilor prin folosi
rea a 4 benzi relnCărcătoate. Nu
mai în luna iunie, de pildă, peste 
1110 m.e. din sterilul provenit de 
la săpări a fo« încărcat mecanic, 
volum care reprezintă aproape 50 
la sută din totalul materialului 
excavat pe sector.

îndeplinirea și depășirea indici
lor de plan sînt o urmare și a 
creșterii vitezelor de avansare. In 
medie, vitezele de avansare plani
ficate au fost depăși» cu peste 
10 la si tă. Cele mai bune reztll*

Mi In afara nlul
(Urmare din pagina l-a)

Dar nu numai fotbalul atrage pe 
terenul de sport tinerii uzinei. 
Echipele de tenis de masă, de șah, 
de lupte și rugbi se pregătesc e- 
cum pentru a-și desemna campio
nii pe uzină. „Fotbaliștii" selec
ționați ai uzinei sînt activiști
U. T.M., muncitori fruntași, artiști 
amatori. De pildă, Maghiara 
Gheorghe, maistru la turnătorie, 
este half în echipa de fotbal a 
secției, secretar al organizației
V. T.M., membru în brigada artis
tică de agitație. Tot ca un sport 
este considerat și turismul. Dumi
nică, de pildă, tinerii din ugina 
făc o excursie la Paring.

!n... „vacanța**
Cînd tinerii elevi seraliștî au 

terminat anul școlar intrînd în 
vacanță, s-au prezentat la sediul 
organizației U.T.M. spunînd : 
„Tot timpul anului școlar am fost 
scutiți de alte activități. Acum 
sîntem în vacanță și vrem să con
tribuim și noi cu ceva la munca 
organizației".

Vacanța muncitorilor elevi este 
deci deosebit de activă. De fapt 
în uzină nu se vorbește de va
canță ci de concediu ; majoritatea 
elevilor seraliști au primit bilete 
de odihnă la diferite stațiuni, alții 
și-au făcut dosarul pentru a 
merge în toamnă la facultate tri
miși de uzină, alții la școala de 
maiștri și încă 30 pentru liceul 
seral. In uzină numărul tinerilor 
care învață într*o formă de în- 
vățămînt a trecut de mult de 100. 
Preocupările tinerilor în afara u- 
zinei sînt pe cit de variate și mul
tiple pe atît de folositoare.
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CONCURS DE TIR
Secția de tir a Asociației 

sportive Parîngul Lonea ’a 
organizat zilele trecute e- 
tapa pe asociație a concursului 
de tir datat cu Cupa F.R.T. (ar
mă sport ЗХЮ focuri). Iată pe 
cei mai buni trăgători : Ionuț 
Traian (seniori), Podoțiu Elena 
(senioare), Ignaț Mihai (juni
ori) și Danciu Florica (junioa
re). Tinerii loneni se, pregătesc 
acum la cele două discipline pen
tru faza orășenească (raională).

— rezultate bune
tate au fost obținute de brigăzile 
conduse de Băbuț Constantin, Bo- 
teanu Nicolae, Toth Geza și Șo- 
falvi Dionisie care în luna iunie 
au realizat avansări de 75, 72 ți, 
respectiv, 65 m. la săpări.

S-a manifestat grija pentru ca 
lucrările executate să fie de cea 
mai bună calitate. O contribuție 
însemnată în asigurarea calității 
lucrărilor au adus-o maiștri mi
neri. Ei s-au ocupat îndeaproape 
de felul cum a fost executată 
fiecare lucrare în parte, dînd in
dicațiile necesare, contribuind e* 
fectiv la buna desfășurare a pro
cesului de lucru. Dintre aceștia 
l-au evidențiat maiștrii Trufaș 
Alexandru și Musca loan. Printre 
lucrările principale ți de bună ca
litate te numără : galeria de legă
tură la orizontul XI suitorul ver
tical între orizonturile 12 și 14, 
galeria de ocol la puțul XI, ori
zontul XII și betonarea circuitului 
de la puțul centru orizontul XIV.

Toate aceite succese au făcut 
ca sectorul să-și îndeplinească pla
nul semestrial cu 15 zile înainte 
de termen, situîndu-se astfel în 
rîndbl celor mai bune sectoare de 
investiții din Valea Jiului.

Nu de mult, în cadrul sectorului 
a început întrecerea pentru obți
nerea titlului de brigadă de cali
tate. Această întrecere organizată 
de comitetul secției sindicale în
drumat de organizația de partid, 
se desfășoară cu multă însuflețire. 
Fiecare brigadă, tehnician și ingi
ner din sector se întrece în a da 
în funcțiune numai lucrări bine 
executate. Totul arată hotărîrea 
minerilor de aici de a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile de producție 
ce le revin, de я contribui la Suc
cesele întregii exploatări.

E. ȘTEFAN

R OBLICIT ATI Sfl

Exploatarea minieră Lupeni
Țint in zilele de 20 și 21 iulie 1961 la sediul 

exploatării un concurs pentru ocuparea următoare
lor posturi ;

— maiștri principali mineri
— maiștri mineri

Doritorii vor depune cererile însoțite de acte
le necesare la sediul exploatării miniere Lupeni, str. 
Vito» Cavrilă nr. 1 pînă la data de 10 iulie 1961, 
unde pot obține și informații suplimentare.

Exploatarea minieră Vulcan
Organizează în ziua de 17 iulio la sediul ex

ploatării un concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi :

— maiștri miner! 
maiștri electromecanici

Cererile însoțite de actele necesare se pot de
pune zilnic la sediul exploatării miniere Vulcan, 
unde se pot obține și informațiile necesare.

^^■ятмі^піпмшіт..........

întreprinderea comunală orășenească 
PETROȘANI

anoajeaza conducători auto 
pe: autobuze, autocamioane, autospeciale 

fi autoturisme.

De asemenea, angajează un tractorist pe 
U.T.O.S. 2.

!
Cererile «c vor depune lo secretariatul I. C. 

: dm Petroșani fir. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr, 72.
І Iтѵ.тъігѵ.-.-.ти»»ѵ.-л-лѵѵт*.шшмѵл-.ѵ.и.-.-.*.-.п»«нгп/«их№вг»«геЕ«£г«м<паишк£:

liM Iuta № loioioie ji loca ЮН
PETROȘANI

ANUNȚĂ
In conformitate cu doctele Comitetului executiv al Sfatu

lui popular al orașului regional Petroșani nr. 352 din 27 Iunie 
1931 șl a normelor P.G.I., întreprinderea de locuințe și lo

caluri Petroșani, începtnd cu data de 1 iulie 1961. va «acuta 
in mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor lg toate 

imobilt I din Valea Jiului.
Contravaloarea serviciului de curățitul coșurilor de la a* 

bonații întreprinderii, м va incasa conform deciziei Comitetu

lui executiv al Sfatului popular regional nr. <14 din 19Эв.
Locatarii imobilelor proprietate particulară, sînt invitați lo 

Mdille sectoarelor I.L.L. din localitățile: Lonea, Petrila, Pe- 

troganl, Anlnoua, Vulcan ți Lupeni pentru încheierea contrac
telor.
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