
1Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Anul XV 
XX Nr. 4132

Simbătă
26 ianuarie 

1963

4 pag. 20 bani
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Preocupări intense în producție, 
rezultate bune

■Deva ’ •'

DTnaEataje - cărbune fără șist I
J*w1

Dna din locomotivele 
Difesel de mină, căreia 
muncitorii de la U.R.U.M. i 
Petroșani i-au făcut repa- 1 
rații capitale, va fi trimi
să Ia cea mai tînără ex
ploatare minieră din Va- ; 
lea Jiului — mina Dîlja. j 
înainte de expedierea lo- | 
Cbmotivei, tovarășul ingi- 
rier Constantin Gheorghe 
controlează , încă odată 
calitatea reparațiilor.

In sprijinul calității
De multă vreme mine

rii din Vulcan sînt frun
tași în ce privește cali
tatea cărbunelui. Probele 
zilnice de șist, făcute la 
separație, arată concret 
acest lucru. Pentru a îm
bunătăți însă și mai mult 
modul de efectuare a pro
belor respective, din ini
țiativa tovarășului Dudric 
Ștefan, șeful preparației, 
au fost luate unele mă
suri. In curînd se va tre
ce la alegerea mecanică 
a probelor de șist vizibil 
In acest sens au fost de
ja executate unele lucrări 
Urmează să se monteze 
o instalație mecanică de 
răsturnare și repunere pe 
linie a vagon etelor. Ast
fel se va ușura atît 
munca fizică la luarea 
probelor cît și timpul ne
cesar efectuării acestei 
munci. In acelaș timp pro
bele vor fi făcute mai 
exact, fapt ce va contri
bui la îmbunătățirea cali
tății
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bună

cărbunelui.
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Cărbune 
peste plan

Colectivul sectorului
de la mina Aninoasa de
pune însemnate 
pentru a-și 
mod ritmic

Dă, locomotiva este I producție.
' temeinice

eforturi 
îndeplini în 
sarcinile de 

Datorită unei 
organizări a

muncii și a măsurilor lua
te, minerii de aici și-au 
depășit zilnic planul. El au 
extras pînă în prezen', 
1197 tone de cărbune pes- 
le producția prevăzută în 
plan. In acelaș timp, ran
damentul obținut pe sec
tor întrece pe cel, plani
ficat cu aproape 100 kg. 
de cărbune pe post.

Cele 
zultate

mai frumoase re 
le-au înregistrat

minerii din brigada con
dusă de Gall Mihai. Mun
cind cu un randament su
perior celui planificat ei 
au extras peste plan 570 
tone de cărbune. Realizări 
însemnate au obținut și 
brigăzile conduse de Da
vid Ioan și Angheluță 
Enaphe. Ele și-au depă
șit planul cu 232 și, res
pectiv, 152 tone de căr
bune.

Nici un vagbn în locație
organizate, echi- 
încărcători și des-

cadrui 
reușii 
Să ПИ 
în ІС-

Bine 
□ele de 
iărcători de la depozitul 
de materiale din 
minei Lupeni au 
Ca în ultimul timp 
aibă nici un vagon
cație. Chiar și acum, pe 
timp de iarnă, cînd balas
tul și nisipul sînt înghe
țate, toate vagoanele au 
fost descărcate la timp. 
Din luna octombrie anul

trecut și pînă în prezent 
au fost descărcate 503 va
goane cu diferite materia
le. O contribuție valoroa
să la aceste succese au 
adus echipele conduse de 
Mitroți Vasile, Ciorbă 
Gheorghe și Tucă Marin. 
Peniiu rezultatele obținu
te muncitorii de aici au 
fost retribuții cu prime 
lunare.
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In luptă cu tăria rocilor,
>i‘ Ca și în alte seri, după o zi 

de muncă, maistrul Ciobanu se 
culcă destul de vreme. Adormi 
cu gîndul la diferitele treburi de 
peste zi. Dar nu i-a lost dat să 
doarmă prea mult. La ora 3 noap 
tea somnul odihnitor i-a fost în- 

i în ușă, 
grabă. Deschise. In 
ca o furtună, son- 

Vasile.
să venifi repede Ia
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« tea somnul odihnitor i-a
{ trerupt de bătăi insistente
♦
♦
♦

Se sculă in 
casă năvăli, 
dorul Șăuan

— Trebuie'4
ț 5903! S-a oprit motorul, iar gai-
4 “ ’
4 
î
4
4* •
« dor Ciobanu
* spre locația 5 903, plasată pe dea- 
J lui Diljei. Ce se întimplase ?
♦ Datorită gerului, motorina se 
{ congelase iar motorul s-a oprit
* brusc. Apoi a înghețat instala- 
j ția de refulare a noroiului de fo-
• taj. Astfel, întreaga garnitură era
* Imobilizată, iar freza se găsea la 

■ { 1 000 m. adîncime. Trebuia acțio-
♦ nat repede pentru a salva sonda. 

La ivirea zorilor sosi și șeful de
Gheorghe. Cei 

trei, în frunte cu 
au ră

mas toți să ajute la rezolvarea 
i. Era frig și con

tinua să bată un vînt năprasnic. 
Mîinile ,i se lipeau de metalul 
іесе. Dezghețarea și pornirea mo
torului le răpi mult timp. Oame
nii munceau de parcă uitaseră 
de frig. In sfirșil a fost dezghe
țată instalația de refulare a no
roiului de foraj. Timpul trecea pe 
nesimțite. Spre ptînz. după mai 
multe încercări prin manevrări 
brusca, a început degajarea gar
niturii. Fiecare prăjină scoasă în
semna o victorie. Fiecare prăjină 
salvată producea bucurie sondo
rilor. încă înainte de venirea 
schimbului II ultimele prăjini și 
tubul carotier ieșiră la suprafață. 
Sonda era salvată I

nituia a rămas în puț — anunță 
acesta.

— Imediat.
brac și gata.

Peste puțin

Numai să mă îm-

timp maistrul son- 
Victor urca grăbit

Ișantier Negescu 

Îdin schimbul
sondorul Ciobanu Petre

♦ L..~ t_,‘. .
I instrumentației.
I tinua să bată
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calității. Membrii brigăzilor 
sectorul III al acestei ■ mine, 

exemplu, desfășoară întrecerea 
lozinca ,.Nici un vagonet de

La exploatările miniere din Va
lea Jiului se duce o luptă susți
nută pentru îmbunătățirea calită
ții producției. Brigăzile de mineri 
de la abatajele cameră sau fronta
le și-au fixat ca obiectiv princi
pal în întrecere extragerea urnii 
cărbune curat, fără șist vizibil în 
el. Și pentru a dezvolta tot mai 
mult rezultatele obținute în aceas
tă direcție, la mina Petrila s-a ex
tins inițiativa privind îmbunătăți
rea 
din 
de 
sub
cărbune rebutat pentru șist".

La exploatarea minieră Petrila 
marea majoritate a brigăzilor de 
mineri dau atenție calității, alegînd 
cu grijă șistul din cărbunele ex
tras. Cuvinte de laudă se spun la 
recepția de la mina Petrila des
pre brigăzile conduse de minerii 
Cncoș Gbeorghe, Laszlo Ștefan, 
Bartok Iosif, Bartha Franclsc, Tă- 
nase loan, Cristea Nicolae, care 
trimit la suprafață cărbune curat. 
De asemenea, membrii brigăzii lui 
Mihai Ștefan care înainte erau 
bine cunoscuți în privința cantită
ților mari de steril pe care le tri
meteau la suprafață odată cu căr
bunele, dau acum o producție de 
bună calitate.

Din păcate la mina Petrila mai 
sînt unele brigăzi de mineri care 
nesocotesc frămîntările întregului 
colectiv pentru calitate și. în loc 
să-și facă conștiincios datoria tri
mit din abatajele lor cărbune cu 
mult

Un astfel de exemplu este bri
gada de mineri condusă de Bu- 
duroiu loan din sectorul I. Minerii 
acestei brigăzi Ie dau mult de 
furcă celor ce fac recepția căr
bunelui extras. In registrul în care 
se ține evidența calității cărbune-

șist.

lui pe brigăzii, la rubrica cărbu
ne amestecat cu mult șist este 
des întîlnit numele lui Rmliiroiu 
loan. ta. probele' de . calilai. iuate 
la culbutorul minei în ziua de 21 
ianuarie s-au găsit 150 kg.'steril în- 
tr-un singur vagonet cu cărbune 
trimis de această brigădă.

. Cantități asemănătoare de șist 
au fost găsite și țn zilele de 22 
și 23 ianuariei 'fot la sectorul l, 
din abatajul . unde lucrează briga
da minerului Jucătoru Gheorghe 
s-a trimis la suprafață’in decada 
a Il-a din luna ■ iandarie cărbune ’ 
amestecat cu peste 20 la sută ste-1 
ril. • - ’ 1 • ■ •

In cadrul sectorului IV, brigada 
minerului ' Karda Emerie este cu-I 
noscută prin cantitățile mari- de 
cărbune ce le extrage dlair în 
plus din abataj. Tor âtît de bine 
cunoscută este însă și' în privința 
slabului interes ce-1 manifestă cîiid 
e vorba de calitatea producției.' La' 
probele' de calitate efectuate' în 
zilele de 18. ’ 19, și 21 ianuarie, 
de exemplu, s-a găsit într-un sin
gur vagonet 120 kg.de steril.

Lupta pentru o calitate bună a 
producției este o datorie de o- 
noare pentru fiecare om al mun
cii. Acest lucru trebuie știut și de 
membrii brigăzilor conduse de Bu- 
duroiu loan, Jucătoru Gheorghe, 
Karda Emerie, Kovacs Andrei, Zlo- 
ta Pavel și alții de la mina Pe- 

rămîn încă nepă- 
calitatea

trila care mai 
sători față de 
lui.

După luarea 
calitate să fie 
tor brigadierii 
au trimis odată 
tități mari de 
atunci cu ochii
aduce lor, sectorului în care lu
crează, întregii exploatări, cărbu
nele cu mult șist pe care-1 dau.

cărbune-

probe de 
la culbu- 1 

ale căror brigăzi 
cu cărbunele can- 
steril. Vor vedea 
lor ce pagube le

fiecărei 
invitați

Comparativ cu 1962, colectivului p reparației din Pe
trila îi revin în acest an sarcini de plan sporite. Tra
ducerea în viață a noilor obiective este strîns legată 
de felul cum se muncește în fiecare secție și sec
tor de activitate a» preparației. O bună parte din sar
cini îi revin sectorului de transport de a cărui acti
vitate depinde încărcarea și transportarea la timp și 
fără locații a cărbunelui.

Intr-una din zilele trecute, membrii de sindicat 
din cadrul sectorului de transport s-au adunat spre 

a analiza munca desfășurată și 
spre a alege noul activ obștesc. ; 

îndeplinirea și depășirea ritmică 
a sarcinilor de plan — au arătat 
vorbitorii, este strîns legată de fe
lul în care fiecare muncitor se va 
strădui să folosească din plin uti
lajele cu сагэ a fost dotată prepa- 
rațla. întreținerea lor în bună stare 
de funcționare spre a nu se produce 
strangulări în procesul de producție.

Respectarea normelor de tehnică 
a securității contribuie, de aseme
nea, la obținerea de noi succese. 
Conducerii stației C.F.R. Petroșani 
î s-a solicitat să trimită Ia timp 
vagoane goale pentru încărcare și 
care să nu necesite reparații cum s-a 
întîmplat uneori în anul trecut.

Dind viață propunerilor făcute, 
nu încape îndoială că întregul co
lectiv al sectorului de transport 
își va îndeplini cu cinste noile o- 
biective ce-i stau în față.

• ••

După sosire, schimbul II, con
dus de comunistul Barbu Ioan, a 
început carotajul. Cei rămași din 
schimbul III cu plecat acasă abia 
la ora 16, numai după ce s-au con
vins că munca la sondă decurge 
normal. Lucraseră la sondă 18 ore 
iără întrerupere, pe un ger de 
minus 20 grade. Drumul spre casă 
nu li s-a părut greu cu toate că 
erau obosiți. Faptul că salvaseră 
sonda îi satisfăcea le dădea bu
curia
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datoriei împlinite.
☆

o Zi fflai tfrziii la sonda 
schimbul condus de sondorul

Cu 
5 903 
șei Avramescu Gheorghe pregătea 
introducerea unei noi garnituri. 
Prăjinile, sau pașii cum le nu
mesc sondorii, aveau în capete 
noroi de foraj înghețat. După dez
ghețarea lor, podarul Șăuleanu 
Vasile, cocoțat pe un pod din tur
lă, prindea capătul pasului în ele
vator. Jos la gura puțului, cel 
mai tînăr membru al echipei, ute- 
mistul Chivulescu Gheorghe, în
șuruba pasul la prăjinile din co
loană. Urmau cîteva manevrări de 
manetă și prăjina cobora în puț. 
Acum reîncepea lupta cu tăria 
rocilor din adîncuri.

Echipa de ia sonda 5 903 are de 
înfruntat roci de duritatea 8 și 9 
și totuși obține lună de lună re
zultate frumoase. In luna trecută 
au 
72 
de 
fac
de fruntașă pe întreprindere.

Pe bună dreptate se poate spu
ne că sondorii de ia locația 5 903 
lucrează Іа înă țimi. Sonda e pla
sată ia cota 750 m. $i faptele 
sînt tot la înă.țime. In aceste 
de get persistent ei luptă 
dirzenie împotriva elementelor
turii pentru a fora cît mai mulți 
metri, cu cheltuieli cit mai mici, 
în căutarea cărbune,ui — oîinea 
industriei noastre socialiste

ERANCISC VETRO

realizat 119 m. convenționali, 
m. fizici și o viteză mecanică 
0,93 m/otă. Sint realizări ce 
ca sonda să dețină drapelul

lor 
zile 

cu 
p.Q-
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Angajamentele prind
Muncitorii, tehni

cienii și inginerii de 
la termocentrala Pa- 
roșeni obțin în ac
tivitatea lor succese 
importante. In primele 
două decade din luna 
ianuarie, colectivul 
uzinei a produs peste 
plan 5 929152 kWh

energie electrică. La 
obținerea acestui re
zultat cotribuția cea 
mai mare au adus-o 
muncitorii din secțiile 
cazane, turbine, elec
tric și . combustibil 
care nu și-au precu
pețit eforturile pentru 
a întreține și ex-

M. costache

• ■: . ' ; : ’..--i > &

ploata I ati-эіі 81 agre
gatele din dotare. ... 
Prinzînd Viață, anga
jamentul energeticte- 
nilor de Ia Paroșeni 
de д speri producti
vitatea muncii plani
ficată cu 0,6 la sută, 
se conturează tot 
îhai puternic.

Brigăzi forestiere fruntașe în muncă
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IOAN SIMANDI
corespondent

Cu toate greutățile provocate de iarnă, muncitorii din secto
rul I. F. Lupeni au înscris pe graficul de producție realizări care 
le fac cinste. In exploatarea Bilugu, de exemplu, brigăzile com
plexe conduse de Hapca Iacob și Tămaș Gheorghe au produs în 
perioada 1—22 ianuarie a. c. peste sarcinile planificate 136 ,m. 
cubi bușteni pentru gater, 59 m. cubi lemn pentru construcții ru
rale și 20 m. cubi lobde pentru foc. Succese asemănătoare au ob
ținut și brigăzile conduse de Avram Gheorghe, Tămășiiă Iosif și' 
Busucianu Constantin care lucrează in exploatările forestiere Tusu 
și Valea de BrazL

Pe sector cele mai importante depășiri s-au . înregistrat la, 
sortimentele de bușteni pentru .gater, lemn - de mină, bușteni de

Cu ani in urmă, căsuțele mici din cartierul de jos. al Pefroșaniului se întindeau pînă lingă un mai
dan plin de gropi și bălării. In anii puterii populare, maidanul a dispărut. Au dispărut și o parte din 
casele vechi. In locul lor au apărut blocuri mari și frumoase; IN CLIȘEU : Se vede doar o parte din car
tierul Dimitrov. Aparatul de lotog raliat n-a putut cuprinde in lentilă întreaga panoramă a cartierului.

kg.de


In vizită la prieteni
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oaselor 
singelui, 

osului

13 septembrie 1962, 
format din 24

Ne 
altitudine de 2000 m. 
linia de frontieră din- 
Cehoslovacă și R. P.

stu- 
Pe- 
vi-

Ex- 
in-

In ziua de 
grupul nostru 
denți ai Institutului de mine 
țroșâni șl 4 cadre didactice a 
zitat mina de sare Weliczke. 
ploatarea sării în acest lac a
ceput Іа o dată cere se pierde în 
negura vremurilor. Azi lungimea 
totală a galeriilor din mină depă
șește 200 de km.

Mina adăpostește un muzeu în 
care sînt expuse vechi unelte mi
niere și mai multe temple. Cei 
mai interesant este templul Kinga 
(după legendă patroana minei de 
sare), care prezintă zeci și zeci de 
sculpturi lucrate cu migală in sa
re. Tot in această mină, la o a- 
dîncime de 125 de metri, se află 
camera „Varșovia" o imensă boltă 
subterană săpată în sare. După un 
vechi obicei aici se fac de Ziua 
minerului festivități și dansuri. Un 
bufet deschis permanent in cursul 
anului deservește turiștii și vizi
tatorii cu specialități culinare lo
cale și bere.

In drum spre centrul sportiv 
Zakopane ne oprim la muzeul Le-

Experiențele tăcute in L.R.S.S, 
la început pe animale apoi pe 
oameni, cu resudarea 
îracturate cu ajutorul 
care formează în jurul
fracturat un fel de brățări, au dat 
rezultate strălucite.

Osul fracturat se întărește și 
se consolidează rapid, iar brăță 
rile formate din singe se resorb, 
fără a dăuna organismului.

Resudarea îndeosebi a oaselor 
subțiri nu este așa de ușoară, 
deoarece ele suportă în medie

=^. 0:

Umor cu și despre 
școlari

RECLAMAȚI Л

k Mama: învățătoarea s-a plîns 
din nou de tine.

Copilul: Nu se poate, Azi 
n-am fost măcar la școală.

nici
I

UN... ORIGINALI

V Profesorul: Alcătuiește o 
poziție I

Elevul: Calul trage căruța.
Profesorul: Și cum are să 

ferma imperativă ?
Elevul: D-i-1 I

pro-

fie

„EXPLORATORUL"f
— Tăticule, cînd mă fac mare 

am să devin explorator polar.
— Asta-i foarte bine, fiule. E 

Un vis minunat I
— Eu vrea de

pregătese pentru
— Dar cum 7
— Cumpără-mi

gfrețată, ca să mă obișnuiesc 
frigul

nin din Pordnon. Lenin а lucrat 
aici timp de doi ani (1912—1014). 
Fotografiile originale ale marălui 
dascăl al proletariatului, articolele 
și lucrările sale lasă in inimi o 
plăcută amintire. După-masă vizi
tăm Zakopane. Timp de 19 minute 
telefericul ne poartă peste crestele 
ascuțite ale masivului Tatra, 
aflăm la o 
chiar lingă 
tre R. S.
Polonă.

In fața noastră se vede vîrfui 
Svitnița (2306 m.). In stingă, pe un 
platou alpin de un pitoresc rar 
întîlnit mai multi actori de cinema 
turnează cadre din filmul „Man- 
drina" o coproducție franco-polo- 
neză. După eîteva ore de excursie 
prin împrejurimi ne Întoarcem ou 
telefericul la locul de îmbarcare. 
In drum spre Krakov remarcăm 
ceva interesant și nou. Stîlpii de 
marcaj cu stopuri sferice din sticlă 
sclipesc viu în noapte dirijînd per
fect circulația vehiculelor. Aceeași 
remarcă am făcut-o la numerele lo
cuințelor care sînt fosforescente 
sau luminate electric. Seara tot 
grupul nostru este invitat la Casa 
studenților din Krakov.

Numele de Varșovia, capitala 
R. P. Polone datează din anul 1240 
deși originea sa e mult mai veche. 
Orașul distrus aproape complet în 
timpul războiului a fost reînălțat. 
Impresionează minunatul Palat al 
Culturii din Piața Libertății, dar 
făcut de Uniunea Sovietică poporu
lui polonez și noile edificii din jur. 
Pentru turiști, Varșovia prezintă 
aproape la fiecare pas lucruri noi 
și surprinzător de frumoase. Ne-au 
rămas bine întipărite în minte sta
tute lui Chbpin, statuia lui Coper- 
nic, monumentul insurecțional al 
evreilor construit din granit scan
dinav, parcul zoologic, magazinul 
central și numeroase muzee, care 
adăpostesc adevărate comori.

Drumul de întoarcere din Repu
blica Populară Polonă spre tară 
l-am făcut prin Chișinău (U.R.S.S.). 
In tot timpul excursiei grupul nos
tru a străbătut cu trenul și cu au
tobuzul peste 35 000 km. Au fost 
clipe minunate, pline de învăță
minte, clipe ce nu pot fi uitate 
niaiodată.

Sudarea oaselor 
fracturate 

cu ajutorul sîngelui

pe acum sfi 
aceasta.

in fiecare zi

m3

fn-
eu

r-
învățătoarea: Ce-i asta Mitică- 

de ce Intîrzii mereu de la școală T 
Mitică: Din cauza unor ches

tiuni familiare...
învățătoarea: Ce fel de ches

tiuni ?
Mitică : Apoi... să vedeți... ptnă 

să mă trezească bunica, pînă să-mi 
curețe tata ghetele și mămica să-mi 
aranjeze cărțile, de... timpul trece 7

CINE! VINOVATUL?

SCUZAT

Învățătorul: De ce ai venit cu 
urechile astea murdare la

Elevul: Dacă altele nu 
varășe învățător...

scoală * 
am, to-

D. ALBESCU
student I.M.P.

- sarcini de 185 Kgf pe cm2 în u- 
► nele cazuri puțind suporta incăr- 

f cătun și pînă la 500 kg.
J Un os fracturat se pune în 
) gips, sau se bandajează membrele 

rănite cu niște scîndurele, me- 
tode care în general imobffi- 
zează bolnavul 75—100 zile.

, Dar cutn se poate reduce acest 
\ termen ? Medicii din diferite 
j țări au incercat tratamentul frac

ul turilor pe două căi absolut dife- 
, rite. Fie, vindccind rănile cu a- 
> jutorul singelui, sau recurgînd 

!> pentru consolidarea osului irac- 
? tura! la niște pivoți metalici sub 

forma unor broșe, de regulă con- 
k fecționați din oțel inoxidabil, sau 

din alte metale.
I* Metoda dădea o saturare Ime- 
li diată și foarte solidă a osului 
’> fracturat, dar după vindecare.

pacientul trebuia să ne. a a 
V doua operație, pentru a 1 se ex
il trage din organism broșa meta- 
l' lică.
’> Profesorul Antonin Filatov din
I Leningrad și-a propus fixarea 

fracturii oaselor chiar cu ajuto-
II rut singelui, care formează ade- 
(’ vărate brățări vii, pe care apoi 
j organismul le resoarbe.
( Procedeul experimentat pe oa- 
C meni a dus Ia vindecări intr-un 
(
j» termen mai scurt decît cel nor- 

mal.

>

) 
/ 
г
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DIN TOATA LUMEA
Record original
Rutter, student în filozo- 
Universitatea din Saskat- 
(CanadaJ, a anunțat că a 
un nou record mondial

Guh 
fie la 
chewan 
stabilit
ai... strângerilor de mină. In de
curs de 9 ore el a dat de 10 960 
ori mina. Precedentul record, sta
bilit anul trecut ia Stafford, în 
Anglia, era de 10 291 stringer! de 
mind. Timpul cronometrat: 10 ore 
și 10 minute.

mile, desfășurată zilele trecute în 
localitatea Surrey. E drept că cei
lalți concurenți i-au acordat un 
handicap, însă trebuie ținut sea
ma de virstă sa: 84 de ani. De
altfel, el 
handicap, 
la sosire
4 minute
„Fac progrese simțitoare, a decla
rat Deakin ia stirșitui cursei. Tim
pul pe care l-am obținut acum 
este mult mai bun decît cel 
ținut cînd aveam 80 de ani".

nici nu ave a nevoie de 
intrucit s-a constatat că 
luase un avans de peste 
iată de următorul clasat.

o

♦

Fapt unic in diplomație
Ambasada statului Costa RJca ia 

Londra se caracterizează prin fap
tul, unic in lume, că este alcă
tuită numai
putui anului 1962, In postul 
ambasador a fost numită o femeie, 
senora Maria del Carmen Guteriez 
Chamberlain de Chittenden, care

ob-

din temei. La Ince-
de

„DIPLOMATUL"

'f' — Tăticule, bunicul a
om foarte bun, nu-i așa?

— Se-nțelege.
— Dar atunci cînd veneai 

note proaste te bătea 7
— Hm, doar o singură dată.
— Qnd?
— Cînd am luat prima notă 

doi. Dar de ее te interesează ?
— Fiindcă astăzi am căpătat 

al doilea dol._

foșt un

de

un

*

•
J a introdus politica Înlocuirii în-
• tregului personal masculin prin fe-
• mei. In noiembrie 1962, ultimii doi
• diplomați bărbați au fost reche- 
J mâți,
• două

Școlar conștiincios
Blevul britanic James Bladglew, 

in virstă de 12 ani, define un re
cord pe care puțini l-ar invidia : 
el a lost la școală în toate du
minicile din tot cursul anului 1962, 
inclusiv perioadele de vacanță. In 
total 104 rile.

in locui lor Hind numite 
tinere fete.

Progres simțitor...
« Joe Deakin, ciștigător al meda-
• Hei de aur In cursa de 3 mile la
♦ Jocurile Olimpice din 1908, a ieșit
J primul in tradiționala cursă de 5

S-a lăsat un 
ghesuițî unul în 
padă așteaptă cu

Cum

platanului sustină- 
se face pe un ax 
pe o bilă. Sub bilă 
vaselină (unsoare), 
toarnă ulei.

de asemenea,

ger de crapă pietrele. Brazilor insă puțin ie pas*. în
altul, cu cetinile incotoșmănate in plăptuni de ză- 

răbdare venirea primăverii.
------------0------------

să ne îngpijim picupul 
și magnetofonul

Picupul are un sistem mecanic 
mai simplu decît magnetofonul. 
Ungerea trebuie să se facă ori de 
cite ori auzim zgomote la rota
ția platanului. La cele mai simple 
aparate, rotația 
tor al discului 
care se sprijină 
se pune putină 
iar deasupra șe

Discurile trebuie, 
curățate. Această operație se face 
cu un pluș care se plimbă pe su
prafața discului în sensul șanțuri
lor. Pentru o curățire mai bună se 
confecționează un ac din stuf, 
bambus sau dintr-un băț de. chibrit. 
Se pune in funcțiune picupul și, 
pe lingă o audiție foarte bună 
(lipsită de zgomote), vom realiza 
și curățirea șanțurilor. Discurile nu 
trebuie să stea unul peste celălalt 
și, chiar dacă ar fi unul singur el 
trebuie ținut în poziție verticală, 
departe de sursele de căldură.

Pentru întreținerea magnetofonu
lui se cere multă atenție. Astfel, 
din timp In timp trebuie să se cu
rețe contactele comutatoarelor sau 
ale 
cu 
cu 
de
apar la redare se datoreșc uneori

(400— 
loeu- 

fiecă- 
și cu

prafului care se depune pe capete 
precum și particulelor de pe ban
dă. Aceste impurități se înlătură 
cu un tampon de vată cu spirt 
fixată la un creion construit din 
lemn de brad. Capetele nu trebuie 
zgîriate cu sirme, metale etc.

Ungerea magnetofoanelor trebuie 
făcută cit mai des, la 3 luni 
500 ore de funcționare), în 
rile indicate în prospectele 
rui tip de aparat în parte
uleiurile fabricii. Vara se vor- fo
losi uleiuri mai puțin vîscoase 
decît iarna (exemplu i ulei auto 
413). Este bine ca<«uleiul de oase 
să se folosească iarna.

O cauză a redării cu brum se 
datorește prafului depus pe banda 
de magnetofon. Praful se depune 
mai abundent pe bandă decît pe 
alte piese din cauza încărcării at- 
cesteia cu electricitate prin freca
re. Deoarece este dificil să se 
rete de praf o bandă vom lua 
suri preventive. Rulourile se 
închide în cutii pentru a le
de praf. Praful din magnetofon se 
poate înlătura cu ajutorul aspira
torului sau cu o pensulă. Se vor 
verifica din cînd în cînd curelele 
de legătură și se vor înlocui dacă 
s-au distrus. Curelele de cauciurr 
nu se vor curăța cu benzină, de
oarece se dizolvă cauciucul, ci cu 
alcool înlăturarea vibrației magne
tofonului, (cauzată de motor) si 
lipirea benzilor nu se vor efectua 
acasă ci se va cere asistenta spe- 
cialiștiler.

CIH 
mâ- 
vor 
feri

clapelor. Acest lucru se face 
un tampon cu vată îmbibată 
spirt rafinat sau cu o așchie 
brad cu spirt. Pocniturile care

♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
*

♦
*

♦

♦ 
un J

♦

♦
4
4
•

л
*

4
♦
♦
4
4
4
4
♦
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a fost nevoit să capituleze. Iri 
acest răstimp fuseseră aruncate pe 
fereastră 17 liret 17 șilingi și 6 
pence. El a socotit că dacă ar fi 
mers mai departe, ar fi ajuns la 
ruină. Josephine recomandă aceas
ta cură originală de dezintoxicare 
și aitor sop.

Sat vestit
Localitatea Greetna Green, 

mic sătuleț din Scoția, unde vin 
să se căsătorească tinerii ai că
ror părinți refuză să ie dea con- 
simțămîntul, a bătut anul acesta 
toate recordurile în materie ma
trimonială : au fost încheiate peste 
400 de căsătorii față de 364 anul 
trecut.

_=©=_

t Răspuns exact
Se spune că renumitul matema

tician Bossut zăcea pe patul de 
moarte înconjurat de membrii fa
miliei și nu răspundea la nici o 
întrebare. In camera muribundului 
a intrat prietenul său, savantul 
Monpe, tu. Cînd i s-a explicat sta
rea bolnavului, acesta a spus :

-- Așteptați, o să vorbească în
delă. Și se apropie de patul de
suferință al prietenului său, șpu-
nîndu-i:

— Cit fac 12 la pătrat ?

de 
cit ф

Strănut ««• periculos
Glifford Fukiwara, funcționar 

bancă in orașul Honolulu, era 
p-aci să-și piardă postul pe care ♦
11 deținea la „American Security î 

Bank" întrucit „îl apuca strănutul * 
oridecîteori număra... banii. ♦

Imediat ce Fukiwara începea să • 
manipuleze teancurile de bancno- J 

te, H apuca un strănut fără sfîrșit. • 
Doctorii au diagnosticat că este • 
probabil singurul funcționar de * 
bancă din lume care nu suportă ț

♦

V. ______ __________ ______♦
conturi, unde, deși are de operat i

♦ 
•î

•44444444444444444444444444* 44444444>444444444444444*

„€urâ“ de dezintoxicare
De fiecare dată cînd Terry Mei

lor, In virstă de 27 de ani, a- 
prindea o țigară, soția sa, Josephi
ne, de 21 de ani, nefumdtoare, 
arunca o moneda de 2 șilingi și 6 
pence pe fereastră. In cazul fn 
care acesta aprindea o tigaie de 
foi, sofia sa arunca pe fereastră 
două asemenea monede. După 6 
luni de rezistență, Terry Meilor

apropierea bancnotelor. De aceea 
el a fost transferat la secția de

cu tot atit de multe hirtii. nu se 
simte deloc îmboldit să strănute.

—> 144 ! răspunse matematicianuL 
Au fost ultimele sale cuvinte. .

—= 0——

$№ it noftlete sao pronie
Pantofii cu vîrfui ascuțit d? as

tăzi sînt o reminiscență a evului 
med u. Fe atunci, vîrfui încălță
mintei era în raport cu gradul de 
noblețe al purtătorului ei. Din 
prostie și vanitate, nobilii ajunse
seră să poarte încălțăminte cu ase
menea vîrfuri lungi. îneît le legau 
cu un lanț de genunchi. Lungimea 
vîrfurilor de la pantofi era un 
motiv d» certuri, dueluri și chiar 
războaie între feudali. Ca să curme 
această situație regele Filip al V- 
lea al Franței a emis un decret 
stabilind o lungime fixă pentru vîr
fui încălțămintei.
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Prin magazinul 
din captiep

Creșterea volumului mărfurilor 
desfăcute populației prin comerțul 
socialist reflectă permanent grija 
manifestată de partid $i guvern 
față de creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii din țara 
noastră. Odată cu creșterea volu
mului mărfurilor desfăcute s-au pro
dus și schimbări calitative în a- 
provizionarea populației. Mărfurile 
produse de industria noastră so
cialistă stnt de calitate tot mai 
bună, au aspect atrăgător, sint a- 
preciate -ie cumpărători O impor
tanță deosebită pentru desfășurarea 
la un nivel mai înalt a activității 
comerțului nostru socialist o are 
studierea de către organizațiile 
comerciale a cererilor de consum 
și a gustului populației, în scopul 
îmbunătățirii continue a aprovizio
nării celor ce muncesc cu mărfuri 
suficiente și de bună calitate, în 
sortimente cerute, corespunzătoare 
specificului local. Cum se asigură 
aceaslă cerință in unitățile comer
ciale din Valea Jiului?

Iată-ne în magazinul nr. 98 din 
eartierui Livezeni din Petroșani. In 
acest cartier deservit de magazinul 
respectiv trăiesc cca. 3000 de oa
meni. care in marea majoritate 
slot muncitori, și care au nevoie 
de diferite alimente.

Spre nesatisfactia consumatorilor, 
în acest magazin nu se găsește nici 
pe departe ceea ce caută gospodi
nele. Dacă intri în magazin și vrei 
să cumperi din raionul alimente 
conserve de carne de porc, con
serve de legume, afumături, tobă, 
parizer, crenvurști, salamuri cu pre
țui sub 22 lei kg. — nu găsești. 
Nu găsești nici telemea de oaie, 
ulei vărsat murături etc. Aceste 
articole lipsesc. Dacă ceri lămîi, 
portocale, dulciuri diverse, făină 
pentru pline — nu găsești nici din 
acestea. Lipsesc, de asemenea, bău
turile în sticle de % și % litru.

Dacă întrebi pe gestionarul ma
gazinului de ce nu se găsesc aces
te mărfuri îți răspunde în doi peri. 
Dacă insiști te poftește să vezi 
nota de comandă către depozit. E- 
xistă note de comandă nerezolvate 

■-din luna decembrie 1962. Ce să 
mai vorbim de notele de comandă 
din- luna curentă! Depozitul, al 
cărui șef este tov. Solcăn si șefii 

,de raioane din depozit Cioată. Ior- 
sdache, nu respectă comenzile ma
gazinului nr. 98.

Noi, consumatorii din cartierul 
Livezeni, cerem conducerii O.C.L. 
Alimentara, respectiv tov. Cosma 
loan, să ia măsuri pentru curma
rea acestor lipsuri din activitatea 
magazinului, pentru îmbunătățirea ‘ 
aprovizionării lui cu cele necesare, i 

Un grup de locatari I
din cartierul Llvezeni-Petroșani I

SUPĂRĂRILE „IERMII**
(Convorbire la mima 26 de grade)

— Brr I Dar frig mai e ! Am stat 
aproape o oră in stație așteptînd 
autobuzul. Dar, mașină —- de loc. 
Înghețat bocnă am pornit pe jos 
bombănind „cuvinte dulci'* ia a- 
dresa iernii care desigur iar a în
ghețat autobuzele...

Deodată simt că mă cuprinde un 
vîrtej de aer rece și o voce răgu
șit® se răstește:

— Te legi de mine, ai ?
Mă întorc surprins și pe cine 

credeți că văd în urma mea ? 
Chiar „Iarna" în persoană. Inco- 
toșmănată în fulgi de nea, cu na
sul roșu de ger și genele de pro- 
moroacă. Exact ca în ilustrații.

— Si, zii așa, — mi se adresează 
„Iarna" — eu sint de vină eă nu 
merg bine autobuzele la voi ?

— Da da da îmi clănțăne din
ții de frig. Oare cine altul ?

— Așaa I ? Atunci bai cu mine 
să vezi adevărul 1 Mi s-a acrit de 
atîtea critici. Una, două, toți se 
leagă de mine.

Intr-o clipă am fost în Piața Vic
toriei din Petroșani. Autobuze în
țepenite, șoferi supărați, pasageri 
cătrăniți.

— Vezi, Îmi spune „Iarna'". Toa
tă noaptea stau autobuzele afară. 
Dimineața insă, șoferii nu au apă 
caldă pentru motor, ulei cald pen
tru baia de ulei, acumulatoarele 
nu sint ținute noaptea in camere 
Încălzite incit dimineața, reci, nu 
dau tensiunea necesară de curent 
în bujii. De unde știu toate aces-
tea? Păi, scrie în cărțile tehnice 
de exploatare a autovehiculelor pe 
timp de iarnă !

Probabil însă că cei dm condu
cerea I.C.O. n-au citit acestea. 
Uite, și sala de așteptare pentru 
pasageri: este murdară, fără sobă, 
cu geamuri sparte... Benzina con
ține impurități, apă, mașinile sînt 
alimentate ziua fiind scoase din 
cursă, iar pasagerii stau degeaba 
în stație. Eu sînt vinovată de aces
te lipsuri ?

—■ Să zicem că așa-i — îi răs
pund înciudat de dreptatea ei. Dar 
uite, s® pllng de iarnă și locatarii 
din blocurile cu încălzire centrală.

—»©------

PRIMII PAȘI
Recent, tinerii din Aninoasa au 

făcut primai pași în cadrul sparta- 
chiadei d? iarnă a tineretului.

Primii pași au constituit și pri
mele rezultate. Astfel, încă din 
prima zi pe listele de concurs au 
fost înscriși primii 90 de concu* 
renți, dintre care 42 la șah, 32 la 
schi și 16 la tenis de masă.

— Cum ? Tot eu sint devină că 
ei nu au căldură ? Ai văzut că 
seara sint întreruperi de curent ? 
Cei de la uzina electrică — la 
virf de sarcină — decupleaa* toc
mai cartierele de blocuri unde sînt 
centralele de calorifer. Fără casent. 
se oprese pompele de ap&

— Uite acolo — li arăt eu tro
tuarul. Vezi femeia aceia cuce a 
alunecat pe gheață și a căutat î — 
in același timp mă gîndeam. Te-am 
prins „Iarnă", în vină, căci 
in prezent ai avut dreptate.

— Ha, ha, se porni ea pe rto 
Tot pe mine mă învinuiesc ttow 
știi bine că fiecare locatar. wto- 
tate economică (magazin oto) este 
obligat să curețe gheața d» |M» top- 
tuar in dreptul localului resțectr». 
Privește însă la „Carul cu bere", 
la magazinul cu autoservire și alte 
unități din Petroșani sau oricare 
din Lupeni, Vulcan, Lonea. Ai să 
vezi că nu au curățat gheata. Sfa
turile populare de ce nu-i trag la 
răspundere ? Dacă ar fi trotuarele 
eurățite n-ar cădea atîția oameni 
ierna I Si cite n-aș avea să spun 
in asemenea probleme în care sint 
acuzată pe nedrept, din cauza unor 
slabi gospodari — spune supărată 
„Iarna*'. Dar să lăsăm... ••

Am tăcut, văzînd că are drep
tate și la primul colț de stradă 
m-am despărțit „călduros" de ea...

ȘTEFAN MIHAI

Cartea este prietenul care nu tine cont de virstă sau ocupa e. 
Ea îndrăgește în aceeași măsură atît pe copii cit și pe, „bătrini". Ele
vul Pop Vasiie din clasa a Il-a de la Școala de 8 ani nr. 1 din Petrila 
este unul din micii prieteni nedespărțit! ai cărții.

IN CLIȘEU: Elevul Pop Vasiie din clasa a Iba de la Școala de 
8 ani nr. 1 din Petrila căutind cartea dorită la librăria din localitate.

Obiectivai lor - sânâtatca om ui ui
E dimineață. In holul spațios și 

cald al policlinicii din Petrila cîți- 
va oameni așezați pe bănci vop
site în alb așteaptă rîndul ia con
sultație. Sînt bolnavi și au nevoie 
de asistența medicului. Gripa, reu
matismul, simptomele unor boli 
mai puțin obișnuite adună zilnic și 
fără alegere, sub același acoperiș, 
bărbați, famei și copii.

Azi munca a început mai devre
me in cabinetele medicale. Prin 
fața medicilor Burac Ruxandra și 
bimescu Radu se > perindă primii 
pacieați. Examinați cu atenție, 
Ctorvici Ioan, Merciu loan, Moldo
van Iosif și Baia Traian sînt în
dreptați, după caz și starea bolii 
lor, spre cabin stele medicale de 
specialitate.

Anticamera sălii de radiologie 
Sr-a aglomerat. Personalul secției, 
in frunte cu medicul Tică Carol, 
muncește cu atenție și migală, nu 
dă nici un semn de grabă. Imagi
nea toracică a minerului Merciu 
loan dă mult de gîndit medicului 
radiolog. Pentru a patra oară, e- 
cranul opac al aparatului ROentgan 
prinde să miște în dreptul osului 
stern lăsîndu-se tot în jos. Da, 
nimeni nu se grăbește aici cînd ? 
vorba de sănătatea omului. A- 
cesta s-a încredințat doar medi
cului cu toată încrederea. In ușa 
cabinetului pentru consultații in
terne personalul mediu sanitar a- 
sistă la o scenă plină de semnifica
ție. Fostul pacient Foro Ignațiu 
a venit să mulțumească doctorului 
Drăghici Gheorghe pentru grija 

și dragostea cu care acesta din 
urmă i-a tratat boala sa hiperten
sivă. Nu sint rare cazurile cînd me
dicii sau conducerea policlinicii din 
Petrila au primit verbal sau prin 
scrisori mulțumiri din partea foș
tilor pacienți. La chirurgie sau la 
oftalmologie, la interne sau la sto
matologie asemenea manifestări de 
prețuire a activității celor ce în
grijesc sănătatea oamenilor muncii 
sint tot mai dese. Deși tînăr co
lectivul policlinicii din Petrila e 
puternic închegat.

— înainte — spune doctorul 
Cornescu Nicolae, directorul poli
clinicii — în activitatea noastră 
se manifestau destule lipsuri. Cu 
ajutorul organizației de partid (se
cretar tov. Cziko Eugen) tre
burile au fost insă puse la punct. 
Munca politică dusă de la om la 
om a da* rezultate bune. Azi nici 
un medic nu mai întîrzi? de la 
serviciu, sora medicală Popa Ana 
și laboranta Garău Adriana dese
ori miticate in trecut pentru in
disciplină muncesc cu tragere de 
inimă.

Vremea prînzului a trecut de 
mult totuși activitatea în poli
clinica orașului Petrila n-a încetat. 
Mal sînt încă de văzut vreo doi- 
trei bolnavi. Neglijența la frig, 
neatenția în muncă, abuzul d? con
dimente mai creează medicilor încă 
multe greutăți.

ШеоШ pe шмапіше I
Minerii din Dîlja au pășit în no

ul an cu hotărîrea de a se menține 
fruntași pe bazin cu realizările la 
lucrările de deschidere.

Insistînd cu preocupările asu
pra factorilor tehnîco-organîzato- 
rici, care i-au ajutat să realizeze 
cunoscut »le performanțe la înain
tare în piatră, minerii Dîlîei nu au 
întîrziat să obțină rezultate bune 
In muncă din primele zile ale no
ului an. Folosind la încărcarea ste
rilului mașinile de încărcat E.P.M.-l 
cu cupă, minerii din brigada comu
nistului Demeter Augustin au re
alizat în prima decadă a lunii ia
nuarie 1963 o avansare de 35 de 
metri în galeria de coastă. Volumul 
de steril încărcat pe cale mecanică 
se cifrează la 414. m. c. Și din pu
tui principal s-au încărcat mecanizat 
235 m. c. de steril. Brigada condu
să de minerul Bartha Dlonisie ș-a 
folosit la încărcarea sterilului din 
puț de greilere, iar la betonate 
de cofrajul mobil și a realizat pe 
această cale o viteză de avansare 

J de 12 metri puț săpat și betonat 
I în perioada 1—10 ianuarie.

Rezultate bune In desfășurarea Imfățămintulei de partid, 
dar care pot fi și mai bune!

Cele trei luni care au trecut de 
la deschiderea actualului an al în- 
vățămîntului de partid au consti
tuit pentru majoritatea membrilor 
si candidaților de partid din «-a- 
drul C.C.V.J prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor lor politico-ideolo- 
gice, de cunoaștere mai temeinică 
a politicii partidului nostru. Rezul
tatele bune se datoresc în mare 
măsură faptului că repartizarea 
cursanților pe cercuri de învăță- 
mînt s-a făcut ținîndu-se seama 
de dorința fiecărui cursant, de ni
velul de pregătire. In cele 6 cer
curi de învățămînt au fost cuprinși 
toți membrii și candidații de partid 
și tovarășii din activul fără de 
partid. Repartizarea justă a cursan
ților, grija pentru omogenitate a- 
sigură desfășurarea discuțiilor la 
un niv ЭІ corespunzător.

Respectarea întocmai a graficu
lui dț ținere a ședințelor de învă- 
țămînt eșalonarea temelor ?e în
tregul an școlar, preocuparea per
manent-' a biroului organizației de 
bază. îndeosebi a responsabilului 
cu propaganda și agitația din ca
drul biroului, tovarășul David Io
sif pentru mobilizarea cursanților, 
controlul asupra activității cercu
rilor av dus la îmbunai direa des
fășurări; in\ ățămîntului de partid

Trebuie, de asemenea, relevată 
răspunderea cu care propagandiștii 
muncesc pentru îndeplinirea sarcinii 

încredințate. Participarea regulată 
a propagandiștilor la pregătirile ce 
se organizează de cabinetul de 
partid, conducerea competentă a 
discuțiilor, sînt factori care au 
contribuit la ridicarea nivelului ac
tivității cercurilor. Pentru pregă
tirea lor personală, pe lingă biblio
grafia dată, propagandiștii studia
ză materiale suplimentare din ope
rei? clasicilor, broșuri și publica
ții social-politice. Folosirea aces
tor materiale a permis ca planurile 
de seminarii să fie mai complete, 
iar cuvintul introductiv — la ni
velul cerințelor. In acest sens tre
buie evidențiați toți cei șase pro
pagandiști, respectiv tov. Ispir Du
mitru la cercul de politică curentă. 
Pop loan la Istoria P.M.R. anul II. 
Schwemer Marcu Ia bazele mar- 
xism-lenlnisznului anul I, Kaba Iu- 
liu la bazele marxism-leninismului 
anul II. Birsan Iosif la economie 
politică anul I și Abraham Otto 
la economia politică anul II, care 
depun eforturi susținute pentru a- 
sigurarea unui conținut bogat al 
învățămîntului de partid.

In conducerea seminariilor, pro- 
paganci'șth folosesc metoda pune
rii tn discuți? a unui punct din 
temă, ia care se Înscrie voluntar 
un tovarăș. După epuizarea pro
blemelor de către cel care a luat 
cuvîntul, se fac completări de că
tre ceilalți tovarăși, care adîncesc 

problemele insuficient de dezvolta
te. In felul acesta se asigură o 
dezbatere amănunțită a problemelor 
și o participare largă a cursanți
lor la discuții. Unii dintre propa
gandiști, între care tov. Bîrsan Io
sif, au cite un caiet în care țin 
evidența celor care participă ia 
discuții, notează problemele discu
tate. Cu ajutorul acestor caiet? se 
poște urmări felul cum se desfă
șoară învățămintul, modul cum se 
dezbat problemele, cum se pregă
tește fiecare tovarăș în parte pen
tru seminarii. Majoritatea cursan 
ților studiază, se pregătesc cu 

simț de răspundere pentru semi- 
r.arii. fapt dovedit de răspunsurile 
bune date la seminarii, de com
bativitatea cu care participă la 
discutarea problemelor. Printre 
cnrsanții care au dat răspunsuri 
bune la seminarii se numără to
varășii Necșa Iosif, Orza loan, 
Bucur Sabin, Căpraru Gheorghe, 
Banciu Mircea, Haber Francisc. 
Munteanu "Simion, Biro Iosif, Ban- 
dolea Part?nie și alții. Cei mai 
multi dintre cursanți se prezintă 
la seminarii cu caiete in care își 
extrag notițe în cursul studiului 
individual.

Est? însă necesar să se arate 
că deși în ansamblu desfășurarea 
învățămîntului poate fi apreciată 
ca bună, mai sînt unele lipsuri care 
pot și trebuie să fie lichidat?.

Uneori problemele ce se discută nu 
sînt concretizate in suficientă mă
sură, nu se insistă asupra felului 
în care partidul nostru aplică în 
mod creator învățătura marxist- 
leninistă în diferite etape de dez
voltare a țării noastre. Unei? pro
bleme de bază ce se pun în dis
cuție nu sint destul de aprofun
date, se întîmplă uneori ca dis
cuțiile să se mărginească doar la 
enunțare, la o tratare sumară, fără 
ca problemele să fie dezbătute în 
esență.

Mai sînt unii tovarăși, e drept, 
puțini la număr, care se prezintă 
la seminarii nepregătiți, pe motiv 
că nu ar fi avut timp, iar alții 
nu-și iau notițe. Apare cu totul 
nelalocul ei poziția nejustă a unor 
tovarăși care vin nepregătiți la 
seminarii, sau lipsesc de la învăță- 
mînt, afirmînd, chipurile, că sînt 
„bolnavi". Unor asemenea tova
răși li se poate pune întrebarea: 
așa cum starea sănătății le permite 
să vină la lucru, nu le permite 
să-și îndeplinească sarcina ce se 
pune unui membru de partid de 
a învăța și să vină pregătiți la 
ședința cercului o dată sau de 
două ori pe lună î Organizația de 
bază trebuie să-i tragă Ia răspun
dere cu toată tăria p? aceștia, 
deoarece sub asemenea argumente 
se manifestă atitudinea de încălca
re a obligațiilor statutare ce-i re
vin fiecărui membru de partid de 
a-și ridica necontenit nivelul po
litic și ideologic. Cum poate fi 
tolerată atitudinea tovară|fcui Ju- 
hasz Carol cars ani de-a rîndul 

nu a participat la învățămintul de 
partid ? Cum se Împacă acestă 
poziție a tovarășului Juhasz 
cu exemplul personal al co
munistului și în special al aceluia 
care deține, o muncă de răspunde
re? Cum poate fi apreciată pozi
ția pe care se situează tov. Ior- 
dache Traian, secretarul organiza
ției de bază, care de la deschide
rea anului de învățămînt (7 șe
dințe) a participat doar la una sin
gură ? Are el oare autoritatea mo
rală de a-i trage la răspundere pe 
ceilalți care se sustrag d?' la înv®- 
tămîntul de partid ? Comuniștii tre
buie să ia poziție fermă față de 
astfel de atitudini.

Este necesar ca organizația de 
bază, în frunte cu biroul el, să 
treacă de îndată la lichidarea lip
surilor ce se mai manifest® la în* 
vățămîntul de partid, să lupte pen
tru ridicarea continuă a calității 
lui, pentru îmbunătățirea conținu
tului de idei, să vegheze la partini
tatea și puritatea lut

Acordînd toată atenția pregătirii 
propagandiștilor și cursanților, e- 
fectuind un control sistematic asu
pra felului cum se pregătesc 
cursanții și în general cum se 
desfășoară învățămintul de partid, 
organizația de bază va reuși s® 
ridic? pe o treaptă superioară ni
velul învățămîntului de partid.

IOAN CHERECHEȘ 
consultant la Cabinetul de partid 

Petroșani
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Dezvoltarea industriei siderurgice 
R S. S.în U.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
fASS transmite :

Dezvoltarea rapidă și progresul 
tehnic din cadrul siderurgiei sovie
tice pot fi ilustrate cel mai bine 
de trei evenimente care vor avea 
loc în acest an.

La combinatul de la Nijni-Ta- 
ghil și la uzina „V. I. Lenin" din 
Jdanov se va termina construirea 
unpr secții de convertizoare puter
nice. Productivitatea lor se cifrea
ză la milioane tone de oțel.

Acestea vor constitui primele 
roade ale îndeplinirii planului vast 
de dezvoltare a producției siderur
gice din U.R.S.S. pe bază de con
vertizoare, adoptat cu doi ani în ur
mă. Plănui prevede o creștere a 
ponderii noii metode pînă în anul 
1465 cu 20 la sută, în întreaga 
producție de oțel dirf țară.

Deși convertizoarele sînt cunos
cute de mult și prima secție de 
acest fel a fost construită în Uniu
nea Sovietică încă în anul 1956, 
în prezent este vorba de fapt des-

noi secții de coever-

eveniment îl copsti 
în funcțiune a uzinei 

din Siberia de vest,

pre o nouă metodă de producție.
Construirea unei secții de con- 

vertizoare revine cu 30—40 la șută 
mai ieftină decît a unei secții de 
cuptoare Martin cu aceeași capa
citate. Anul acesta începe construi
rea a patru 
tizoare

Al doilea 
tuie intrarea 
siderurgice
care va deveni cea mai mare în
treprindere a celei de-a treia ba
ze siderurgice a U.R.S.S. (celelal
te două se află în Ural și în U 
craina)

Al treilea eveniment; va începe 
construirea celui mai puternic fur
nal din lume. In Uniunea Sovietîeă 
funcționează in prezent o serie de 
furnale cu o capacitate de 2 000 
mc. Ele au fost construite în ulti
mii cinci ani și nu au egal în 
ceea ce privește capacitatea lor 
Noul furnal va fi și mai mare. El 
va necesita la fiecare 24 de ore 
cinci garnituri de cale ferată de 
aglomerat și cocs.

©

Controlul asupra exportului de mărfuri în țările socialiste

O măsură care nu poate contribui 
ia destinderea situației internaționale

WASHINGTON 25 (Agerpres). - 
TA8S transmite :

іл a» Ianuarie la New York a 
виіі 1®с cea de-a 7-a întîlnire a 

Ipjj N. T. Fedorenko, reprezentan
ta} UR&S. la O.N.U., și a lut 
S. K, Țergpkin, reprezentantul Uni- 
«năî Sovietice în Comitetul celor 
18 «tata pentru dezarmare, cu W. 
Fostff, (dăeectorul Agenției pen- 
taa «tataemare și control asupra 
emesuwetalor, și Ch. Stelle, loc- 
țtazv wl «lelegătului S.U.A. în Co- 
witetaS celor 18 state pentru dezar
mare. La întîlnire a participat, de 
asemenea, Ormsby Gore, amba
sadorul Marii Britanii în S.U.A. 
Intîlnirea a fost consacrată discu
tării problemei încetării experien
țelor cu arma nucleară.

_=©=_

GREVA PROFESORILOR 
DIN GRECIA

ATENA 25 (Agerpres).
Greva profesorilor de la școli

le și liceele de stat din Grecia con
tinuă. „Vom rămîne credincioși 
luptei noastre, fiind convinși de 
justețea revendicărilor noastre", 
a declarat la 23 
tul profesorilor

Lâ 23 ianuarie 
universitățile din
au desfășurat o grevă de 24 de ore 
în semn de solidaritate cu profe
sorii din școli și licee.

-=©=-

Concedieri de mineri 
în Japonia

TOKIO 25 (Agerpres). — TASS 
transmite :

De la minele societății carboni
fere „Ube Kosan” au fos conce 
dîați 524 de mineri. Această primă 
concediere de mineri din noul an 
a fost făcută în legătură cu .„rați
onalizarea" capitalistă a produc
ției

ianuarie sindica

studenții de la 
Atena și Salonic

„Apărarea Cubei — este o chestiune 
urgentă a tuturor popoarelor"

RIO de JANEIRO 25 (Agerpres) 
„Apărarea Cubei — este o ches

tiune urgentă a tuturor popoare
lor" — sub această lozincă se des 
tășoară o vastă activitate de pre 
gătire în vederea Congresului con 
tinental de solidaritate cu Cuba 
care va avea loc la Rio de Janeiro 
între 28 și 30 martie a.c. Convo
carea congresului este sprijinită 
pe scara cea mai largă în toate 
țările Americii Latine și dincolo 
de aceste țări. In sprijinul acestui 
forum al popoarelor Americii La
tine 
cate, 
xale, 
tași

se pronunță numeroase sindi- 
organizații de țărani, cultu 
studențești, cunoseuți fruit 

ai vieții publice, membrii al

©

Congresului Național al Braziliei, 
Convocarea congresului este salu
tată și aprobată de fostul preșe
dinte al Mexicului generalul La 
zaro Cardens, de filozoful englez 
Bertrand Russell, profesorul John 
Bernal, Lombardo Toledano, pre 
ședințele Confederației oamenilor 
•nuncii din America Latină

Pe adresa organizatorilor con
gresului au 
numeroase 
din Costa
Argentina,

U.R.S.S. și 
numeroase 
lume.

sosit la Rio de Janeiro 
mesaje și telegrame 
Rica, Chile, Uruguay, 

Venezuela. Peru, 
S.U.A., precum și din 
alte țări din întreaga

Declarafiile președintelui Kennedy

TOKIO 25 (Agerpres). —
Guvernul japonez a luat măsuri 

pentru stabilirea unui control se
ver asupra exportului unor mărfuri 
în țările lagărului socialist. Pe lis
ta mărfurilor care sînt supuse con
trolului guvernului au fost insert 
se, țevile cu un diametru mare 
pentru conductele de petrol, nava 
oțeluri speciale, fibre sintetice.

După cum anunță ziarul „Asahi' 
Ministerul Comerțului Exterior și al 
Industriei, precum și Ministerul 
Finanțelor au cerut societăților de 
Construcții navale, care execută co
menzi pentru țările socialiste, să 
revizuiască condițiile contractelor 
încheiate. Potrivit părerii guvernu
lui, aceste condiții sînt prea „li
berale". Marilor societăți de cons
trucții navale din Japonia li se 
„recomandă" ca în viitor, în cadrul 
.tratativelor cu organizațiile 
merciale ale Uniunii Sovietice, 
formuleze „rondiții 
vere".

Referindu-se la 
mate de cercurile

co
să 

mult mai se-

părerile expri- 
de afaceri din 

Japonia, ziarul arată că o ase 
menea cerere a guvernului urmă
rește să „frîneze" vinderea de na 
ve țărilor socialiste. Reprezentanții 
cercurilor de afaceri, scrie „Asahi" 
califică măsurile propuse de gu
vern față de Uniunea Sovietic?, 
Cehoslovacia și alte țări socialiste

presiunilor exercita- 
Unite .asupra Japo-

cu aceste recoman- 
a

legătură
ale guvernului, la Tokio 
loc o consfătuire a reprezen-

ca o urmare a 
te de Statele 
niei.

In 
dări 
avut
tanților a 11 societăți constructoa
re navale din Japonia. Participan
ts la consfătuire și-au exprimat 
dezacordul în problema revizuirii 
condițiilor contractelor deja înche
iate și au hotărît să ceară guver
nului să nu ridice piedici în înde
plinirea obligațiunilor asumate față 
de țările socialiste.

WASHINGTON 25 (Agerpres)
La 24 ianuarie președintele Ken 

nedy și-a deschis obișnuita con 
ferință de presă printr-o declara 
țle specială, în care a chemat Eu
ropa occidentală la întărirea uni 
tății, în alianță cu S.U.A., în ca 
drul blocului atlantic. Kennedy a 
încercat să-și întemeieze chema
rea prin sperietoarea răsuflată a 
„pericolului comunist" adresată 
Europei occidentale cu privire la 
menținerea unității.

Corespondenții i-au pus lui Ken
nedy o serie de întrebări, solici- 
tîndu-1 să-și exprime părerea în 
legătură cu perspectivele de în
cheiere a unui acord cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare, ca rezultat al recentului 
schimb de mesaje pe această te
mă între președintele S.U.A. și

O

---------  ---------- —uzasks

împotriva alianței
TOKIO 25 (Agerpres).
La 23 ianuarie la Tokio a avut 

loc o plenară ordinară a Comite
tului Central al Partidului Socia
list din Japonia. Participanții la 
plenară au luat în discuție activi
tatea socialiștilor în parlament și 
în perioada ofensivei de primăva
ră a oamenilor muncii din Japo
nia, au stabilit programul de luptă 
pe perioada alegerilor pentru or
ganele autoguvernării locale, pre
cum și împotriva alianței dintre 
reacțiunea japoneză și cea sud- 
coreeană.

Plenara a subliniat că tratatl-

japono-sud-coreene
vele japono-sud-coreene constituie 
una dintre măsurile periculoase în 
domeniul politicii externe luate de 
cabinetul Ikeda.

Plenara a hotărît să organizezi 
pe întreg cuprinsul țării marșuri 
populare de protest, mitinguri și 
demonstrații în marile orașe din 
prefecturi, să inițieze o campanie 
de strîngere 
rerea „de a 
tratativelor 
coreene".

a semnăturilor pe ce- 
se pune capăt imediat 

cu autoritățile sud-

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres)
In ajunul restabilirii oficiale a 

regimului prezidențial în Brazi'ia 
și acordării unor împuterniciri mai 
largi președintelui Goulart, Fondul 
Monetar Internațional și cei care 
îl sprijină au difuzat prin agenția 
U.P.J. o știre că președintele Gou- 
lclrt ar fi cerut acestui Fond să 
trimită în Brazilia o misiune spe
cială pentru 
nanciare din 
mă agenția, 
ar fi cerut

studierea situației fi- 
țară. După cum aflr- 
președintele Goularl 

„să se restabilească"

ЕЗЛ53.

De Gaulle încalcă Constituția

relațiile dintre Fondul Monetar In
ternațional și Brazilia și și-ar fi 
exprimat consimtămîntul „să

PARIS 25 (Agerpres).
Președintele Franței, de Gaulle, 

și guvernul șău continuă să se răz
bune pe președintele Senatului, 
Gaston Monnerville, pentru că a 
condamnat reforma antidemocra
tică a constituției.

Ministrul informațiilor, Peyrefitte, 
și ministrul educației naționale 
Pouchet, au declarat că nici un

------------©

membru al guvernului nu va lua 
parte la dezbaterile care se vor 
desfășura în Senat pe marginea 
proiectului bugetului de 
Franței pe anul curent.

Grupul parlamentar al 
lui comunist a hotărît să
teze împotriva acestei măsuri dis
criminatorii care reprezintă o în
călcare a constituției țării de către 
șeful statului. i

stat al

partidu- 
protes-

In legătură cu transferarea administrației 
Irianului de vest Indoneziei

NEW YORK 25 (Agerpres).
La New York s-a anunțat că 

secretarul general adjunct al 
O N.U., С. V. Narasimhan, va ple
ca la sfîrșitul acestei săptămîni în 
Indonezia pentru a avea consul
tări cu guvernul indonezian asu
pra măsurilor care urmează a fi 
luate în vederea transferării 
ministrației Irianului de Vest 
doneziei. El va vizita Irianul 
Vest și va avea întrevederi
conducătorii administrației provi

de
II

ad- 
In- 
de 
cu

zorii a O.N.U. din acest teritoriu.
In același timp, a fost dată pu

blicității scrisoarea adresată 
secretarul general al O.N.U.,
Thant, guvernului indonezian în 
care face cunoscut că secretaria
tul O.N.U. nu consideră posibilă 
grăbirea transferării către Indone
zia a administrației Irianului de 
Vest. Acest transfer va avea loc 
la I mai, așa cum prevede acordul 
inițial.

1

In continuarea 
prin U.R.S.S., teao- 
a interpretat rolul 
operele „Rigoletto". 
„Faust" ia Perm și

MOSCOVA. 
turneului său 
tul Ion Piso 
principal în 
„Traviata" și 
Minsk. Turneul lui Ion Piso s-a 
bucurat de mare succes.

Ziaiui „Zvezda" din Perm a pu
blicat o cronică teatrală în care 
evidențiază vocea 
solistului romin și 
nic. Intr-o cronică 
zată de postul de 
falei R.S.S. Bieloruse se 
căldura cu care publicul 
l-a primii pe Ion Piso.

excepțională a 
jocul său sce- 
muzicală difu- 
radio al capi 

subliniază 
din Minsk

transmitePARIS. — După cum
Francs Presse, poliția franceză a 
arestat pe O.A.S.-istul Robert Mar
tel,
dus rebeliunea
Gaulle.

Martel a fost 
zatiei „Mișcarea
mai" — organizație ultrareacționa- 
ră a colonialiștilor francezi din Al
geria. si 
G.A.S.

care în ianuarie 1960 
împotriva

căpetenia 
populară

a ccrt- 
lui de

organi- 
din 13

unul din conducătorii

PARIS. — Există pericolul ca
tratativele de la Bruxelles să fie
întrerupte fără să se realizeze UI
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irance- 
Angliei

Albă a
pre-

Casa 
martie, 

va întîlni la

acord, a declarat la 24 ianuarie in 
Adunarea Națională Couve de 
Murville, ministrul afacerilor ex
terne al Franței. Couve de Mur
ville a reluat propunerea 
ză cu privire ia asocierea 
cu piața comună.

WASHINGTON. — 
declarat că la 18—20 
ședințele Kennedy se
San Jose (Costa Rica) cu președin
ții țărilor Americii Centrale.

După cum reiese din declaiatia 
Casei Albe, președinții statelor 
Costa Rica, Guatemala, Salvador. 
Honduras, Nicaragua, Panama șl 
președintele S.U.A. vor examina, 
în cadrul întîlnirii lor, problemele 
care prezintă un interes comun, 
inclusiv problemele legate de în
deplinirea programului 
pentru progres".

HANOI. — In 
ale anului 1962 
namezi au ucis,
prizonieri sute de soldați și ofi
țeri din detașamentele de repre
salii. Patrioții au doborît 55 de a 
vioane și elicoptere americane, au 
distrus numeroase alte mijloace 
militare, au lichidat 1 200 din așa- 
numitele „sate j^rategice".

„Alianța

curs de 
patrlotii 
rănit și

11 
sud-viet- 
au tăcut

luni

N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic. Kennedy a răspuns că în
suși faptul că Uniunea Sovietică 
acceptă inspecția la fața locului 
pentru controlul asupra acordului 
referitor la interzicerea experiențe
lor nucleare „este foarte impor
tant''. . „

Președintele a fost rugat apoi..
si comenteze informările apărute \ 
în presa americană și reluate de 
o serie întreagă de senatori eu 
privire la pretinsele pregătiri mi
litare din Cuba.

După ce a subliniat în răspun
sul său că Statele Unite continuă 
să supravegheze Cuba, Kennedy . a 
declarat că, potrivit datelor de 
care dispune guvernul, în Cuba nu 
se introduce armament ofensiv și 
în acest sens acolo nu se fac pre
gătiri militare.

proteste în cercurile ofî* 
obștești din jară
„Ultima Hora", calificîad 

știre drept o „provocare 
declară că Brazilia rwj

mere cunoscuta orientare financia
ră a acestuia".

Această știre a provocat indig
nare și 
ciale și

Ziarul 
această 
politică",
va accepta să se subordoneze Fon
dului Monetar Internațional, a că
rui politică nu corespunde intere
selor naționale ale țării. Ziarul ara
tă că președintele Goulart a lăsat 
să se înțeleagă în mod precis că 
nu există nici un motiv pentru 
reluarea legăturilor cu acest Fond, 
cît timp va promova politica dic
tată de marile monopoluri inter
naționale care obțin datorită aces
tei politici profituri uriașe. Țelul 
acestui Fond, scrie în continuare 
ziarul, este de a împiedica dez
voltarea țărilor Americii Latine ș» 
consolidarea independenței lor e- 
conomice. „Fondul, scrie ziarul ar 
vrea ca țara noastră să se ocupe 
în permanență 
ția de materii 
port". Poporul 
„nu" șantajului 
Internațional" -
cheiere „Ultima Hora".

numaj cu produc* 
prime pentru ex- 
și guvernul spun 
Fondului Monetar 

- subliniară în S«x-

»

consacrat luptei de elibera* 
poporului grec în anii celui 
doilea război mondial impo- 
ocupanților hitleriști și ani-

Un nou proces intentat 
ziarului „Avghi"

ATENA 25 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Avqhi", 

organ al partidului EDA, împotri
va acestui ziar a început un nou 
proces pentru că a publicat un ar
ticol 
re a 
de-al 
triva
versării Frontului de eliberare na
țională din Grecia. Procesul a lost 
fixat pentru ziua de 11 februarie.

Ziarul informează că acest pro
ces se va judeca în baza legii cu 
privire la așa-numitele măsuri de 
securitate, adoptată în anul 1962.
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