
I nunedoara-Beva 1

Proletari Лп toate țările, indți-vă 1

eagui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Hărnicia minerilor și-a spus cuvintul 
din prima lună

La nivelul
Minerii din Valea Jiului au por

nit ia muncă din prima zi a anu
lui 1963 cu hotărirea de a înde
plini luna de lună noile sarcini 
de producție și de a înscrie suc
cese cît mai frumoase în contul 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă. încheierea 
ianuarie a adus confirmarea

sarcinilor
și inginerii 

carbonifer. au 
la extragerea

lunii
că

minerii, tehnicienii 
din bazinul nostru 
muncit cu hărnicie 
cărbunelui, că au știut să învin-
aă greutățile pricinuite de gerul 
și zăpezile acestei 
Planul la cărbune 
carbonifer a 
proporție de

fost
100 la

ierni grele, 
pe combinatul 
îndeplinit 
sută.

Mina Aninoasa fruntașă cu producția...
In tot cursul lunii ianuarie din 

abatajele minei Aninoasa au ie
șit ritmic la suprafață cantitățile 
de cărbune planificate pe zile și 
decade: Aplicarea măsurilor teh- 
nico-organizatorice concepute în 
scopul creșterii productivității 
muncii și îmbunătățirii condițiilor 
de muncă au dus la creșterea pro
ductivității muncii peste sarcina 

^planificată. Pe această bază mina 
Aninoasa a depășit planul în pri- 
►ma 
tone

extragerea căr-

au dat un pre 
sectorului I

succes
minerii
1 402 tone de cărbune 
peste planul de pe luna

De la acest sector s-au

lună a anului 1963 cu 1201 
de cărbune, situîndu-se frun-
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• Adunarea festivă de la Moscova consacrată aniversării tratatu

lui de prietenie, . colaborare și asistență mutuală între R. P. 
Romină și U.R.S.S.

• Schimbul de mărfuri dintre R. P. EJngară și R. P. Romînă.
• O tranzacție murdară de Gaulle — Franco.
• Danemarca nu intenționează să intre în Piața comună.
• Declarațiile președintelui Finlandei.

A Xll-a sesiune a Sfatului popular al orașului regional Petroșani

Foijoru. comunist 
loan execută cu multă 
pere cele mai diverse 
la ciocanul pneumatic i 
jare. Iată-I în clișeu, 1 
împreună cu ajutorul ! 
forjarea unui braț de 
pentru cupele de funicular.

Bvșce 
price- 
piese 

de for- 
lucrind 
său, ld 
cuplare

5

<
$

tașă pe bazin la 
bunelui.

La acest 
țios aport 
prin cele 

date de ei 
ianuarie,
evidențiat în ; mutică brigăzile mi
niere conduse de comuniștii Galf 
Francisc, Cristea Aurel, Anghelu- 
ța Enache și David Ioan. Bine au 
muncit și minerii sectorului III 
care au depășit planul cu 203 tone 
de cărbune.'

iar mina Petrila cu calitatea
In

nei Petrila s-a pus un mare ac
cent în luna ianuarie pe crește
rea producției și îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Minerii aces 
tei exploatări au extras peste plan 
1000 tone de cărbune de bună ca 
litate. Cărbunele dat în luna tre
cută din abatajele Petrilei a avu' 
un conținut de cenușe mai mic 
eu 0,4 puncte decît indicele pla
nificat, ceea ce 
să dețină locul
cerea

sectoarele productive ale mi-

minerilor

a făcut ca mina 
fruntaș în între- 
din Valea Jiului

pentru calitatea cărbunelui. Merite 
deosebite la creșterea ’producției 
și îmbunătățirea calitativă a căr
bunelui la mina Petrila au avut 
minerii sectoarelor III și I care 
au depășit planul pe luna ianua
rie cu 1673 și, respectiv, 464 tone 
de cărbune. De la sectorul III s-au 
evidențiat în alegerea șistului 
cărbune brigăzile conduse de 
nerii Laszlo Ștefan și Bartok 
sif, iar de la sectorul I cele 
lui Mihai Ștefan și Cocoș Gheor- 
ghe.

din 
mi
lo, 
ale

©

IN LUPTA CU GEBUL
ora 8. Dispecerul de ser-Era

viei anunță oprirea spălătoriei.
— Ce s-a întîmplat se întreba

ră îngrijorați muncitorii și condu
cerea tehnică. Damian Ioan, gos
podarul preparației Lupeni aduse 
vestea că oprirea spălătoriei e 
cauzată de lipsa de apă clară.

Luîndu-se de urgență legătura 
telefonică cu bazinul de apă, to
varășul Geogean Traian, responsa
bilul bazinului veni cu explicația: 
Pin cauza unei greșeli de con-

strucție a podului de lingă spital, 
care în loc să aibă formă de boltă 
a primit forma unei căldări, prin 
înghețarea apei s-a produs gîtui- 
ica canalului și revărsarea apei' 
în jurul spitalului cel nou.

Gîtuirea canalului, și 
prirea apei o pricinuise

Sala clubului C.G.V.J. din Pe
troșani a găzduit la 29 ianuarie 
cea de-a XII-a sesiune a Sfatului 
popular al orașului regional Petro
șani. Printre deputății și invitații 
la sesiune se aflau tovarășii Kar- 
pinecz loan și Gbloț.ncă Victor, 
secretari ai Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, Ramba Mir
cea, vice-președinte al Sfatului 
popular al regiunii Hunedoara, Blaj 
Traian, președintele Sfatului popu
lar al orașului regional Petroșani

Sesiunea a dezbătut îndeplinirea 
planului economic șî social-cultu
ral pe anul 1962, proiectul de 
plan și bugetul pe anul 1963 pre
cum șl planul de organizare a în
trecerilor patriotice între 
comune: pentru ridicarea 
lor gospodăresc.

Participanțiî la sesiune
mit cu legitimă bucurie vestea că 
toate unitățile economice tutelate 
de Sfatul popular orășenesc regional 
Petroșani și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile planului de producție și 
productivitatea muncii, au redus 
prețul de cost, realizînd pe aceas-

orașe $i 
nivelului

au pri-
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FLOREA TIGOIANU 
preparația Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)
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Noul brigadier de puțuri
E

par
Un

dimineață. Zi de lucru. A- 
primeie semne ale zorilor, 

bărbat de statură obișnuită, 
cu- siguranță in mers, se îndreap
tă cu pași rari spre mina Dîlja. 
După ce se îmbracă în șalopeta 
pudrată de praf roșiatec de pia
tră își ia lampa cu marca 111. In 
iata lămpăriei un grup de tineri 
И iasă în întîmpinare și-l 
respectuos:

— Noroc bun, Coloman
Sînt noii lui ortaci: 

Gheorghe, miner harnic și glume, 
Băltărete Vasile și Trancă 
vagonetari. La începutul 
an Coloman a fost numit 
hrigadă. Odată cu venirea 
verii brigada sa va începe o lu
crare imoortantă — puțul auxiliar 
de ia Dîlja. Dar ce a determinat 
oare conducere sectorului să în
credințeze 
zii ce va

salută

baci.
Meiuș

Victor,
acestui 
șei de 
primă-

lui conducerea brigă- 
săpa puțul ?

anului 1952, într-o

și 
de

a 
de 
ce 
la

a inves- 
fost des- 
locuințe. 
fost pu-

popular al 
troșani a 

în rîndul 
lor. îmbunătățirile ce vor fi reali
zate pentru continua creștere a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii I din Valea Jiului trezesc o 
legitimă mîndrie.

In cursul acestui an, I.G.O. 'Pe
troșani' va primi 22 autobuze’ noi, 
volumul desfacerilor- de ’ produse 
industriale, alimentare, legumicole 
însumează 564 250 000 lei.

Atenția acordată de partid șl 
guvern pentru ' dezvoltarea ■ armo
nioasă a Văii Jiului -e ilustrată 
ІкШ de inyestițyie, care se ridică 
in 1963 la suma de 95 441 000 .lei.

orașului regional Pe- 
stîrnit un viu interes 

deputaților și inVitati-

Un nou pas pe calea înfloririi continue 
a ran Jiului
tă bază economii peste plan , in 
valoare de 390 000 lei.

Problema cea mai importantă; ce 
a stat în fața sfatului popular 
care a fost reliefată în darea 
seamă și în discuțiile purtate 
constituit-o realizarea planului 
investiții social-culturale,. plan 
a reprezentat mai mult de 36
sută din volumul total de inves
tiții. Partea cea mai mare 
tițiilor (52 950 000 lei) a 
tinată construcțiilor de 
In cursul anului trecut a
să în funcțiune fabrica de gheață 
din Petroșani, cu o capacitate de 
12 tone în 24 ore, fabrică ce este 

în măsură să satisfacă și necesită
țile de consum ale 
s-au construit noi spații comer
ciale Га parterul ' blocunloi nai 
din cartierul Cpnstructoiul și este 
într-un stadiu avansat construirea 
lor la Lupeni. Pentru ca procesul 
de învățămînt să aibă condiții ma
teriale la nivelul cerințelor me
reu creseînde, s-a construit la 
Vulcan, oraș în plină dezvoltare, 
o școală cu 16 săli de clase, iar 
din fondurile altor ministere s-a 
construit și daț în funcțiune, cor
pul В de îvățămînt al Institutului 
de mine Petioșani. S-au pus, de 
asemenea, în funcțiune două com
plexe U.C.E.C.O.M. în orașele Pe
troșani și Lupeni și multe obiective 
social culturale a căror dezvol
tare rapidă au impus deputaților 
și tuturor cetățenilor Văii 'Jiului 
o mai mare preocupare pentru gos
podărirea și înfrumusețarea orașe
lor și comunelor lor.

Succesele obținute de Sfatul 
popular al orașuliu regional Petro
șani în anul ce s-a încheiat, au 
fost reliefate cu mîndrie de toți 

cei care au participat la discuții- 
Dar ei nu au trecut cn ușurinț-ă 
nici, peste lipsurile și greutățile 
ce se fac încă .simțite .în -unele u* 
nități tutelate de sîat. Tovarășii 
Găgeanu D„ Ber-ciotovA., Brhșovea- 
nu V., Beteringhe V și mulți alți 
vorbitori au criticat -activitatea 
I.G.O.. și I.L.L. în special în -pro
blema transportului în -.comun, 
iluminatului’ public, a 
salubrității etc. г care în 
de iarnă, cînd - ere mai 
au funcționat: defectuos 
mod cu totul ■ nejustificat. . . ' ’

Proiectul planului' pentru anul 
1963- prezentat în sesiune de tov. 
Blaj Traian, președintele-. Sfatului
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LA CĂMINUL CULTURAL

populației, cu o creștere de 30,3 lj. sută,- față 
de anul trecut. Trei pătrimi din 

‘ acest' yofiim sînt dcfbmrtr. - cens- 
tocuințe, f-ațit ce vs 
acest an sa fie, date 
oamenilor muncii din 
1 438 de apartamente

trucției de 
face ea în 

în folosința 
Valea Jiului
din care 1329 vor fi destinate’ ex
clusiv muncitorilor mineri. Mdnca 
cultural-educativă va urca pe noi 
trepte. Investițiile prevăzute la 
acest capitol asigură construirea 
Unei școli noi cu 16 săli de clasă 
în orașul Lupeni, a unei școli cu 
8 săli de clasă la Petroșani, a 
unei case de cultură în Petroșani 
și alte obiective în care activi
tatea culturală de masă să. dea 
roade tot mai bogate.

Realizarea acestui volum de in
vestiții cere din partea șantiere
lor de Construcții șă ia toate mă
surile tehnico-organizatorice pen
tru executarea unor lucrări bune 
și la timp. îndeplinirea acestei 
sarcini va ridica pe o treaptă mat 
înaltă nivelul urbanistic al loca
lităților noastre contribuind la 
creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Proiectul de buget al Sfatului 
popular, al orașului regional Pe
troșani: făcut cunoscut in sesiunea 
din 29 ianuarie, a dat prilej mul
tor deputați șă facă o comparație 
Cu bufetele din' anii din urmă. In 
anul 1950. de exemplu, bugetul 
Văii Jiului însuma 32 000 000 Iei. 
Azi, acest buget atinge cifra de 
153'467 000 lei. Iată o cifră care 
vorbește de la sine, o sumă care, 
gospodărită cu chibzuință, va cons
titui. un nou 
riri continue 
riiere.

dea barem odată o mină și cum 
se lucră acolo". Pe atunci visa 
să se facă șofer. Dar ceea ce 
povestise unchiul său, miner ves
tit din Lupeni, l-a pus pe ginduri. 
Atunci și-a schimbat hotărirea 
inițială și a părăsit frumoasa lui 
comună natală înconjurată de vii 
și păduri.

In 1953 Coloman începe uceni
cia în ale mineritului în brigada 
da pregătiri condusă de unchiul 
său Bartha Eugen, meșter mare 
la săparea puțu.ilor. Din 1958 bă- 
trinul Bartha ii predă fiului său, 
Dionisie, conducerea brigăzii, iar 
Coloman preia conducerea unui 
schimb. Ir, vara anului 1961 în
treaga brigadă a lui Bartha Dio- 
îusie vine ia Dilja. Era nevoie 

de oameni priceput! care să des
chidă și aici căi verticale spre 
POgăția cărbunelui din inimă dea. 
,uiui. Cum au lucrat oamenii lui 
Bartha Dionisie s-a aflat în toa
tă Valea, în toamna trecută cînd 
au realizat un record de înaintare 
pe țară la săparea puțurilor prin ■ 
cei 51 m i. săpați și betonqți in
tr-o lună.

Cînd conducerea minei Dîlja a 
căutat un răspuns la Întrebarea 
cine să cor ducă noua brigadă de ia 
săparea pufului auxiliar, toți au

intîmplălor. Comunistul: Bar- 
Coloman e un miner iscusit 
destoinic, stăpîn pe munca 
adincuri, decorat cu „Meda-

8
8
8 
o<
8 :
8
8
8

1, a 
încălzirii, 

: perioada 
necesar, 
într-un

pas pe calea înflo- 
a Văii noastre mi-

-<•. -".

optat pentru Bartha ■ Coloman. Și 
nu 
tha
Și 
din

: Ha Muncii", un om modest. Dacă 
îl întrebi cum are de gind sd 
muncească in noua brigadă iți 
răspunde simplu.: „in .așa iei in- 8 
cit să nu tămînem de
Pentru că noului brigadier îi pla
ce să muncească șt să învețe, in 
toamna tiectită a iost in Ceho
slovacia pentru a învăța din ex
periența săpătorilor de puțuri din 
bazinul Osttava. S-a convins' din 
nou de foloasele ce le aduce me
canizarea. Acum, ceea ce a învă
țat de la minerii cehi aplică Ia 

' deschiderea minei Dîlja. Vrea s-o 
vadă dezvaltîndu-se și crescînd 
și mai mult sub ochii lui.

TAJCIA LICIU
rușine". 8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8 In vara
8 sută țărănească din Ghindari,
8 mună frumoasă din apropiere
8 Tg.- Mureș, se vorbea aprins des-
8 pre mina Lupeni, despre puțuri,
8 abataje, betonate... Un flăcău de
8 vreo 20 de ani asculta cu curio-
8 zitaie ce povestea unchiul Iui și
® tare dorea atunci să poată „ve-
8
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că-
co- 
de

aceste zile de 
locuitorii din 

Jieț participă 
mani-

culturale. or
ia căminul 

de aici. Pro- 
nou

FRANGISC VETRO

In
iarnă 
satul 
la numeroase
festări , 
ganizate 
cultural 
gramul
găzii artistice 
gitație care 
viața nouă a 
scenetei® „I

al bri 
de a- 

cînta 
satului, 

Sus Tudo

• rache, i jos ’ Tudo- 
rache" 'și „Justiția" 
ca și conferințele eu 
caracter agro-zooteh- . 
nic, prezentate de 
curînd, au atras mulți 
locuitori.

torii tuturor
acțiuni ' sînt . învăță, 
torii satului

, Eman îil;
Bheorghița

însufleți- 
acestor

Zegan
Benguș 

și Ștefan

care dăruiesc 
parte din 
lor liber 

culturale de
De aceea lo-

■ satului

Natalia 
o mare 

timpul- 
muncii 
masă, 
cuitorii - satului îi 
prețuiesc și-i sprijină 
cu drag în toate ac
țiunile pe care le 
întreprind.

I_ LARA



STHfAGUi RO0O

Peștera Meziad

mai

Seta este așa de mare
mai

jocurile 
de multe

11 ln-
nu o

cit de mare ar 
iritat radjahul,

fi. 
el 
mele u-

este una dintre 
mari și mai

o
km.
de

«ж

Peștera Meziad 
peșterile cele mai 
frumoase descoperite pînă acum 
în țara noastră. Dispuse pe 
multe niveluri, galeriile care 
compun totalizează aproape 4 
lungime. Calcarul se dizolvă
milenii și se depune în stalactite 
și stalagmite, eare iau formele cele 
mai neașteptate, transparente sau 
opace, albe sau colorate, modela
te ea niște dantele fine ori ca 
niște 
cade 
artă 
cele 
calcaroase din interiorul 
au denumiri.

ori 
țurțuri uriași, colonade, ar
ete. — adevărate opere de 
ale naturii. Peste 50 dintre 
mai deosebite concrețiunî 

peșterii 
Astfel sînt : „Orga 

mare" ca o cascadă de stalactite 
legate între ele asemeni tuburilor 
unei orgi;
mănător 
ciumul 
dul de 
„Roiul 
flori", , 
de gîscă", „Claia de fin" 
tr-o galerie mai largă — „Sala 
oase" — se găsesc scheletele 
nor urși ai cavernelor, care 
trăit în timpuri îndepărtate.

Ea peștera Meziad se poate 
junge fie de Ia Beiuș (circa 
km. de stația C.F.R.), fie de 
Stlna de Vale, prin Valea Iadu
lui. Vizitarea peșterii se poate 
faee numai cu ajutorul călăuzelor 
de acolo. Cei oare se aventurează 
singuri sînt în pericol de a se ră-

ase-
„Bu-
„Po-

„Uriașul de apă", 
unui bust omenesc;

lui Avram Ia'neu";
zăpadă", „Gîtul dracului", 

de albine", „Cununa de 
„Capul de miel", „Capul 

etc. În
de
u-
au

a-
22
la

Gata de săniuș.

Șahul este unul 
cele mai vechi. El există 
secole și nu este de mirare că în 
legătură cu el circulă fel șl fel 
de legende, al căror adevăr este 
cu neputință de verificat.

Una din legendele cele
frumoase dar puțin cunoscute la 
noi, spune, că jocul de șah a fost 
inventat în india. Cînd radjahul 
Șeram l a cunoscut, a rămas en

tuziasmat. Aflînd că acest joc a fost 
inventat de unul din supușii lui, 
radjahul a poruncit, ca acesta să 
fie chemat.

Inventatorul care se numea Se
ta, veni la palat. El era un învă- 

. tat îmbrăcat modest, care-și cîști- 
ga cinstit traiul.

—• Vreau să te răsplătesc cum 
se cuvine, Seta, pentru joeul mi
nunat pe care l-ai inventat, spuse 
radjahul.

înțeleptul se înclină,
— Sînt destul de bogat ca să-ți 

. îndeplinesc dorința cea mai în
drăzneață continuă îngîmfat Șe
ram. Spune-mi răsplata ce socotești 
că te va mulțumi și o vei primi 

Seta tăcu.
— Nu te sfii, îl încuraja rad

jahul Spune-mi dorința ta. Nu 
mă voi da în lături de la nimic, 
ca să ți-o îndeplinesc,

— Stăpîne, spuse însfîrșit Seta 
cu un licăr batjocoritor în pri
vire, poruncește să mi se dea 
pentru primul pătrat al tablei de 
șah un bob de grîu, pentru al 
doilea două boabe, pentru al trei
lea patru boabe, pentru al patru
lea 6...

Ajunge îl întrerupse enervat 
radjahul, ai să primești toate boa
bele tale pentru toate cele 64 de 
pătrate, așa cum dorești : pentru 
fiecare de 2 ori mai mult decît 
pentru celălalt. Dar să știi că ru
gămintea ta nu este demna de 
dărnicia mea. Cerînd o astfel de 
răsplată de nimic, înseamnă că-mi 
disprețuiești puterea și averea. 
Du-te, servitorii mei o să-și adu
că sacul cu grîu.

Zîmbind Seta părăsi sala 
cepu să aștepte la porțile 
tului. După masă Șeram își 
amintp de Seta și trimise
afle dacă învățatul fără minte 
primise umila lui răsplată.

— Stăpîne, fu răspunsul, 
runca ta se împlinește. Toți 
matecienii curții, calculează 
mărul de boabe.

— De ce intîrzie 
mă înfuriat radjahul. 
înainte de sculare să 
Seta totul pînă Ia 
Eu nu poruncesc de
doua zi matematicienii curții 
rură să fie primiți de radjah.

— înainte de a-mi spune 
doriți, Începu Șeram, vreau 
știu dacă Seta a primit răsplata 
făgăduită.

și în- 
pala- 

aduse 
să se

își

po- 
mate-

nu-

9

ѵУ? *

atît î excla- 
Pînă mîine 

i se dea lui 
ultimul bob. 

două ori. A 
ce-

I

ce 
să

jumătate din viața sa, șoa- 
și-o petrece făcîndu-și toa- 

în urma studiilor întreprin- 
I constatat

• O 
recele 
leta ?
se s-a constatat acest lucru pe 
bază de probe și rezultatele obți
nute în condiții de laborator.

• Peștii consumă într-o singură 
zi o cantitate 
greutatea lor, 
se mulțumește 
sum mediu de 
mai 2,5 litri, 
circa 3 la sută din

• Pînă în prezent 
știință le sînt
1.700 00C plante ? Pentru descrie
rea
mar
me.

de apă egală 
în timp 
doar
apă

ceea

cu
pe
ce

cu
omul
con-

ce
un 

zi de nu- 
reprezintă

greutatea lui 
oamenilor de 

cunoscute circa

acestora în modul cel mai su- 
sr necesita circa 50 de volu

Daltonismul conducătorului 
tren a fost cauza catastrofeiunui

de cale ferată în 1875 la Lager- 
lunde (Suedia). De atunci cei ce 
doresc să cond îcă orice 
sînt supuși unui examen 
drept scop controlul 
corecte a culorilor.

vehicol 
ce are 

perceperii

• Nouă zecimi din activitățile 
omului legate de muncă se desfă
șoară cu participarea directă a 
ochilor ? Concluzia la care s-a з- 
juns pe baza unor numeroase și 
Îndelungate 
de muncă" 
15—18 ore

cercetări este că „ziua 
a ochilor se ridică la 
din 24.

I
P L ANTE

Și
Și

Tocmai pentru aceasta am 
îndrăznit să ne și înfățișăm la ora 
asta atît de timpurie răspunse 
unul dintre cei mai bătrîni ma
tematicieni. Numărul de boabe ce
rute de 
incit...

— Ori 
trerupse 
să golească hambarele 
riașe.

— O stăplne I Nu stă 
rea ta să Îndeplinești astfel de 
făgăduieli nechibzuite. Atttea boa
be cit a cerut Seta, nu ее găsesc 
în Întregul nostru ținut. Nu se 
găsesc atttea boabe nici pe tot 
întinsul pămîntului. Dacă vrei nu
mai decît să-i dai răsplata pro
misă, atunci poruncește să se u- 
suce mările și oceanele, porun
cește să se topească ghețurile și 
zăpezile veșnice, poruncește să se 
preschimbe toate pustiurile și pă- 
mînturile locuite în 
arat și pe 
runcește să 
atunci Seta 
răsplata.

— Spuneți-mi și mie acest nu
măr uriaș răcni disperat Șeram.

— Optsprezece Quintilioane, pa
tru sute patruzeci și șase 
lioane, șapte sute patru 
patru trilioane, șaptezeci 
bilioane, șapte sute nouă 
ne, cinci sute cinci zeci,

Pentru a ne da seama, 
mare este acest număr 
boabe, trebuie amintit, că pentru 
însilozarea lor, lui Seta i-ar fi tre
buit un hambar lat de zece 
tri, înalt ‘ de patru metri și 
de trei sute de 
metri (de două 
la soare).

Legenda mai 
țînd la răsplata 
s-a înțeles cu stăpimil 
meșterii acestuia 
mii de jocuri de 
răspîndi în toate 
spre Soare răsare 
De atunci 
renumit.

în pute-

cîmpii de 
această întindere po
se cultive grîu. Abia 
își va putea primi

quadri- 
zeci și 
și trei 
mllioa- 

stăpîne. 
cit de

uriaș de

milioane de 
ori distanța

me- 
lung 
kilo- 
pînă

spune, că renun- 
făgăduită, Seta 

1 său, ca 
să construiască 
șah pentru a le 

ținuturile din 
și soare apune, 

jocul de șah a devenit

Gerul a împodobit geamurile cu tninunate flori de gheață. To- 
tași, florile naturale 
mai preferabile.

din sera de la termocentrala Paroșeni sînt

©

I NSTANTAN ЕЕ

I I L
M-am liniștit, 
nu sînt numai 
erau vreo 40 
din Aninoașa

Am
nr-a
ore

Zic, am două autobuze 
de la Aninoașa așa că 
oricînd. Și am hotărît: 

hotărît eu, dar „ghiniio- 
făcut să aștept taman 

în dragulița asta de iar- 
eram mai înghețat apare 
salvator. începu să mi 
sufletul de bucurie. Dar 

„Nu 
mașina e defectă' •

Sînt un ghinionist și pace. Nu 
încercați să mă contraziceți pen
tru că nu veți reuși. Se tine ghi
nionul de mine ca pulberea după 
cîine. Uite, vă dau un caz. Unul 
Singur

Alaltăieri, joi, dau să plec la 
Petroșani, 
„directe" 
pot pleca 
7 30 
nul" 
două
nă. Cînd 
autobuzul 
se moaie 
ghinion. Șoferul ne anunță :
urcă nimeni, 
fmi venea să-i ghiontesc una ghi
nionului, dar m-am resemnat, și 
după încă o oră am reușit să 
plec. La Petroșani am rezolvat re
pede prdblemele ce le aveam și la 
ora 14 iată-mă prezent în piața 
Victoriei. Ochii îmi licăriră de 
bucurie cind 
liniate, care 
încărcate cu 
de Aninoașa. 
pe amîndouă. Parcă m-așteptau 
mine. Dar ghinionul m-a însoțit 
aici. Erau defecte amîndouă. și 
molipsiseră s; celelalte cinci de 
ele. Mă uit în jur și văd o mul-

îmi licăriră 
zăriră 7 autobuze 

mai de care mai 
omăt. Cart autobuzul 

Surpriză. Le găsesc 
pe 
și 
se 
la

țime de călători, 
oarecum, văzînd că 
ei ghinionist. Mai 
de călători numai
Și afurisitul de ghinion s-a ținut de 
mine și de ceilalți pînă la ora 17 
cînd în sfîrsit m-am văzut în au
tobuzul de Aninoașa. Ghinip>?ul 
parcă m-a lăsat în pace și sa'îe- 
gat de un altul, unul care a ur
cat în autobuzul de 
noasa
la 
ta" 
recta" 
cu pricina după 
vreo zece ori să 
horit" din mers, 
el știe, eu 
zînd...

Mai sînt 
Dar șoferul 
alaltăieri n-з 
Ghinionul călătorilor, 
chiar că m-a 
40 de oameni au 
„Tovarășe șofer.

opriți vă 1
Ldrincz 

bătrînică.

în 
deși

Aeroport 
șofprului care nu 

oriunde). Așa 
ce 
oprească a „co- 

Cum a „coborît' 
văzut doar că

mergea
(prin

l-am

dote

Ani- 
doar 

.bunăvoin- 
oprește „di 

că tovarășul 
a rugat de

de pe „directa" 
vrut să le

Dar

mine trei

multi 
din

mari

Întrebară medicii, 
că este unul din-

V Celebrul medic parizian Domou- 
lin, aflindu-se pe patul de moar
te, era înconjurat de mai 
medici. Adresîndu-se celor 
jur, Domoulln le spuse:

— Las după 
medici.

— Care ? — 
crezînd fiecare 
tre cei trei.

— Apa, mișcarea și dieta 1 — 
răspunse marele medic.

☆
У Chirurgul englez Lister a fost 
z chemat în miez de noapte la un 
pacient bogat. După ее a exami
nat bolnavul, Lister l-a întrebat:

— V-ați făcut testamentul ? Spe
riat, pacientul l-a întrebat dacă 
starea sa este într-adevăr atît de 
gravă incit trebuie să-și pregă
tească testamentul.

— Chemați-1 imediat pe avoeatul 
dv. și pe cei doi fii.

— Fac tot ce cereți — spuse 
bolnavul zdrobit —, dar spuneți-mi 
nu mai e nici o speranță?

— Nu — răspunse în sfUșit

»ass:

animalele, plantele 
ele diferitelor ma-

profesorul. Starea dv. nu Inspi
ră temeri, dar nu vreau să fiu 
singurul pe care l-ați trezit noap
tea din cauza toanelor

☆

dv.

Cercurile reacționare din Rusia
* țaristă l-au trimis pe marele fi-trimis pe

Ivan Secenov în fața
țaristă l-au 
zioleg rus 
unui tribunal, deoarece lucrarea sa 
„Reflexele creierului" dădea o pu
ternică lovitură concepțiilor reli
gioase asupra naturii omului și a- 
nlmalelor. Un prieten îl întrebă 
pe celebrul fiziolog ce avocat 
tenționează să-și angajeze.

— O broască 1 — răspunse 
vântul, calm.

— Cum asta ? — întrebă stupe
fiat prietenul. _

— Foarte simplu — zise Sece
nov. — Am să iau o broască și 
am să repet în fața curții expe
riențele mele. Iar procurorul n-are 
decît să contrazică broasca I

in-

sa-

La fel ca 
sînt supuse 
ladii. .Cum luptă ele împotriva a- 
cestora ?

Cercetările au arătat că în a- 
ceste situații, plantele au 
portare apropiată cu cea 
malelor bolnave.

Cartoful, de pildă, ci nd
tins de viroză are respirația mai 
frecventă fapt ее duce la crește
rea temperaturii plantei.

Cînd frunzele unei plante sînt

o com- 
a ani-

este a-

atacate de ciuperca parazită, 
suprafața acestora se formează o 
peliculă subțire, care nu permite 
ciupercii și nici toxinelor secre
tate de aceasta să pătrundă mai 
departe in organismul plantei. 
S-a adeverit de asemenea că plan
tele parazitate de eiuperei fabri
că anticorpi care luptă Împotriva 
infecției. Aceasta este încă o do
vadă în plus eă plantele ca și a- 
nimalele au aceeași asemănare în 
ce privește reacțiile față de in
fecții.

1
— Ce faci
— Știi, au 

scaune din 
vreau să iau 
ca „amintire".

cu briceagul amicule, 
venit la cofetărie 

material plastic și 
cîțiva metri de șnur

stații pînă In Aninoașa. 
de 

vadă, 
una

scos din balamale: 
început în cor ; 
tovarășe Kere- 

keș, opriți vă rugăm. In stiția 
„La Ldrincz" trebuia să coboare 
o bătrînică. Era o bătrînică de 
vreo 80 de ani. gîrbovitâ de po
vara vremii. Șoferul n-a auzit în
să insistentele călătorilor decît 
după vreo jumătate dej kilometru.

Ei «puneți si dumneavoastră da
că „ghinionul" ăsta nu-și face de 
cap cîteodată. ■

GHEORGHIȚA ALDEVEDE
----,©=_

Porumbei călători

iar restul presei, 
tară. pescarilor 
porumbeii pînă la 
pe mare, apoi îi
spre a încunoștiinta 

se 
da-

me- 
etc.
150
pun ■

pe

PORTATIV. Doc- 
din Leningrad a 

portativ

Japonia este tara cu multi po
rumbei călători. Vreo 20 000 apar
țin armatei, 
dicilor de 
Pescarii duc 
km distantă 
în libertate
familiile asupra modulul cum 
desfășoară pescuitul și asupra 
tei întoarcerii lor.

Porumbeii călători ziariști,
lîngă darea de seamă a eveni

mentelor. mai aduc si negative de 
fotografii închise într-o cutiuță 
legată în spate.

NOUTĂȚI TEHNICE .
• AUDIMETRU 

torul Ivan Belov
construit un audimetru 
universal. Acesta funcționează pe 
bază de semiconductor!. Cu aju
torul acestuia, medicul poate sta
bili cu precizie starea organelor 
auditive, precum și locul și ca
racterul bolii .ncipiente, ori apa
riția leziunilor din cauza zgomo
tului și a altor factori chimici etc.

• STICLA BUNA CONDUCĂ
TOARE DE ELECTRICITATE. In 
laboratorul central pentru indus
tria sticlei din Szakowoi (Polo
nia) a fost elaborată tehnologia 
pentru producția sticlei care are 
o proprietate importantă fată de 
stfcla obișnuită și anume: Este 
bună conducătoare de electricita
te. Cu ajutorul unei rame con
fecționate din această sticlă, co
nectate fa o rețea electrică se pot 
încălzi mijloacele de transport și 
locuințele.
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in piinâ companie de pregătire 
a alegerilor

In satele comunei Iscroni. pre
gătirile pentru alegerile de la 3 
martie sînt în plină desfășurare. 
In prezent sînt cunoscuți toți can- 
didații F.D.P. pentru cele 36 cir
cumscripții electorale comunale, 
cărora țăranii muncitori din co
mună le vor da cu încredere vo
tul. Cei peste 800 de cetățeni care 
au participat la adunările pentru 
propuneri, au încredințat marea 
cinste și răspundere de a fi de
semnați candidați celor care s-au 
dovedit prin fapte buni gospodari, 
inițiatori. și susținători aetivi ai 
acțiunilor obștești. Printre candi- 
dații propuși se numără țăranul 
muncitor Marcu Dumitru, propus 
pentru a patra oară candidat de 
deputat in sfatul popular, țăranul 
muncitor Daj Nicolae, muncitorul 
miner Anghel Ui«, șeful stației 
GF.R. Iscroni, tovarășul Pîntea 
Vladimir, țăranul1 muncitor Lup 
Victor și alții. Printre candidații 
propuși îi găsim pe acei cetă
țeni care au fost în primele rîn- 
duri ale acțiunilor întreprinse în 
vederea dezvoltării spațiului șco
lar, pentru curățirea pășunilor și 
amenajarea drumurilor 
spre golurile de munte.

Și un amănunt : la 
alegeri vor fi aleși 36 
tați față de 33, cîți au 
la ultimele alegeri. Este 
ta o 
nei 
unei
dezvoltat mult 
construcția noii preparații de 
Coroiești
numărul învățătorilor și profeso
rilor care predau în școlile co-

co- 
ce- 
vor

dintre 
trebu-

arată 
comu-

rea- 
din 
tre- 
Ște-

prin care 
lui Mihai

Munca înce- 
Mihai Ștefan, 

nu 
or- 
de

experiență, 
convocat 

într-o scurtă consfătuire

de acces

mărturie 
Aici s-a 
fabrici de

viitoarele 
de depu- 
fost aleși 
și aceas-

a dezvoltării comu- 
deschis șantierul 

produse lactate, s-a 
— în legătură cu 

la
stația C.F.R.. a sporit

.©
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Consfătuirile de producție
80 pag.. 1.25 lei

Lucrarea împărtășește cititorilor 
experiența din Uzinele metalurgi
ce „Тішрцгі noi", „Uzina de ma
șini electrice' și „Uzina de lami
nate neferoase" din București cu 
privire la organizarea consfătui
rilor de producție pe locuri de 
muncă, pe secții și pe întreprin
deri. Autorii arată grija deosebită 
pe care o ău organele sindicale 
și conducerile administrative din 
aceste uzine pentru pregătirea te
meinică, buna organizare și des
fășurare a consfătuirilor de pro
ducție. pentru aplicarea propune
rilor făcute, precum și pentru a- 
tragerea oamenilor muncii la re
zolvarea principalelor probleme de 
producție și la generalizarea me
todelor înaintate de muncă.

I

U P Ă R I
la-

incredeți că am dat 
contul angajamentului 

își întrebă ortacii briga-

IN LUPTA
C U GERUL

(Urmue din pag. 1-a)
rnunei. O dată cu dezvoltarea 
iuunei, a crescut și numărul 
tățenilor care la 3 martie se 
prezenta în fața urnelor pentru a 
încredința celor mai buni 
ei sarcina de gospodari ai 
riior obștești.

Numeroase alte acțiuni 
interesul eu care cetățenii
nei se pregătesc pentru alegeri. 
De curînd au fost afișate listele 
de alegători, și In același timp 
anunțuri care indică cetățenilor 
cele trei centre unde au fost a- 
fișate aceste liste. Din primele 
zile, numeroși muncători, țărani, 
gospodine au verificat înscrierea 
lor pe listele de alegători. Cele 
două puncte de agitație înființate 
în cadrul campaniei electorale au 
devenit locuri de întîlnire pentru 
multi cetățeni. La punctul de a- 
gitație de la căminul cultural, de 
exemplu, au loc recenzii de cărți 
care vorbeso despre munca și 
viața nouă a oamenilor muncii 
din patria noastră, audiții colee- 
tive la radio, conferințe. Cei 40 
agitatori aparținînd organizațiilor 
de bază din comună au fost in- 
struiți asupra sarcinilor ce le re
vin, spre a desfășura o susținută 
muncă politică de masă în cadrul 
campaniei electorale. La sfatul 
popular se lucrează la întocmirea 
planului de desfășurare 
riior dintre candidați și 
prilej cu care cetățenii 
împreună eu viitorii lor
vor stabili ce trebuie făcut în con
tinuare pentru înfrumusețarea lo
calității, pentru întărirea continuă 
a întovărășirii zootehnice, pentru 
îmbunătățirea vieții lor.

De pe acum au fost pregătite 
urnele și cabinele de vot pentru 
cele două secții de votare care 
vor funcționa în ziua de 3 martie 
la școala de 8 ani din Iscroni și 
la școala de 4 ani din Surduc.

Acestea sînl doar cîteva din 
faptele care arată interesul cu 
care cetățenii comunei Iscroni, 
mobilizați de organizațiile de bază 
din comună, de sfatul popular, se 
pregătesc pentru evenimentul de 
la 3 martie, cînd se vor prezenta 
cu toții în fața urnelor spre a-și 
alege noii deputați ai sfatului lor 
popular.

a întîlnî- 
alegători, 
comunei, 
deputați,

...La începutul acestui an 
Uzările nu erau mulțumitoare 
cauza unor greutăți 
cea abatajul brigăzii 
fan din sectorul I 

puse să șchiopăteze, 
miner tînăr dar cu 
s-a dat bătut. Și-a 
tasii
producție.

— Crațerul trebuie folosit 
plin, așezat aproape de ort ca să 
poată da maximum de randament 
— le spunea el ortacilor. Apoi se 
cere ca ciocanul de 
treacă din mînă în 
schimbul să se faeă 
muncă: șefii de 
schimb să se în- 
grijească la înce- .
putui șutului ca ' 
locul 
să 
nat cu material lemnos, 
au înțeles aceste cuvinte 
fului de brigadă. Șefii de 
s-au ehemat la întrecere 
ca obiectiv îndeplinirea și depă
șirea 
a da 
bune 
de a 
de cel puțin 
post și de a 
materiale. Și 
se desfășoare 
cu tot mai mult entuziasm. De la 
] 0 tone
început pe un schimb, producția 
brigăzii a crescut apoi la 25—35 
de tone. Greutățile au fost învin
se, productivitatea muncii 
put să crească.

— Dacă vom continua 
spunea brigadierul vom 
primii pe sector.

Așa s-a și întîmplat cu briga
da; s-a situat în luna ianuarie în 
fruntea întrecerii pe sector. Rezul
tatele dobîndite 
cestei brigăzi 
250 tone de 
și realizarea 
diu de peste 
post. După cum se vede brigada 
minerului Mihai Ștefan își respec
tă cuvîntul dat.

...In abatajul cameră
lucrează brigada de mineri con
dusă de Bartok losif din 
III se face bilanțul muncii

din

abataj să 
mînă, deci .

la locul de

ÎNSEMNĂRI de reporter
de muncă _ 

fie aprovizio-
Minerii 
ale șe- 
schimb 

avînd

angajamentului brigăzii de 
în acest an 500 tone de căr- 
de bună calitate peste plan, 
obține un randament mediu 

5 tone cărbune pe 
realiza economii la 

munca a început să 
în abatajul brigăzii

de cărbune eît au dat la

a înce-

așa — 
ajunge

de membrii a- 
sînt semnificative: 

cărbune peste plan 
unui randament me- 

5 tone cărbune pe

28 de zile trecute din luna 
nuarie.

— Cit 
plus în 
luat ? —
dierul după ce făcu o mică soco
teală.

— Vreo 300 de tone — răspun
seră ei.

— Patru sute cincizeci — se 
auzi glasul brigadierului. Pînă la 
sfîrșitul lunii putem să rotunjim 
această cifră pînă la 500 — adică 
jumătate din angajamentul nostru 
anual.

— Nu știți cum stau și cele
lalte brigăzi din sectorul nostru ? 

îl întrebă pe bri
gadier un ortac.

— Am fost pe 
ia sector și re
zultatele lor le-am
trecut în car

nețelul ăsta. Iată-le : brigada Iui
Cîșlaru loan — 400 tone peste
plan și un randament realizat de 7,2 
tone cărbune/post, brigada 
de Purda Constantin a 
ziuă 240 tone de cărbune 
lucrînd cu un randament 
tone 
găzii 
pășit 
bune

toată 
metri. 
Lipsa

groasă ce se formase pe 
lungimea podului — 12 
Timp nu era de pierdut.
■de apă amenința nu numai, p re
parația ci și mina și chiar uzina 
electrică. Gheața trebuia spartă ca 
apa să aibă loc 
nai șt de acolo 
preparație.

— Va trebui

de scurgere în ca
prin bazin, înspre

6,3 
bri
de- 

căr-

economie

cuvine să 
bine și de

de 
a făcut o în
de material

muncim tot 
acum înainte

condusă 
scos la 
in plus 
de

cărbune pe post; minerii 
lui Laszlo Ștefan și-au 
planul cu 200 tone de 
de bună calitate.
Stau fain și ei I — intră în 

discuție unul dintre vagonetarii 
brigăzii. Dar tot mai bine stăm 
noi. După cum știu brigada noas
tră a realizat un randament 
7,5 tone pe post și 
semnată 
lemnos.

— Se 
așa de
spuse brigadierul. Sîntem doar în 
întrecere pentru îndeplinirea an
gajamentelor pe care ni le-am 
luat.

...Aceeași muncă entuziastă se 
desfășoară și în celelalte abataje 
de la mina Petrila. De la vagone
tar, la brigadier, toți se întrec 
pentru a da viață cit mai devreme 
angajamentelor luate pe acest an.

îrite- 
înăl- 
trei

formată o echipă 
de șoc — își dădu cineva părerea.

— La ее e nevoie de o echipă 
de șoc, întrebă nedumerit munci
torul Munteanu Lazăr, care auzi 
ceea ce se discutase. Noi nu sîn- 
tem in stare să dizlocăm gheața 
care zăgăzuiește apa ? Ultimele 
cuvinte le spuse privindu-și tova
rășii de muncă, Dinu loan și Mun
teanu Pavel.

Curind, echipați cu cisme lungi 
de cauciuc și înarmați cu răngi, 
securi și lopeți cei trei muncitori 
au început lupta cu gerul.

Infruntînd gerul care se 
țea și apa ce ajunsese Ia o 
time de <50 centimetri, cei
tovarăși de muncă spărgeau ghea
ta de sub pod, pentru ca să-i facă 
apei loc, să pătrundă nestinghe
rită în canal.

In sfîrșit, apa dezlănțuită de 
gîtuirea gheței izbucni gălăgioasă 
In canalul nesățios, de acolo cu
rind ajunse în spălătorie și în ce
lelalte secții ale preparației unde 
silozurile pline cu cărbune li aștep
tau dărnicia.

...Procesul de preparare a căr
bunelui a fost reluat după cîteva 
ore de stagnare din lipsă de apă, 
iar curajoșii muncitori Munteanu 
Lazar, Dinu loan și Munteanu Pa
vel și-au primit recompensa bi
nemeritată — cite 300 lei fiecare

0

Acfiuni de muncă 
voluntară

C. MATEESCU

A SOSIT POȘTAȘUL
odihnă, 

trimis

pri- 
sin- 

de

și Arde- 
cîte o ve- 

balneo-clima-

MARIA MAIER
CONSTANTIN BADUȚĂ 

corespondenți

In anul Care a trecut mai bine de 
300 angajați ai preparației Petrilo 
și-au petrecut concediile de odih
nă în frumoasele stațiuni balneo
climaterice ale patriei noastre 
Numeroase sînt și ilustratele 
mite din sifițiuni pe adresa 
dicatului si a comitetului 
partid.

Dăunăzi, la sindicatul prepara- 
ției, a sosit din nou poștașul a- 
ducînd primele vederi din stațiu
nile de munte, trimise în acest

sectorul
pe cele

Colectivul secției turbine din 
cadrul uzinei Paroșerf! a efectuat 
in ultima perioadă sute de ore 
muncă voluntară la curățirea de 
nămol a turnurilor de răcire și 
săparea unor șanțuri pentru in
stalarea diferitelor cabluri electri
ce. Economiile realizate prin mun
ca patriotică a colectivului însu
mează 14 000 lei. La aceste lucrări 
s-au
comuniștii 
Berea
gării 
loan, 
multe

an de muncitorii aflați la 
Muncitorul Indrei Ioan a 
o ilustrată din stațiunea Bușteni 
de pe Valea Prahovei, Mihai Con
stantin, din Govora, iar Anca Lu
cretia, Ghioancă Ioan 
leanu Petru au trimis 
dere din stațiunea 
terică Călimănesti.

La Uricani, comitetele de blocuri desfășoară 
o rodnică activitate

evidențiat în mod 
r Dragomir 

Nicolae. Conturi 
Ion și u tem ista 1
efire au realizat
ore de muncă patriotică

D. TĂMAȘ 
corespondent

deosebil 
Gheorghe, 
Ion, Bră-

Vrancea 
cele mai

blo-

264
Or-
Ca-

locative A- 
alții au fost 
de înfrumu- 
a terenurilor

Pentru a putea îngriji mai bine 
spațiile locative, Sfatul popular 
al comunei Uricani a constituit, 
cu ajutorul organizației de partid, 
un număr de 44 comitete de 
curi.

In cadrul acestor comitete 
de muncitori și gospodine ca 
dOg Ioan, Piloiu Ferdinand,
ragea Pompiliu, Vascul Ecaterina 
și alții duc o vie activitate. Exem
plul lor peisonal constituie un pu
ternic mijloc de mobilizare a lo
catarilor la buna gospodărire si 
păstrare a spatiilor 

eesti cetățeni și mulți 
în fruntea acțiunilor 
setare a blocurilor și
din jurul Jor. îndrumate în per
manență, comitetele de blocuri au 
folosit diferite forme pentru lă
murirea cetățenilor și atragerea 
lor în acțiunile pentru îngrijirea 
locuințelor. Așa de exemțllu. de
putatul Ordon loan care este pre
ședintele comitetului blocului , V“ 
a antrenat pe toți locatarii în în
trecerea pentru cel mai îngrijit 
apartament șl cea mai curată ea-

să de scări .Ca rezultat acest bk><- 
este curat și totodată aspectuos.

La fel în blocul „D", comitetul 
de bloc, ajutat do grupa de partid 
și de către comitetul de femei 
a prelucrat diferite materiale edu
cative, 
sa ta, 
igienei 
nostru" 
nele din bioc au amenajat 
mai frumoase holuri de intrare.

Dacă majoritatea cetățenilor din 
acest bloc iuerg pe făgașul dorit 
In ceea ce privește îngrijirea lo
cuinței și conviețuirea șocială, lo
catarul Fabian Vasile care locu
iește în apartamentul nr. 15 face 
invers și nu se încadrează în nor 
mele de conviețuire socială cu cei
lalți locatari.

Numeroase au fost Intervențiile 
făcute pe lingă această familie 
să adopte o atitudine nouă fată 
de îngrijirea locuințelor. Rezulta
tele totuși întîrzie să se arate.

Un caz similar există și la bie
tul ..K“ unde locuiește cetățea 
nul Curelar Petru care dă foarte

coloca-

cazuri
și stau

cum sînt broșurile: „E ca 
ingrijește-o ,.Asigurarea

locuinței", „Al meu și al 
etc. Ca urmare gospodi

C,€rîv

Cantina miniera din rupeni de
servește sute de abonați, munci, 
tori mineri de la exploatare. Una 
din lucrătoarele cantinei care se 
străduiește tot timpul să deser
vească in cele mai bune condițluni 
muncitorii care iau masa la can
tină e tînăra Manea Veronica, a- 
preciată pentru .conștiinciozitatea ei 
în muncă.

Io itnlll «Iii llllir 
ți ИІШІІ0Г seerîioi

Comitetul Filialei de vînătoare 
și pescuit sportiv Petroșani a- 
nuntă că viza permiselor de vî
nătoare pentru anul 1963 se face 
între 1 ianuarie —■ 28 februa
rie a. o.

Viza permiselor de 
se face pînă la data 
bruarie a. c.

Viza oermiselor de 
face Intre 1 ianuarie 
tie a. a.

Fiecare vînător sau pescar se 
va prezenta personal la viza 
permisului.

port armă 
de 25 fe-

pescuit se
31 mar-

I

care-ț. ir-.ins- 
îd care lo- 
interioare de 

ferestre surid

mult de lucru comitetului de bloc, 
grupei de partid și tuturor 
tarilor săi.

Din fericire asemenea 
sînt din ce în ce mai rare
în atenția comitetelor respectiva 
de blocuri. In schimb sînt tot mal 
numeroși cetățeni 
formă apartamentele 
culese în adevărate 
palat din a căror
mușcate înflorite. Așa sînt locuin 
țeie cetățenilor Nicolae loan, Dră- 
ghici Aurel. Vereș Martin, Dobot 

. Cîrciumaru Victor și Vas- 
Dumitru. Deși s-au obținut 

în- 
a

U- 
de-

Mihs:
-ui 

rezultate mulțumitoare pentru 
treținerea in bune condițiuni 
locuințelor sfatul popular din 
ricani nu se mulțumește Prin
putații săi însuși Comitetul 
executiv va depune eforturi să nu 
existe cetățeni care să nu se În
cadreze în normele de conviețui
re și de întreținere a bunurilor 
imobile care le aparțin.

IOAN MOGOS 
președintele Sfatului popular 

al comune’ Uricani

>

I

ANUNȚ
COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA

Calea Lenin nr. 120 — Telefon nr. 43.80

ANGAJEAZA
Ingineri și tehnicieni I construe 
tort, ingineri și tehnicieni I insta 

lat ori.
SoHcitanții se vor prezenta personal la se 

diul combinatului — serviciul personal — învă 
fâmînt.
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După eyecui tratativelor de ia Brunelles

Consultări diplomatice la Londra
O tranzacție murdară 

de Gaulle-Franco
PARIS 1 (Agerpres).
Partidul Comunist Francez con

damnă „tranzacția guvernului de 
Gaulle cu Franco. Scopul acestei 
tranzacții este încheierea cu călăul 
poporului spaniol a unui tratat 
similar cu Cel ce a fost semnat 
de revanșarzii de peste Rin" — 
se spune în declarația P.C. Fran
cez, publicată în 
manite".

i Prima etapă a 
ții o constituie 
plan de 
mocrațiior
sit un adăpost în Franța.

Biroul Politic al P.C, Francez 
cheamă pe toți democrații fran
cezi, pe toți oamenii cinstiți din 
Franțe 
potriva 
vitură 
trăiesc
meile din Franța, 
convingerile politice și credințele 
religioase, se subliniază în decla
rație, își vor manifesta solidarita
tea cu patrioții spanioli care, a- 
părînd libertatea poporului lor, au 
apărat în același timp securitatea 
Franței.

ziarul „L'Hu-

acestei tranzac- 
elaborarea unui 

represiuni împotriva de- 
spanioli care și-au gă-

I

„să protesteze imediat îm- 
încercării de a se da o lo- 
democraților spanioli care 
în Franța". Bărbații și fe- 

indiferent de

0

Conflictul dintre S.U.A. 
și Ceylon — 

într-o fază hotărîtoare
COLOMBO 1 (Agerpres).
Conflictul dintre Statele Unite 

și Ceylon, intervenit ca urmare a 
unei măsuri întreprinse de guver
nul ceylonez de a naționaliza cî- 
teva întreprinderi aparțirtînd com
paniilor americane „Caltex" și 
„Esso”. anunță agenția U.P.I., a 
intrat într-o etapă hotărîtoare. 
„Statele Unite,, relevă agenția ci
tată, așteaptă pînă la 2 februarie 
răspunsul Ceylonului înainte de a 
anunța în mod oficial sistarea a- 
jutorului S.U.A. acordat acestei 
țări. Dacă Ceylonul nu va aviza 
S.U.A. pînă la această dată că va 
plăti despăgubiri celor tlouă socie
tăți americane atunci ajutorul îi 
va fi sistat”.

Pînă în prezent, subliniază a- 
genția U.P.I. în încheiere, guver
nul ceylonez nu a întreprins nici 
un fel de măsuri eare să indice 
că este dispus să accepte ajutorul 
american cu prețul unor astfel de 
condiții.

împotriva tendinței S. II. A. de dominare 
a transporturilor maritime

nu
că

Da-

LONDRA 1 (Agerpres).
Ziarul „Times" a scris în 

mărul său din 31 ianuarie 
zece țări europene — Anglia,
nemarca, Suedia. Olanda, Grecia, 
Belgia, Norvegia, Franța, Italia și 
R.F.G. — studiază eontramăsurile 
ce urmează a fi luate împotriva

unui șomer filipinez
MANILA 1 (Agerpres).
Ziarul filipinez „Manila Eve

ning News" a publicat miercuri 
apelul disperat al unui șomer 
filipinez care de șase ani nu 
are de lucru și nu își poate 
hrăni cei cinci copii ai săi. Zia
rul relatează că Marcelino Mag
no este nevoit să-și vîndă unul 
din copii pentru suma de 1 000 
pesos, sumă de care are nevoie 
pentru a-și hrăni ceilalți patru 
copii.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56

MOSCOVA 1. Corespondentul 
Agerpres, Al. Stark, transmite:

Vineri 1 februarie, în sala Tea
trului din Kremlin, a avut loc a- 
dunarea festivă a reprezentanților 
oamenilor muncii din Moscova 
consacrată celei de-a 15-a aniver
sări a semnării tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală. între R. P. Romînă și 
U.R.S.S.

Schimbul de mărfuri 
dintre R.P. Ungară și R.P. Romînă

In urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la 
31 ianuarie s-a semnat : la Buda
pesta protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1963 
între Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Ungară.

Conform prevederilor protocolu
lui, schimbul de mărfuri între cele 
două țări crește cu 10 la sută față 
de volumul prevăzut pentru anul 
1962 și depășește prevederile pen
tru acest an ale Acordului comer
cial de durată.

Republica Populară Romînă va 
livra Republicii Populare Ungare: 
utilaj petrolier, tractoare și piese 
de schimb pentru tractoare, va
goane de marfă, remorci basculan
te, excavatoare, mașini unelte,

I

Exploratorii sovietici în Antarctica
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Vasul expediționar sovietic 

„Estonia", care se înapoiază din 
Antarctica, a ajuns la Capetown.

Pe bordul navei se află parti 
cipanții la cea de-a 7-a expediție 
antarctiaă sovietică.

In îndepărtata Antarctică șt-au 
început deja lucrul cea de-a 8-a 
expediție antarctică sovietică. In 
afară de aceasta, la stația Novo- 
lazarevskaia, în timpul verii an 
tarctice, au rămas 36 de partief- 
panți la cea de-a 7-a expediție în 
frunte eu cunoscutul cercetător 
polar Alexandr Dralkin.

MOSCOVA 1 (Agerpres)
După cum s-a relatat unui co

respondent TASS, la Ministerul 
Flotei maritime a U.R.S.S., Niko
lai Kudriavțev, colaborator știin
țific principal al Institutului de

politicii diseriminatorii a S.UA 
în domeniul navigației.

Aceste măsuri, scrie „Times", 
sînt dictate de îngrijorarea cres- 
cîndă în rîndurile țărilor europe
ne în legătură cu tendința S.U.A. 
de a controla în mod unilateral 
tansporturile maritime internațio
nale.

Știrea caro reflectă gu atîta 
elocventă situația grea a unor 
oameni ăi muncii din Filipine 
a provocat indignare în rîndu 
opiniei publice. Aceastc a de
terminat autoritățile să se de 
clare gata să-i acorde lui Mag 
no sprijin pentru găsirea unu 
loe de muncă. Este posibil ca 
sprijinit de autorități, Magno 
să-și .poată hrăni într-un fel 
milia, dar situația altor mii 
șomeri din Filipine rămîne și 
acum înainte neschimbată.

■

de
de j

♦

Adunarea a fost organizată de 
Comitetul orășenesc de partid 
Moscova, de Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.RS.S., de Comi
tetul Central al Comsomolului, 
Uniunea asociațiilor sovietice 
prietenie și relații culturale
țările străine și Asociația de prie
tenie sovieto-romînă.

de 
de
CU

o

radiatoare din fontă, laminate de 
oțel, metale neferoase, material 
lemnos, sodice și alte produse 
chimice, pirită, materiale de con
strucție, sare și diverse bunuri de 
consum.

Republica Populară Ungară va 
livra Republicii Populare Romîne: 
diverse instalații, macarale pluti
toare și portal, utilaje pentru in
dustria chimică, mașini unelte, 
autovehicule, (instalații și piese de 
schimb pentru telecomunicații), se
turi 
rate 
nate
de aluminiu, 
cărămizi refractare, medicamente și

■ substanțe farmaceutice și bunuri 
de larg consum.

o--------

de
de
de

televizoare, diverse apa- 
măsură și control, lami- 
oțel, aluminiu și laminate 

alumină calcinată.

cercetări științifice arctia și an
tarctic, a sosit în portul Chilian 
Punta Arenas. împreună cu spe
cialiștii americani, el va pleca în 
apele Antarcticei pentru efectua
rea unui complex de cercetări e- 
ceanografice pe nava americană 
„Eltenis".

Potrivit acordului dintre Comi
tetele naționale pentru cercetări 
antarctice ale U.R.S.S. și S.U.A., 
cu privire la schimbul de oameni 
de știință, specialistul american 
Gay Francescini va efectua ob
servații științifice pe bordul na
vei sovietice „Obi".

sesiu- 
pe a-
U. K.

Declarațiile președintelui Finlandei
HELSINKI 1 (Agerpres).
La 31 ianuarie s-a închis 

nea parlamentului finlandez 
nul 1962. Inchizînd sesiunea,
Kekkonen, președintele Finlandei, 
a subliniat că după alegerile par
lamentare care s-au ținut înainte 
de termen, situația politică inter
nă s-a îmbunătățit.

cvfo&a, МшіМ/
HAGA. Ministrul afacerilor ex

terne al Olandei, Luns, a decla
rat într-un interviu acordat unui 
corespondent al radioului olandez 
că în situația care s-a creat după 
eșeeul tratativelor de la Bruxelles, 
mult timp nici nu poate fi vorba 
de colaborare politică între cele 
șase țări ale Comunității Economi
ce Europene dacă nu se va ivi o 
situație cu totul nouă în care An
glia să fie admisă în Piața comună.

TUNIS. In portul Tunis a acos
tat o navă sovietică care a adus 
un transport de pături oferite în 
dar de Crucea Roșie sovietică 
populației din regiunile sudice 
tării care au avut de suferit 
pricina inundațiilor.

TEHERAN. „In ultimii 150
ani Iranul a fost un „satelit al 
Occidentului" din punct de vede
re cultural, a declarat la 30 ia-

ale 
din

de

Tel. interurban 322( automat 269.

consultări menite să deter- 
măsurile pe care urmează 

Anglia după eșecul tra
de la Bruxelles. Primul 

britanic s-a întîlnit la 31 
cu primul ministru al

LONDRA l (Agerpres).
Guvernul englez a început joi 

o serie de consultări diplomatice 
anunțate în cuvîntarea primului 
ministru Macmillan rostită mier
curi, 
mine 
să le ia 
tativelor 

ministru 
ianuarie
Danemarcei, Jens Otto Krag. După 
cum relatează agenția Reuter, con
vorbirile celor doi oameni de stat 
au fost dominate de eșecul trata
tivelor de la Bruxelles. Potrivit 
observatorilor, Macmillan s-a inte
resat în mod deosebit de conținu

©

Danemarca nu intenționează 
să între în Piața comună

munitatea Economică Europeană 
ar fi lipsită de sens.

Primul ministru 
purtat convorbiri 
britanic Macmillan 
afacerilor externe, 
lat, de asemenea, că tarifele pro- 
tecționiste ale Pieței comune pot 
aduce prejudicii grele economiei 
Danemarcei și îndeosebi produse
lor el agricole.

LONDRA 1 (Agerpres).
T.uînd cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă care a avut 
loa în după-amiaza zilei de 31 ia
nuarie, 
mareei, 
află în 

Britanii, 
nu intenționează să intre singură 
în Piața comună și că tratative 
izolate pentru intrarea ei în Co

primul ministru al Dane- 
Jens Otto Krag, care se 
prezent în capitala Mărit 
a declarat că Danemarca

-©.

Situația economică grea a Congo-ului
LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres).
Intr-o analiză a situației econo

mice din Congo, agenția Associa
ted Press arată că inflația și de
ficitele masive ale guvernului au 
provocat în cursul anului trecut 
Sporirea cu peste 65 la sută a 
prețurilor la- Leopoldville. Pute* 
rea de cumpărare a francului 
congolez a scăzut considerabil. In 
oraș există o mare lipsă de ali
mente, circa jumătate din forța 
de muncă a Congoului nu este fo
losită, iar instalații industriale în 
valoare de milioane de dolari ră- 
mîn neutilizate din lipsa de piese 
de 
ini 
în 
de
alte produse, sustrăgîndu-se de la 
plata impozitelor legale și lipsind

schimb. Diverși afaceriști stră- 
au expediat prin contrabandă 
străinătate importante cantități 
cafea, ceai, ulei de palmier și

Referindu-se la situația interna
țională, președintele Finlandei a 
subliniat că după criza din toamna 
anului trecut au apărut speranțe 
pe deplin justificate că pentru re
zolvarea problemelor internaționale 
litigioase se poate renunța la răz
boi și se poate recurge la apla
narea contradicțiilor pe cale paș
nică.

prezent

anunțat 
Muncii, 
Anglia

nuarie în fața studenților dr. 
Fahreddin Sadman, fost ministru 
al Iranului. Datorită faptului că 
noi am urmat orbește Occidentul, 
a continuat el, cultura și arta ira
niană este amenințată în 
su pieirea".

LONDRA. După cum a 
la 30 ianuarie Ministerul 
în 1962 au avut loc în 
2 456 de greve, la care au parti
cipat în total 4 421 000 de munci 
tori și funcționari. In urma aces
tor greve s-au pierdut 5 794 000 
zile de lueru.

Ca rezultat al luptei revendica
tive dîrze, 12 750 000 de muncitori 
și funcționari ău obținut majora
rea salariilor în medie cu 4,4 la 
sută. Dar în același interval de 
timp prețurile la produsele ali
mentare au crescut cu 2,3 Ia sută, 
chiriile — cu 5,2 la sută, iar ta- 

tul convorbirilor pe care Krag 
ie-a avut cu de Gaulle, în cursul 
cărora președintele Franței a pro
pus ca Danemarca să intre în Pia
ța comună.

In aceeași zi ministrul de exter
ne, lordul Home, a avut întreve
deri cu ambasadorul S.UA. în An
glia, David Bruce, și cu ambasa
dorul Austriei, Johannes Schwar
zenberg. Ambasadorul american 
urmează să se întîlnească ulterior 
și cu Edward Heath, lordul sigi
liului privat, care a condus dele
gația britanică la Bruxelles.

In același .lamp. joi a avut loc 
o ședință 
consacrată 
nice după

a 'guvernului britanic 
definirii politicii brita- 
eșecul de la Bruxelles.

danez, care a 
cu premierul 

și cu ministrul .
Home, a ară м
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astfel bugetul țării de o importan
tă sursă de venituri și de valută.

Agenția Asociated Press subli
niază că în ciuda unui deficit bu
getar masiv, guvernul Adoula îm
povărează și mai mult bugetul cu 
noi cheltuieli. Astfel, promisiunea 
făcută de Adoula de a încadra în 
armata congoleză pe o serie de 
membri ai jandarmeriei lui Chombe 
va necesita cheltuieli suplimen
tare apreciabile.

, t

Noi scăderi de producție 
în unele ramuri importante 

ale economiei S.U.A.
NEW YORK 1 (Agerpres).
In cursul săptămînii trecute, a- 

nuntă agenția United Press Inter
national, au fost semnalate noi 
scăderi de producție în unele ra
muri ale economiei Statelor Unite.

După cum anunță agenția cita
tă. producția de oțel a scăzut în 
mod neașteptat săpțămîna trecută 
cu aproximativ 3 la sută. Produc
ția de automobile, de asemenea, 
a scăzut cu 5 la sută. Scăderi ale 
volumului producției sint semna
late și în alte sectoare ale econo, 
miei amei icane.

rifele pentru încălzire și energie 
electrică cu 6,1 la sută.

BRUXELLES. In Belgia viața se 
scumpește din zi în zi. După re
centa majorare a prețurilor la le
gume și fructe, au crescut cu 15 
la sută prețurile la biletele de 
cale ferată. Ziarul „Le People", 
care a publicat la 31 ianuarie a- 
ceastă știre, crede că zilele urmă
toare se vor majora din nou pre
turile la unele sortimente de 
pîine.

SANT© DOMINGO. La 31 ia
nuarie studenții de Ia Universita
tea 
rat 
din 
lui

din Santo Domingo au decla- 
o grevă, cerînd îndepărtarea 
universitate a 
dictator Rafael

In urma grevei 
fost suspendate.

ROMA. La 1 
la Roma, într-o 
primul ministru
Harold Macmillan.

adepților fostu- 
Trujillo.

cursurile au

februarie 
vizită 

al Marii

a sosit 
oficială. 
Britanii,

t
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