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La mina Aninoasa

Sporește productivitatea muncii

Fier vechi pentru ofel nou
Acțiunea patriotică de 

colectare a fierului vechi 
este îmbrățișată și de că
tre tinerii din cadrul I.I.L. 
„6 August" Petroșani. 
Mărturie e faptul că nu
mai în primul trimestru 
al acestui an, ei au co
lectat din incinta secțiilor 
întreprinderii cantitatea

de 7 000 kg. fier 
care l-au și 
I.C.M.-ului din localitate. 
S-au evidențiat prin rod
nică activitate depusă to
varășii Codrea Gheorghe, 
Pop Simion, Pavel Nico
lae, Pop Gheorghe, Făiniș 
Lucreția și alții.

vechi pe 
predat

După ce a tăiat munți întregi de cărbune în sub
teran, una din havezeie de Ia mina Vulcan a fost 
scoasă la suprafață pentru a fi reparată. Sarcina de 
a o repara i s-a încredințat brigăzii conduse de Nis- 
tbr Eugen. Acum reparația e pe terminate și în cu- 
rt-d tăierea cărbunelui în blocul I, stratul 18, se 
va face din nou cu haveza. IN CLIȘEU: Lăcătușii 

^-Nistor Eugen, Botar loan, Răchilean Iaricu și Mol- 
dftvăn Traian executînd ultimele reparații.

UTILAJE REDATE PRODUCȚIEI
Muncitorii atelierului 

electro-mecanic de la mi
na Lupeni. obțin zi de zi 
succese în munca ce o 
depun la repararea utila
jelor miniere. In perioa
da trecută din luna mai, 
ei au reparat și redat 
producției o serie de uti
laje de strictă necesitate 
în abataje. Astfel, briga
da de lăcătuși condusa 
de Mureșan Vasile a re
parat 84 de stîlpi metalici 
hidraulici pentru sectorul 
IV B, în timp de numai 
10 zile în loc de 14 cit 
a fost termenul fixat de 
conducerea exploatării.

Echipa muncitorilor Bon
doc Constantin și Șerban 
Stănel au recondiționat la 
presa hidraulică de 200 
atmosfere 350 de armături 
Т.Н. pentru mina Lupeni, 
iar pentru mina Uricani 
160 de bucăți. O lucrare , 
importantă și pretențioasă 
au executat lăcătușii din 
brigada condusă de Va- 
siu Alexandru. Ei au re
parat 3 cuplaje hidraulice 
pentru transportoarele 
blindate tip SLASK-59 și 
au confecționat 3 role 
pentru stațiile de întin
dere ale acestor transpor
toare.

Preocupîndu-se îndeaproape de 
sporirea continuă a productivității 
muncii, colectivul minei Aninoasa 
a obținut anul acesta succese de 
seamă în procesul de producție. 
Față de realizările obținute în anul 
1955, productivitatea irmncii în to
ne pe post a crescut în 1962 cu 
48,1 la sută, iar în primele patru 
luni din acest an cu 51,3 la sută. 
Pe această bază a crescut continuu 
volumul producției extrase. In 
1962 minerii de la Aninoasa au 
dat peste plan 31 607 tone de căr
bune. Comparativ cu perioada pri
melor 4 luni ale anului trecut pro
ductivitatea muncii pe mină a 
crescut în anul curent cu 3,3 la 
sută, iar producția extrasă a spo
rit cu 11 327 tone de cărbune.

Extinderea mecanizării în aba
taje, a perforajului pneumatic ro
tativ, folosirea din plin a utilaje
lor și instalațiilor au făcut să 
crească și vitezele de avansare — 
factor de seamă în ridicarea pro
ductivității muncii. In acest an, 
în abatajele frontale viteza medie 
de avansare a crescut la 25 m.l. 
pe lună față de 22 m. planificat, 
în abataje cameră s-a atins în me
die o avansare de 87,4 m. pe lună, 
iar pe total abataje acest indice a 
sporit cu 29 la sută. In acest fel 
s-a reușit ca productivitatea mun
cii în abataje să crească cu 5,8 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Un alt factor care 
a contribuit la îndeplinirea și de
pășirea principalilor indici de plan

Cu planul de desfacere 
depășit

Magazinul O.A.D.L.F. nr. 16 din Petroșani se bu
cură de o bună apreciere din partea gospodinelor. 
Bine aprovizionat cu mărfurile cele mai solicitate 
de cumpărători, curat și cu lucrători ce practică o 
deservire civilizată, magazinul cunoaște pe zi ce 
trece o afluență crescîndă de cumpărători. Așa se 
explică și faptul că pe luna aprilie, de exemplu, 
magazinul și-a depășit planul de, desfacere la legume 
Si fructe cu 06 993 lei. La' obținerea acestor rezul
tate au contribuit din plin vînzătorul 
precum și gestionarul Dodu Nicolae.

Si magazinul O.A.D.L.F. nr. 4 condus 
Marin și-a depășit planul de desfacere

Dina Marin

muzicii răz- 
caldă, ca un 
tinerețe. In 
organizează

noastră
Inserarea cobora alene peste o- 

raș. Dinspre clubul sindicatelor din 
Petroșani, acordurile 
băteau ca o mîngîiere 
îndemn la viață, la 
fiecare săptămînă se
la club joia tineretului, care atra
ge de fiecare dată un mare număr 
de tineri și tinere. Una din re
centele joi ale tineretului, 
zată de comitetul U.T.M. 
U.R.U.M.P. a fost deosebit 
teresantă și atractivă. In
joii de tineret a fost organizat un 
interesant simpozion literar legat 
de sărbătorirea zilelor de 8 și 9 

de nelipsitul program

organi- 
de la 

da în
cadrai

dansului. După o zi de 
au venit la această întîl- 
tineretului Prundeanu Va- 

Romanici Lucia, ambii mun-

fructe cu 40 la 
mărfuri, în luna 
valoare de 41 000

legume și 
desfăcînd 

trecut, în

expunerea făcută de 
Istudor, tinerii și-au

mai. urmat 
de dans.

Ascultînd 
tov. Corcoz
purtat gîndurile cu ani în urmă, 
au făcut cunoștință cu tradițiile de 
luptă ale poporului nostru, cu fap
tele de eroism ale ostașilor lui Mir
cea cel Bătrîn, ale dorobanților de 
la 1877, ale eroicilor ostași romîni 
și sovietici din cel da-al doilea 
război mondial care au luptat îm
potriva fascismului.

In semn da mulțumire și recu
noștință față de partid, pentru via
ța nouă, pentru tinerețea fericită 
pe care o trăim, mai mulți tineri 
au recitat versuri închinata parti
dului. Și, cum să nu te mîndrești, 
cum să nu privești cu încredere 
villorui, cînd partidul, ca un 
strălucitor, ne luminează calea, 
ceastă mîndrie sa putea citi pe 
țele tuturor tinerilor prezenți

căldura glasului 
muncitor de la 

Ioan a recitat

Mulțumim pentru tinerețea 
fericită

bibliotecara, clubului Ionescu Au
rica au relevat lupta eroică a cla
sei noastre muncitoare și crearea 
P.C.R. la 8 mai 1921.

...Apoi în ritmul muzicii, tine
rii s-au avîntat perechi, perechi în 
iureșul 
muncă 
hire a 
sile și
citori la U.R.U.M.P. Asemenea lor au 
venit și tinerii Davițoiu Maria, Ar
gint Emaric, Pașca Francisc, Fior ea 
loan, Ciofu Grigore, Tarnița Ni
colae și multi alții, care prin mun
ca lor entuziastă în fabrici și uzi
ne,: în mine sau pe înălțimea sche
lelor, în școli și instituții, mulțu
mesc partidului pentru minunatele 
condiții de viață, de muncă și în
vățătură. IOAN ТОМА

corespondent

de tov. Lilă 
la 

sută, 
ce a 
lei.

—o—
Drumul spre puțul Balomir 

a fost reparat...
Hotărîți să contribuie din plin 

la reducerea cheltuielilor prevă
zute pentru lucrări de întreținere, 
nimicitorii din sectoarele de su
prafață ale minei Uricani și-au a- 
sumat sarcina să repare cu mij
loace proprii drumul de acces 
spre puțul Balomir. In acest scop 
ei au scos din Jiu o importantă 
cantitate de nisip, balast și piatră.

Lucrînd cu însuflețire timp de 
trei săptămîni și primind un aju
tor calificat din partea tehnicieni
lor, muncitorii au putut să se a- 
chite cu cinste de 
Reparat și lăTgit pe o 
500 metri — drumul 
Balomir permite să se
cum o mai bună aprovizionare cu 
lemn a grupelor din subteran.

angajament 
distantă de 
spre putui 
execute a-

far 
A- 
fa
in

sală, o exprima 
cu care tînărul 
U.R.UM.P., Ioniță 
versurile :

„In veacul gol întunecat și trist, 
Cînd s-a născut Partidul Comunist, 
In mii de oameni s-a tăcut lumină.

(ara și-o visau ca pe-o gră
dină, 

pe-o eternă, tînără grădină". 
asemenea, versurile recitate

Ei

Ca
De

tie studentul Hîrța Viorel și de

mineri condusă de comunistul Bdjte A- 
Aninoasa, își depășește cu ritmicitate 
un randament ce depășește cu 100 kg. 
brigăzi au extras în prima decadă a 
cărbune în plus față de pian.

In ultimul timp, brigada de 
dalbert, din sectorul I al minei 
planul de producție. Lucrînd cu 
pe cel planificat, minerii acestei 
lunii mal aproape 200 tone de

• Fotoreporterul nostru a surprins pe șeful brigăzii împreună cu o parte 
din ortacii lui, - într-o discuție despre sporirea productivității muncit

.a fost realizarea ritmici a planu
lui la lucrările de pregătiri. A- 
ceasta s-a făcut tot pe seama creș
terii productivității și a vitezelor 
de avansare. La acest gen de lu
crări viteza medie de avansare 
obținută în acest an întrece pa 
cea planificată cu 5,1 m.

Toate acestea, precum și alte 
măsuri ca, eșalonarea operațiilor de 
pușcare în abataje, trecerea trans
portului principal la orizontul IX 
și aprovizionarea la timp a bri
găzilor cu cele necesare au 
gurat ritmicitatea producției
schimburi. Folosirea intensă a căi
lor de 'creștere a productivității 
muncii de cățre colectivul minei 
Aninoasa se reflectă. în rezultatele 
și indicii obținuți. Pa această ba
ză minerii noștri sînt hotărîți să-și 
dezvolte și mai mult succesele, să 
dea economiei naționale cantități 
sporite de cărbune.

C. DĂNILĂ
tehnician — mina Aninoasa —

Aurel, Mănăilă Vasile, Biro 
Janc

și alții,
planificat

Victor, Ungureanu 
depășind randa- 

cu 10—25 la sută, 
sarcinile de; plan 
tone, de cărbune.
trepte răsturnata

La aceste succese au contribuit 
toate sectoarele minei. In perioa
da ce a trecut din acest an, colec
tivele sectoarelor I, II și III au ob
ținut o productivitate superioară 
celei planificate cu 16—88 kg. de 
cărbune pe post. Multe dintre bri
găzile de mineri, cum sînt, da 
pildă, cele conduse de David Ioan, 
Cristea 
Ștefan, 
Vasile 
mentul
au extras peste 
între 400—1.200 
In abatajele cu 
din straiele 7 și 15 și frontalele
pe înclinare din stratul 18, brigă
zile Iui Asmarandei Augustin, He- 
gheduș Dănilă, Schneider Francisc 
și Bulgaru Gheorghe și-au depășit 
randamentele cu 60—80 kg.' de 
cărbune pe post șî au dat în plus 
de plan între 300—850 tona de 
cărbune.

Creșterea productivității muncii 
Ia mina Aninoasa, se ’ dator ește 
aplicării unui complex de măsuri 
tehnico-organizatorice, creșterii 
gradului de mecanizare și folosirii J 
unor metode avansate de lucru J 
Numai în acest an mina Aninoasa • 
a primit utilaje în valoare de pas- • 
te 4 500 000 lei.

•
♦ ♦ ■ •*
«
♦

.Echipa condusă de tînărul Remmențeanu Pavel de la I.P.I.P. Livezeni confecționează fîșii pentru tur- 
nat prefabricate. Cu toată tinerețea sa, această echipă a obținut în luna aprilie o depășire de 27 la sută 
față de sarcinile de plan. In clișeu, membrii echipei în timpul lucrului

asi- 
pa

ipiejîtlri! conștiincioasă — 
răsponsurl taie

Zilele trecute, la Școala medie 
mixtă din Lonea au început dis
cuțiile recapitulative la învăță- 
mîntul ideologic al cadrelor di- J 
dactice de la această școală — T 
cursul de filozofie anul I. Cu a-♦ 
ceastă ocazie s-a observat că ni- . 
velul de pregătire și asimilare a J 
cunoștințelor de către cursanți t 
s-a îmbunătățit simțitor față de jj 
anii trecuțl. J

Printre cadrele didactice care • 
au dat răspunsuri bune la semi*! 
nărui recapitulativ, dovedind con- . 
știinciozitate în pregătirea ideo- * 
logică, se numără tovarășii Car- * 
coveanu I., Ionescu E., Preda • 
Ioan, David Ioan.

Tov. Panîilie Gheorghe, șeful 
Secției de învățămînt a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani, ca
re a participat la discuțiile re
capitulative, a evidențiat buna 
pregătire a cursanților arătînd 
totodată șl felul cum trebuie a- 
plicate aceste cunoștințe, acu
mulate la învățămîqtul ideolo
gic, în munca de zi cu zi a ca- 

• drelor didactice.
; IOAN TESCAN

corespondent
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Sezonul de băi! 
apropie. In 

balnea-1 
litora- 
Negre 

intense 
pentru 

să 
cit 

ospitalier. 
Deocamdată fru
mosul
„Perla
prea 
tori, 
timp

stațiunile 
re de pe 
iul Mării 
se fac 
pregătiri 

„musafirii" 
primiți

restaurant 
Mării" nu 

are vizita- 
Peste cîtva 
însă...

Ar fi bine dacă. •••
^.Conducerea 

s-ar ocupa mai 
valorificarea 
care așteaptă în cantități mari »ă 
fie ridicate din magazinele de me
naj și din 
localitățile 
acest fel, 
cupate de 
de kilograme de deșeuri de sticlă 
s-ar elibera, servind la o mai bu
nă depozitare a mărfurilor, iar 
fabricile de sticlă ar beneficia de 
un plus substanțial de materie 
primă.

D.C.A. Petroșani 
îndeaproape de 

d aș surilor de sticlă

secțiile de sticlărie din 
Lupeni și Vulcan. în. 

spațiile din magazin o- 
șapte luni cu mii și mii

...Administrația cantinei din sta
ția C.F.R. Petroșani ar lua măsuri 
urgente pentru îmbunătățirea cu
rățeniei în sala de mese și ar cefe 
personalului de deservire 
poarte mai politicos 
abonați. Acest lucru 
meroasele reclamați!.

să se 
cu muncitorii 
ar evita nu-

...Chioșcul pentru 
relor din centrul orașului Lupeni 
ar fi deschis și în orele de după 
masă. S-ar evita aglomerația și în- 
tirzlerile cu 1(1—16 ore în distri
buirea ziarelor sosite in localitate.

vinzorea zia-

a lăsat pe maistrul minier Pali 
Franciac și încă alti trei сііееф 
să aștepte timp de o oră la masă 
fără să aducă comanda. N ei tind 
prima abatere de aaest fel, colec
tivul în mijlocul căruia lucrează 
trebuie să-i dea un serios aver
tisment.

...Sectorul I.L.L. Lupeni ar ur
genta terminarea înlocuirii parche
tului la locuința din strada Berzei 
nr. 1, Începută în ziua de 8 apri
lie a. c. și neierminată 
data de 
nu care 
verseze 
arărilor.

nici la
14 mai. Nu de alta, dar 
cumva parchetarii să ani- 

un an de la începerea lti

..Д.С.О. și-ar face 
transporta gunoiul 
lucru a încasat 
plata taxelor pentru
rezidurilor menajere 
tată conștiincios de 
locuiesc în cartierul 
din Uricani.

datoria de a 
pentru care 

bapii, deoarece 
transportarea 
a fost, achi- 
locatarii 
de

se
lingă Jiu

mai puțin și 
de stîlpii

promite
mult. Lipsit 
gardul de la pavilio-

a- 
(a-

la

G*rfta <c-a ймИіІ vcacarMr
• Prima carte tipărită de Gutten

berg nu se deosebea prea mult de
’ cărțile transcrise cu rnîna. Ca și a- 
cestea, ea era fără copertî și, cum 
era imprimată fără litere majuscule, 
după tipărire acestea erau adăugate 
de mînă în culori. De aceea, pri
mul rînd al zațului era cules mai 
•curl, Tradilia_^s-a păstrat și după 
ce mijloacele tipografice au fost de- 
Săvîrșite și au fost introduse litere 
majuscule. Așa s-a făcut că de 
tunci primul rînd este mai scurt 
Uniatul).

• Coperta de carte a apărut
începutul secolului al XV-lea. Pînă 
atunci ea lipsea la cărțile transcri
se, deoarece coperțile se făceau la 
comandă. Cu timpul, cartea tipărită 
a devenit marfă, care trebuia să a- 
tragă cumpărători. Din primele co- 
perți apărute cititorul afla cine e 

“autoriîl și oare este conținutul căr
ții. Mai tîrziu, în secolul al XVI-lea 
tipograful Venetian Aldo Manuddi a 
mutat prezentarea cărții pe ultima 
filă, lăsînd pe copertă doar titlul, 
numele autorului și al editurii.

• In evul mediu, spre a nu fi 
furate, cărțile din biblioteci erau le-

gate cu niște verigi speciale de me
se. Asemenea cărți cu verigi s-au 
păstrat în biblioteca Facultății de 
medicină din Paris pînă în 1770.

• Cărțile confecționate din plă
cuțe cu ceară, care au anticipat pe 
cele făcute din piele (pergament), 
au fost inventate de romani, dar 
ele s-au păstrat pînă la. începutul 
secolului trecut. La Paris, prin se
colul al XlII-lea, se formase o 
breaslă care producea cărți din 
ceară. Cartea făcută din ceară a- 
vea numai cîteva pagini, legate cu 
un șnur, plăcile fiind scobite pînă 
la margini, astfel că rama formată 
era umplută cu ceară neagră colo
rată cu ajutorul funinginii.

Pe plăcuțele de ceară se putea 
scrie cu un bețișor de oțel, numit 
stilo, care avea o parte ascuțită, 
pe cînd celălalt vîrf rotunjit ser
vea spre a șterge scrisul. Stiloul 
este, așadar strămoșul creionului 
cu gumă.

Cărțile făcute din ceară au dăi
nuit ’ 
costau 
folosite 
ele au 
plare.

veacuri întregi, deoarece 
foarte puțin și puteau fi 

! de foarte multe ori. Din 
I rămas Insă puține exem-

In secolul 
dezvoltării științei

După ultimele statistici 
U.N.E.S.C.O., în țările Africii, Asiei 
și Americii Latine care nu s-au e- 
liberat încă de jugul colonialist, 
numărul analfabeților crește anual 
cu 25 milioane. In era 
descoperiri ale științei, în 
părți ale lumii fiecare al 
om este analfabet.

0

în antichitate

ale

raariioi 
aceste 
doilea

tem-

...Orza Elisabeta, ospătară la res
taurantul „Minerul" din Petroșani, 
ar servi consumatorii conștiincios 
șl fără predilecție, nu cum s-a ln- 
tîmplat în ziua de 14 mai dnd, 
deși solicitată de numeroase ori,

...Unii ar 
ar face mai 
de susținere, 
nul C.F.R. din strada Muncii nr. 12
din Petroșani s-a lăsat nițel pa o 
rină, apoi s-a prăbușit cu totul. 
Autorii acestei prăbușiți, respectiv 
cei de la secția L de la C.F.R. au 
promis că vor înlocui șinele de 
sprijin luate cu traverse u»»te, 
dar promisiune a rămas.

0-----------

NOTA; Gospodari doar cu numele
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...Rampa de descărcare a depo
zitului de materiale „Varnița" se 
găsește în spatele clădirii, mai 
ferită de priviri. Poate, tocmai de 
aceea, aici ruginește în voie o în
semnată cantitate de fier vechi.

...Prin triajul nou C.F.R. din Pe
troșani, trec multe trenuri. In 
timpul staționării, fochiștii curăță 
focarele iar cenușa... rămîne între 
linii. Așa se face că în capătul 
dinspre Petroșani al triajului, ră
mășițele acestea se înalță în voie, 
contrar oricăror regulamente.

...In dreptul incintei I din car
tierul Gh. Dimitrov (blocurile 15 
și 17) unii locatari aruncă cenușă 
și diferite rămășițe pe terenul vi
ran din jur. Acesta dă un aspect 
urît porțiunii respective și viciaîă 
aerul. *

împacă gospodarii res- 
aceste stări de lucruri

Cum se 
pectivi cu 
și de ce nu iau măsuri de îudrep. 
tare 1

Printre ruinele unuia din 
piele lui Apollo, în Grecia a fost 
descoperită o dală de piatră avînd 
gravate pe ea inscripții scenogra
fice. Aceasta este cea mai veche 
scriere stenografică păstrată pînă 
în zilele noastre. Savanții au sta
bilit că ea a fost făcută în jurul 
anului 559 î.e.n.

Ceva mai tîrziu, stenografia a 
apărut și în Roma antică. Tiron, se

ca starul șl bio
graful lui Cicero, 
este considerat 
că autor al pri
mai stenografii 
române. După 
mărturia lui Plu- 

. tarh, Tiron a în
vățat pe cîțiva 
tineri senatori să 
stenografieze și 
în anul 63 î.e.n. 
aceștia au steno
grafiat cuvînto- 
rea pe care Ca- 
ton-junior a ros
tit-o împotriva 
lui Catilina.

©

Centrale, pile fotoelectrice
spreSavanții sovietici preconizează 

construirea, în Armenia însorită, 
aproape de muntele Ararat, a unei 
adevărate centrale unde sute de 
oglinzi montate 
concentra razele 
zan montat în 
cere va acționa 
buri cu o putere

Sporind și mai mult concentra
ția, se reușește, ca de 
cuploarele solare de 
Louis (Franța), să se 
peraturl de ordinul a 
grade și să se fabrice 
dustrială materiale 
liaje speciale etc.

Bineînțeles, cînd se urmărește 
realizarea unei concentrații ridi
cate, se folosesc aparate foarte 
mari (oglinda de la Mont-Louis are 
II m. diametru) și foarte precise, 
precum și dispozitive de orientare

mod 
acela 
pro-pe platforme vor 

solare pe un ca- 
vîrful unui turn, 
o turbină cu a- 

de 1 200 kW.

ееtete
*
♦
♦

*

*
*

♦
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Vestigii din vremuri apuse
Statuetă veche 

de 20000 de ani

Recent, arheologul so
vietic Tarasov din Le
ningrad a făcut o desco
perire uimitoare. In timpul 
săpăturilor efectuate în 
satul Gagarino din regiu
nea Lipețk (sudul 
R.S.F.S.R.), pe locul unei 
așezări 
mitivă, 
statuetă 
13 cm., 
colt de 
prezintă 
perioadă 
tră. S-a
ceastă statuetă, care redă 
cu precizie și în mod ex
presiv dinamica mișcării, 
datează de aproximativ 
20 000 de ani.

găsită o 
de vreo 
dintr-un 

care re-

din comuna pri- 
a fost 
înaltă 
lucrată 

mamut,
un om din prima 
a epocii da pia- 

stabilit că a-

Monumente mexicane
In Mexic se va organi

za anul acesta o vastă 
campanie de restaurare 
și conservare a numeroa
selor monumente arheolo
gice ale culturii antica 
da pe pămîntul indienilor 
mays și aztecilor.

Institutul de antropolo
gie va construi un nou 
muzeu în capitala țării, 
în apropierea Muzeului 
Libertății, deschis recent 
șl în care sînt prezenia-

te luptei? poporului me
xican pentru independen
ță națională și libertate. 
In afară da aceasta va 
începe restaurarea vesti
telor piramide de la Teo- 
tihuak, în apropierea că
rora se va construi un 
muzeu.

Mormîntul unui faraon
Mormîntul unui faraon, 

bogat împodobit, avînd o 
vechime de circa 4 000 da 
ani, a fost descoperit de 
o echipă de arheologi a 
Universității din Chicago, 
în urma săpăturilor efec
tuate în regiunea Egiptu
lui de sud,

Mormîntul cuprinde, pe 
lîngă 
peste 
țioase 
pierea
piu de la Abu-Simbei.

Această descoperire 
este considerată dintre 
cele mai importante, 
trucît de la 
mormintului 
Tutancamon 
mormînt de
n-a fost violat și devas
tat în decursul secolelor.

corpul faraonului, 
60 de obiecte pre- 
și se află în apro- 

renumitului tem-

în- 
descoperiraa 

faraonului 
este primul 

faraon, care

Așezare omenească 
de mii de ani

Un grup de oameni 
știință vest-germani

de
au

, descoperit într-o peșteră 
îngropată, situată în a- 
propiere de Harsbruck 
(Mittelfranken), urmele 
celei mai vechi așezări o- 

menești din Europa cen
trală. Această așezare are 
o vechime de cel puțin 
175 000 de ani, poate 
chiar 250 000—300 000 de 
ani. In această peșteră 
au fost găsite unelte din 
epoca înainte de Nean
derthal și resturi de ce
nușă provenită din arde
rea lemnului și a cărbu
nelui.

Obiecta străvechi

In cursul săpăturilor de 
la Vravrona au fost des
coperite mai multe obiec
te din secolul V î.e.n.
Astfel, au fost găsite
două statui din lemn, u- 
na reprezentînd o femeie, 
iar alta o coloană cu ca
pul lui Hermes, apoi 100 
de vase din marmură, un 
cap al unei statui al zei
ței Artemis, tot din mar
mură, o oglindă închina
tă lui Artemis șl zeul 
Amor înaripat, din aramă, 
și statuia unui bărbat 
(fără cap), ce pare să fie 
a unui orator. S-a 
găsit statuia unui 
ce se joacă cu un

mai 
copil 
Cățel.

“xemplu la 
la Mont- 

obțină tem- 
3000 de 

pe cale in- 
refractare, a-

(așa cum fac pilele

sateliților artificiali 
cu pile fotoelectrice

care să le mențină cu fața 
Soare.

Dar mai există și un alt 
de a capta razele solare : 
care constă în a recurge la
prietățiie semlcondUctorilor (atit de 
răspîndlti astăzi în diversele apa
rate cu tranzistori) pentru a pro
duce electricitate pornind de la 
căldura Soarelui (așa cum fac pi
lele termoelectrice) sau plecînd de 
la lumina sa 
fotoelectrice).

Majoritatea 
sînt echipați
care alimentează aparatele științi
fice și ne fac să pătrundem în se
cretele Cosmosului.

Cucerirea energiei solare este în 
același timp o problemă științifică 
și economică, tehnică și socială. 
In întreaga lume, cursa rămlne 
deschisă pentru a se cunoaște nu 
atît cine va ajunge primul, der 
mai ales ziua clnd omenirea va 
reuși să stăpînească complet acest 
factor al progresului, cel mal nou 
și în același timp cel mai vechi 
din lume: SOARELE.

In secolul zborurilor cosmice, calul și-a cam pier
dut din prețuire. Totuși pe potecile Întortocheate ale 
munților el e de neprețuit. Un scurt popas pentru a 
fi prinse In obiectivul aparatului fotografic și din 
nou la drum.

Antoine Gomes este in- 
ambele picioar i-au fost 
în urma unui accident 
■uferit in timpul celui

Biserica Notre Dame 
în miniatură

La Paris s-a deschis o expozi
ție cu prilejul a 800 de ani de la 
construirea bisericii Notre Dame. 
Cel mai interesant exponat este o 
reproducere a bisericii, executată 
de Antoine Gomes din Perpignan. 
Miniatura este confecționată din 
os. Maestrul a lucrat la ea timp 
de 0 ani după cărți poștale ilus
trate, reproducind toate detaliile. 
Ea este împodobită cu S00 de sta
tui. Seara cele 40 de ferestre sînt 
luminate,
valid — 
amputate 
de avion 
de-al doilea război mondial.
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и iran ai timpurilor noi
Unul difitre corespondenții ziarului
Harnic, modașt, bun sfătuitor — 

așa îl cunosc tinerii din Uricani 
pe minerul Bădesbu Nicolae.

Fruntaș in muncă, exemplu în 
activitatea obștească, mereu preo
cupat de promovarea a tot ce-i 
nou, util și frumos „Bădiță", cum 
li spun ortacii și prietenii apro
piat!, a ciștigat pe merit aprecie
rea oamenilor in mijlocul cărora 
lucrează.

Apreciindu-i străduința, utemiștii 
l-au ales membru în comitetul 
U.T.M, pe mină. Activitatea sa ă 
confirmat încrederea ce i-a fost a- 
cordată In abataje, la cămin, în 
timpul liber sau cu prilejul ac
țiunilor patriotice organizate pen
tru înfrumusețarea exploatării, ВЯ- 
descu Njcolae se afirmă de fiecare 
dată ca un bun educator al celor 
tineri.

Hotărît să popularizeze faptele 
celor merituoși și să combată cu 
tăria cazurile de indisciplină el a 
început să scrie cu regularitate 
ziarului. Articolele sale „Fruntașii 
sectorului", „Tinerii la muncă pa
triotică", „O seară model", „Pînă 
cînd î", sînt mobilizatoare, pline 
de conținut, au constituit pentru ti
nerii care lucrează în sectoarele 
minei Uricani, imbold în muncă. 
Bazate pe fapte concrete, notele 

v critice scrise și trimise redactiai 
pentru a fi publicate în paginile 
ziarului au înlăturat lipsuri mani
festate in sectorul de transport, în 
păstrarea bunului obștesc, in acti
vitatea culturală.

Perseverent, conștiincios, pătruns 
de importanta eficacității cuvîntu- 
lui scris, Bădescu Nicolae și-a pro
pus să formez® și să atragă în 
frumoasa muncă de corespondent 
voluntar si pe alțl tineri. In acest 
fel — a arătat el intr-o recentă 
ședință a comitetului U.T.M. — 
Ziarul nostru' va oglindi mai bine 

/și mai des activitatea șl realizări-

le brigăzilor da la mina Uricani, 
metodele înaintate de muncă, ini
țiativele $1 experiența organizațiilor 
U.T.M. fruntașă din sectoarele pro
ductiva și de la întreținere. Cu a- 
jutorul ziarului vom putea înlă
tura din timp lipsurile care se mai 
manifestă în activitatea tin arilor.

Activ și pasionat, minerul Bădes- 
•;u Njcolae se achită cu cinste și 
de sarcina de corespondent pe care 
și-a asumat-o din proprie inițiati
vă.

MabUă 
de bună еаШаіе
După cum se știe, toate sorti

mentele de mobilă ce sînt livrate 
către O.C.L. Produse Industriale 
din Petroșani de eătre ILL. „6 
August" trebuie trecute printr-o 
comisie de recepție care constată 
dacă ele corespund calitativ.

In secția tîmplărie de la „6 Au
gust" au fost recepționate recent 
garniturile de mobilă executata 
de către brigăzile conduse de 
tovarășii Popa Petru, Biro Iosif, 
și Szabo Iosif. In urma controlu
lui efectuat de I.C.R.M. Timișoara, 
cele 18 garnituri de mobilă de bu
cătărie executate de brigada con
dusă de comunistul Popa Petru au 
primit calificativul de foarte bine. 
Tot cu foarte bine au fost apre
ciate de recepționeri și cele 12 
canapele pat tip „Carpați" ce le-a 
executat brigada condusă de tov. 
Biro Iosif. In această secție pe zi 
ce trece calitatea mobilei se îm
bunătățește simțitor.

C. IOAN
muncitor la I.I.L. „6 August" 

Petroșani

Ne scriu muncitorii despre realizările lor
Fruntași în muncă

La preparația Petrila întrecerea 
pentru îmbunătățirea calității sor
turilor de cărbune continuă cu re
zultate pozitive. In secția prepara
re, de exemplu, schimbul condus 
de Onea Aurel a reușit să depă
șească planul la zi pe prima de
cadă a lunii mai cu 8,2 la sută și 
să reducă procentul de cenușă din 
cărbune cu 1—3 procente.

La secția separație cel mai ma
re punctaj realizat în întrecere 
(134,3 puncte) a fost obținut de 
muncitorii din schimbul maistrului 
Irimie Aron. Zilnic ei își depă
șesc sarcinile de plan cu 0,5 tone 
pe post. Rezultate asemănătoare 
obțin șl schimburile conduse de 
Sekereș Mihai (secția flotație), 
Bubela loan (secția uscătorle) și 
mecanicii de întreținere Kdble Io
sif, Pocanschi Ioan. Opriș Traian, 
Leon Teodor și Soss Adalbert.

PETRU GĂINĂ
muncitor — preparația Petrila

Realizări sporite
In primele patru luni din acest 

an, lucrătorii cooperativei „Jiul" 
din Petroșani au dobîndit în mun
că succese însemnate. Astfel, pla
nul global la producția industrială 
a fost depășit cu 23 la sută, la 
producția neindustrială cu 55,73 Ia 
sută, iar la încasări cu 3,15 la 
sută. Tot în această perioadă, pre
țul de cost al produselor a fost 
redus cu 5,78 la sută.

--------- e

La doblndirea aaestor valoroase 
rezultate, colectivele secțiilor de 
croitorie nr. 8 și 20, din Petroșani, 
secției de croitorie nr. 10 din Lo
nea și secției de cizmărie din noul 
complex meșteșugăresc deschis în 
localitate au adus cea mai prețioa
să contribuție. S-au evidențiat Du- 
du loan, Ciulei Iosif, Polfanovschi 
Margareta, Popescu Dumitru, Mun- 
teanu Eugen, Kinschl Elisabeta, Si- 
bișan Nicolae șl alții.

C. IONESCU
muncitor tipograf — Petroșani

Cartea în uzină
La preparația Lupeni acțiunea 

pentru răspîndirea cărții în rîn- 
dul muncitorilor șe bucură de mult 
succes. Prin Standurile organizate 
cu ajutorul unității de librărie din 
localitate și a difuzoarelor volun
tare Mirth Catalina și Stoicănescu 
Viorica, în uzină s-au vîndut de 
la începutul acestui an și pînă a- 
cum cărți în valoare de 7100 lei. 
Printre muncitorii și tehnicienii 
care și-au format biblioteci perso
nale se numără Bauer Florica, Eleș 
Mihai, Ologu Ioan, Voiculescu Va- 
sile, Petruș Viorel și multi alții.

Pentru viitor, conducerea prepa- 
ratiei și unitatea de librărie din 
Lupeni preconizează să înființeze 
noi standuri de cărți cu vînzare 
în secțiile uzinei.

F. TIGOIANU
secretarul organizației de bază 

P.M.R. —- preparația Lupeni

Succese 1 
ale energeticienilor
In maxes centrală termoelectrU I 

că de la Paroșeni, vuietul turbine- i 
lor și grupurilor electrogene nu 
încetează nici ziua nici noaptea. 
Puternicele agregate mînuite cu 
pricepere de muncitori și tehni
cieni, produc însemnate cantități 
de energia electrică.

Datorită efortului colectivului i 
de aici care se străduiește să foto- 
sească instalațiile moderne ale u« > 
zinei la parametri optimi, să ellmi- l 
ne pierderile pe rețea și să reducă . 
consumul propriu tehnologic, de la I 
începutul anului și pînă acum au- 
fost produse aproape 9 000 000 kWh. 
energie electrică peste plan. In a- 
celași timp, prin reducerea chel
tuielilor de producție s-a realizat 
o economie de peste 1600 000 lei 
și s-au economisit peste 1 000 tone 
combustibil convențional,

ANUNȚ
Pentru sezobul de vară cum

părați Încălțăminte ușoare cu 
iețe de pinză, sandale cu fețe 
de piele perforată sau împle
tită, care sînt elegante, Ieftine 
și igienice.

Magazinele O.C.L. Produse 
Industriale sint bine aprovi
zionate cu un variat sortiment 
de încălțăminte pentru femei, 
bărbați și copii.

i Primăvară, 
t frumusețe 
J E primăvară Natura a devenit 
J darnică pentru oamenii harnici și 
î gospodari.
f In colonie, pe stiăzile ptincipa- 
I le, la blocuri, în incintele mirte-
• lor din Lonea acțiunile voluntare 
? de amenajare și înfrumusețare 
? în toi.

sini

Sir- 
iru- 

îngrijit 
neon

Străzile Minerilor, Filimon 
bu și altele au fost curățite 
moș. Sectorul I.C.O. s-a 
să introducă iluminatul cu
pe strada Parcului, urmind ca de
putății să ia inițiativa să lărgeas
că și să amenajeze strada.

încinteie celor trei guri de mi
nă ca și drumurile de acces sînt 
șl ele într-o continuă transforma
re, Tineri și vlrstnici au pornit 
laolaltă cu elan la înfrumuseța
rea incintelor minelor, amenaja
rea zonelor verzi și a parcurilor.

ba mina Cimpa l s-a amenajat 
drumul de acces la mină, în iața 
stației de compresoare așternîn- 
du-se pietriș și nisip, iar acum se 
acoperă cu un strat de piatră ro
șie. Locurile destinate pentru agi
tația vizuală au lost reamenajate, 
vopsite proaspăt, iar articolele Ia 
gazeta de perete schimbate.

ba minele Cimpa 
spoit toate clădirile 
așternut piatră în 
și pe drumurile de
menajat aleea iruntașilor 
ducție și zona verde de ia 
în incinta minei Jieț. In 
se lucrează la amenajarea și pie
truirea drumului de acces la mi
na Jieț.

Activitatea de înfrumusețare și 
amenajare a zonelor verzi nu s-a 
oprit aici. Oamenii muncii din lo
calitatea Lonea sîht hotărîți sd 
continue acțiunea de îiiirumusefci- 
re a localității lor, dîndu-j un as
pect frumos, primăvăratec.

C. LUPULESCU 
contabil lonea

II și Jieț s-au 
industriale, s-a 
fafa birourilor 
acces, s-au a- 

in pro- 
intrarea 
prezent
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Tovarășul Ciur loan, unul din 
corespondenții voluntari ai ziaru
lui, nostru, și-a petrecut concediul 
în frumoasa stațiune balneo-clima. 
ferică de pe Cerna. Chiar în pe
rioada concediului el a ținut me
reu legătura cu redacția. Fotogra
fia din clișeu a trimis-o de la Her- 
culane. Pe verso are doar cîteva 
cuvinte, „'"ntem tratați cu multă 
atenție și mă simt bine. Mulțumim 
partidului nostru drag pentru grija 
ce ne-o poartă". In cîteva cuvinte 
s-a spus mult.

❖ 
$
■I

$

Й-

POȘTA REDACȚIEI
Printre firele 

trainice de legă
tură ale presei de 
partid cu masele
largi de oameni ăi muncii se nu
mără și corespondenții voluntari. 
Prin activitatea lor neobosită, la 
redacție sosesc zilnic numeroase 
scrisori in care sînt oglindite suc
cesele dobîndite în întrecerea so
cialistă, se popularizează metodele 
Înaintate de muncă, inovatorii și 
multe alte probleme te frămîntă 
colectivele în mijlocul cărora co
respondenții voluntari își' desfă
șoară activitatea. O .bună parte 
din aceste sCrisori văd lumina ti
parului. Coloanele ziarului ar de
veni însă heîhcăpătoare dacă ar 
fi înserate, chiar și foarte Succint, 
toate scrisorile ” sosite la redacție- 
In rînduriie de 
să ‘răspundem 
denti voluntari 
n-au apărut în
De asemenea, vom încerca' să ara
răm cauzele nepubllcării ior, pre
cum șt unele. probleme ce ar tre
bui tratate în scrisorile viitoare.

Tov. B. Umanici — Vulcan. Re
portajul trimis redacției' sub titlul 
„In valea... surprizelor" dovedește 
înclinație spre genurile literare. 
Este scris cursiv, bogat în . ima
gini. Să redăm doar cîteva din 
imaginile de la începutul reporta-

măi joi vom căuta 
eîțorva cctrespon- 
a căror scrisori 
coloanele ziarului.

,.Ghioceii și-au scos de mul- 
căpșorul lor 
de zăpadă.
pe întinsul

mic de sub co- 
Asemenea ior, 

patriei în vibra- 
tumultul suflării 

industriei noastre 
doar cîteva rîn-

jului. 
tișor 
votul 
răsar
tiile mașinilor și 
omenești giganții 
socialiste". Sînt 
duri dar ele dovedesc o imagina
ție creatoare. De fapt, pe aceeași 
linie merge întregul reportaj. Cu 
toate acestea el nu este publica
bil. De ce ? Pentru că din el lip
sește concretul. Se vorbește aici 
despre sondori, mineri, construc
tori, despre viața nouă pe care o 
trăiesc astăzi cei ce muncesc în 
patria noastră. Nici un nume, nici 
o realizare palpabilă nu vine să 
întărească’ cele afirmate. Cu talen
tul pe care-1 aveți, luați 
din viață, o brigadă de 
constructori sau mineri, 
concret, despre succesele 
riența ei. Dacă vreți să
despre viața nouă a minerilor, luați 
o familie și arătați modul în care 
trăiește.

Tov. P. GĂINĂ •— Petrila. Ca 
vechi corespondent al ziarului, ati 
avut satisfacția de a vă vedea 
multe scrisori apărute în 21ar. 
Despre scrisorile trimise de dum

neavoastră nu se
poate spune că 
suferă de lipsă 
de documentare.

Bine documentată a fost și aceea 
intitulată: „Accentul pe o calitate 
cît mai bună". Motivul pentru ca
re nu a văzut lumina tiparului este 
că ea a sosit cu întîrziere la re
dacție și deci și-a pierdut actua
litatea. Așteptăm în viitor scrisori 
în care să ne relatați hărnicia cu 
care muncesc preparatorii pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicii, succesele obținute în 
îmbunătățirea calității, acțiunile 
culturale, obștești și sportive 
ganizate etc.

Tot din cauza întîrzierii în 
mjtere n-a putut fi publicată
scrisoarea tovarășei Csiki Ileana 
în care vorbeâ despre vizita Ia ter
mocentrala Paroșeni a gospodine
lor din cartierul Kakasvar din 
Vulcan, nici corespondența tova
rășului Oprea Alexandru, cu pri
vire la vînzarea preferentiată a 
biletelor de film Ia cinematograful 
„Alexandru Sahia" din Petroșani. 
Așteptăm noi scrisori în care să 
relatați despre problemele ce fră
mîntă colectivul în care munciți 
dar ele să fie cît mal concrete și, 
bineînțeles, operative.

Or-

tri- 
nlci

un fapt 
sondori, 

arătați 
și expe- 

scrieți

О. CRIȘAN

PRBfiRAM DE Ш1
19 mai

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul prasei cen
trale, 8,50 Muzică populară cerută 
de ascultători, 9,20 Piese simfo
nice rominaști, 11,00 Program mu
zical dedicat fruntașilor de pe o- 
goare, 11,30 Vorbește Moscova, 
12,00 Muzică distractivă interpre
tată la mandoline 12,20 Interpret! 
de muzică ușoară, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Concert de prînz, 
16,00 Piese simfonice de mare 
popularitate, 16,30 Muzică distracti
vă, 17,40 Melodii de muzică ușoa
ră, 18,15 Transmisiune sportivă, 
19,35 Muzică de dans, 20,00 Tea
tru la microfon: Premiera „Amur
gul unui cocor", adaptare radio
fonică după piesa scriitorului ja
ponez Junji Kinoshita, 21,45 Cîntă 
Claudio Villa, 22,25 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 7,00 Cînte- 
ce patriotice, 8,00 Muzică de ba
let, 9,00 Concert de valsuri, 9,30 
„înfrățiți în muncă, în cîntsc și 
joc" — program de muzică popu
lară romînească șl a minorităților 
naționale, 10,38 Buchet de melodii, 
12,45 Program muzical pentru oa
menii muncii aflați la odihnă. 13,15 
Cîntă Roxana Matei, 14,05 Mici 
piese instrumentale, 15,00 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 16,08 
Lucrări corale de compozitori ro- 
mîni, 16,30 Din folclorul popoare
lor, 19,00 „Melodii... melodii..." . •— 
emisiune de muzică ușoară, 19,30 
Album de romanțe, 20,20 Muzică 
de Elly Roman, 22,00 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
19 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Bunica Saballa; Al Sahia: Omul 
merge după soare; PETRILA: Stra. 
da Mezinului t ANINOASA : Copi
lul și orașul; VULCAN: Pedro 
pleacă în Siera,- CRIVIDIA! Intîl- 
nire pe cablu ; LUPENI: Fata cu 
care am fost prieten; BÂRBÂTENÎ: 
învierea (seria I și II); URICANI: 
Vînt de libertate.


