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

Cum se nasc economiile
In ultimii ani pentru îm

bunătățirea condițiilor de 
muncă de la secția L 5 
C.F.R. Petroșani au fost 
construite ateliere noi, spa
țioase, dotate cu mașini- 
unelie moderne. Printre a- 
cestea se numără 2 strun
guri, o mașină de găurii și 
un transformator de curent. 
Acest fapt, ca și continua 
ridicare a calificării munci
torilor, au făcut ca mei reali
zările n producție să fie 
dini'e cele nud frumoase. 
Ir dtima perioadă colecti
vul secției a fost preocupat 
de ая lucru : încălzirea a- 
tetieretor continua să se facă 
în sobe de metal și ca căr
buni. Acestea însă făceau 
fum. De aceea muncitorii 
au hotărit să schimbe siste
mul de mcăăre. Au făcut 
rost de «n cazan vechi de

к

Muncitoarele Krakovski Clara (dreapta) și Vrăjitorii 
Ana de la lămpăria mine» Aninoasa sînt evidențiate în în- 
ігесегеа socialistă.

Cînd ealitatea
întreprinderea orășenească de in

dustrie locală Petroșani are contract 
eu C.C.V.J. pentru a livra piatră con- 
casată Șantierului de prefabricate 
Petroșani. La ce folosesc prefabrica
tele și ce condiții trebuie să înde
plinească ele, e de prisos să mai ă- 
mintim. Numai că pentru a îndeplini 
aceste cdndiții, materia primă — pia
tra concasată, cimentul — trebuie 
să îndeplinească la rîndul lor o se
rie de condiții : de granulație. de re
zistență. de înscriere în procentul 
admis de impurități pe care pot să 
le conțină. Or, necazul tocmai de 
aici vine. Pe lîngă faptul că în tot 
cursul anului I.O.I.L. a livrat can
tități insuficiente de piatră conca
sată, o cantitate importantă din a- 
cest .produs conține un procent cu 
mult mai mare decît cel admis de 
ațgilq. resturi vegetale și alte impu
rități. Consecința acestui fapt: timp 
mult pentru ciuruirea pietrei respec
tive spălarea ei pentru a o separa 
de impurități. Cantitatea necesară 
fiind destul de mare — 40 mc. zilnic 
-— e lesne de închipuit o „umflare" 
а prețului de cost ; stagnări din lip
să de materiale cum de exemplu s-a 
întîmplat în luna octombrie, cînd 
șantierul a înregistrat peste 120Ѳ ore 
de stagnare din lipsă de piatră con
casată.

Cine livrează piatra concasată ? 
I.O.I.L. Petroșani; și încasează pen
tru acest produs cîte 85 lei pe fie
care metru cub (inclusiv pe procen
tul de 12 la sută argilă pe care îl
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Cu planul pe 11 luni îndeplinit
aburi și, după ce l-au repa
rai, au început lucrările 
pentru instalarea lui. if oi, 
după sute de ore de muncă 
patriotică la care a pârtiei* 
pat întregul colectiv, secția, 
avea încălzire centrală, 
ceea ce făcea ca și munca 
să fie mai cu spor.

Se părea că toți sini 
mulțumiți de noile condiții 
de muncă. Totuși, unii, 
printre care și șeful atelie
rului L 5 Petroșani, toc. 
Popescu Petre, priveau în* 
grijorați cum zi de zi gră
mada de cărbuni se făcea 
tot mai mică. Faptul că m 
vagon de 20 tone a fast con
sumat într-o lună de zile, 
le-a dat de glndit.

I. CR1ȘAN 
oorespondent

(Continuare în pag. 3-a)

Mina Lonea
Prin folosirea din plin a utilajelor din datare, prin în

tărirea disciplinei în muncă și realizarea prevederilor din 
planul tehnic și M.T.O., printr-o bună organizare a trans
portului în subteran și la suprafață, după ce au îndeplinit 
angajamentul anual încă din octombrie, minerii loneni au 
înscris un nou succes în întrecerea socialistă : îndeplini
rea cu zece zile înainte de termen a planului pe 11 luni. 
La prețul de cost, minerii de la Lonea au realizat o eco
nomie de 1 417 060 lei. Merită scos în evidență aportul 
adus la această izbîndă de către brigăzile conduse de mi
nerii Poficfuc Dionisie, Burdea Nicodae, Baciu Ioan, Com- 
podi loan și Dancsu Moise.

Mina Aninoasa
In cursul zilei de 20 noiembrie, minerii aninoseni aii 

extras ultimele tone de cărbune în contul sarcinilor de 
plan pe 11 luni. Față de planul anual la zi, de
pășirea se ridică la 21 788 tone de cărbune. După 10 luni 
de muncă, mina Aninoasa ă realizat o economie la pre
țul de cost care se ridică Ia 373 000 lei. iar randamentul 
planificat a fost depășit cu 0,042 tone pe post. La succe
sul exploatării miniere Aninoasa au contribuit în mod deo
sebit brigăzile conduse de minerii David Ioan. Gristea Au
rel, Polko Ioan, Asmarandei Augustin, Schneider Fran- 
cisc, lanc Victor și Stan Gheorghe,

A b n e
In ciuda mantiei de ză

padă care s-a așternut re
cent peste Valea Jiului, 
scăzînd temperatura și în- 
greunînd desfășurarea lu
crărilor. brigada de săpă
tori betonișii condusă de 
Scafaru Vasile a terminai 
ieri dimineață săparea și be- 
tonarea canalelor pentru 
ape menajere și rețele ter
mice exterioare pe șantie
rul de construcții din Pe
troșani. De efectuarea aces
tor lucrări era condiționată

Azi după-amiază 
vor avea loc două

lasă de dorit

Și 
beneficiarii săi : exploatările 
Cu conducerea I.O.I.L. au 
în numeroase rîndurî 
de resort ale C.C.V.J. cît

atît

confine piatra concasată de multe 
ori). Cine păgubește de pe urma a- 
cestei încălcări a clauzelor contrac
tului ? Șantierul de prefabricate 
după’ el 
miniere, 
discutat 
organele 
și conducerea șantierului prefabri
cate. S-au luat angajamente care s-au 
respectat vreme de... o zi. Și lucru
rile s-au desfășurat în continuare ca 
și' mai înainte, adică prost.

Colectivul șantierului de prefabri
cate a trimis tovarășilor de la 
I.O.I.L. o mostră din produsul pe. ca
re ei îl livrează șantierului Credeți 
că a avut vreun efect ? Nici unul 1 
„Nu se 
ducerea 
mostră 
cea pe 
prinde — 
miȘate —
a timp și n-o să 

reproșa". De unde 
tapt, nimeni nu cîștigă. Unul pierde 
timp și bani, altul pierde din pres
tanța la care trebuie să țină orice 
întreprindere. Și cînd te gîndești că 
printr-o îmbunătățire a calității pie
trei concasate, ambele unități n-ar 
avea decît de cîștigat 1

prinde, au spus cei din con-
I.O.I.L.. пе-ați trimis drept 

altfel de piatră, 
care o livrăm

au spus
dați-ne

Asta nu e 
noi". „Ba se 

cei de la prefa- 
produse bune și 
mai avem ce vă 
se vede că.. de

GALIN FLOREA 
betonist

președintele comitetului sindicatului 
de la Șantierul de rrefabricate 

Petroșani

S îmbăta
21 noiembrie

1964

g a t i e
terminarea și predarea blo
curilor J 1 și J 2, adică a 
unui număr de 120 de noi 
apartamente. Apreciind ab
negația de care a dat do
vadă brigada, conducerea 

"gfupului de șantiere din Pe
troșani și. comitetul sindi- 
atiilui a premiat ieri pe 

toți membrii brigăzii. Prin- 
trei cei premiali se numără 
Cîmpeanti Dumitru, Cuprin- 
su Ilie, Vi-șan Marin,- Mu- 
reșan Vasile și Vișan Flo- 
rea.

Spectacole la Lupeni
în sala palatului cultural din Lupeni 
spectacole. Primul, intitulat „Prima 
noastră revistă" va fi dat de elevii 
Școlii medii din localitate la ora 17. 
Cel de-al doilea — „Balul florilor" 
— va fi prezentat la orele 20,30 de 
un colectiv de actori ai Teatrului de 
stat din orașul Sibiu, care se află în 
turneu 
tică a
Călin 
pare.
Constantin Stănescu și Marieta Lis- 
sai-Strasser.

prin Valea Jiului. Regia artis- 
spectacolului este semnată de 

Florian. In distribuție vor a- 
pe scenă Ovidiu Stoichiță

Efectuînd verificarea funcționării utilajelor din dotarea stației de turbo- 
compresoare a puțului Victoria — Lupeni, echipa de lăcătuși-mecanfci a 
lui Poșa Alexandru dovedește conștiinciozitate și exigență față de calitatea 
lucrărilor.

Riditaiea оііШі мкіі de nartid. garanția lodeglioirii 
to SD«ES a sartiniloi unite

Conferința organizației de partid 
de Ia preparația Petrila, ale cărei 
lucrări au avut loc recent, a prilejuit 
o analiză temeinică, aprofundată a 
activității organizațiilor de partid din 
uzină pentru mobilizarea întregului 
colectiv la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de. partial.' Darea de seamă pre
zentată de tovarășul Furdui Dumitrii, 
secretarul comitetului de partid, a 
înfățișat realizările importante obținu
te de colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni în întrecerea socia
listă. ^Colectivul preparației a recep
ționat și prelucrat în, acest an în bu
ne conditiuni 92 347 tone cărbune 
brut peste preve 
derile stabilite, 
realizînd în ace
lași timp o pro 
ducție de 26 506 
tone brichete pes
te plan și. o economie la prețul de 
cost de 776 000 lei. De asemenea, pre
paratorii din Petrila au livrat me1a- 
lurgistilor din Călan 11 442 tone căr
bune special destinat cocsificării și 
au îmbunătățit indicele de recuperare 
față de norma prevăzută cu 0,3 punc
te. In întrecerea socialistă s-a pus 
un accent deosebit pe calitatea pro
ducției. Astfel, cenușa din cărbunii 
spălați a fost redusă cu 0,5 la sută, 
iar umiditatea cu 0,3 la sută.

Succesele obținute — 
rod al creșterii rolului 

conducător al organizațiilor 
de bază

Dezbaterile conferinței au subliniat 
că succesele obținute în activitatea 
economică de preparația din PdHjja 

Conferința de partid 
de la preparația Petrila

sînt rezultatul creșterii rolului con
ducător al comitetului de partid, al 
celor 6 organizații de bază din sec
toarele uzinei în mobilizarea munci
torilor și tehnicienilor la înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid. La aceasta 
a contribuit în mare măsură spori
rea rîndurilor organizațiilor; de bază 
prin primirea . de candidați și noi 
membri. In perioada care s-a scurs 
de la conferința din anul trecut, or
ganizațiile de bază din cadrul pre
parației au primit 70 candidați și 34 
membri de partid. S-a subliniat, de 
asemenea, că rezultatele în munca 
de primire în partid ar fi. fost mal 

bune dacă organi
zațiile de bază nr 4 
și 5 nu ar fi negli
jat într-o oarecare 
măsură munca de 
primire în partid.

Importanța creșterii capacității or
ganizațiilor de bază de mobilizare a 
colectivului la înfăptuirea sarcinilor 
economice, a fost reliefată de* dele
gații Nagyszegy Andrei, Marcu Du
mitru, Nicolae Andrei. Munca eu ac
tivul fără de partid constituie un 
factor de bază în întărirea organiza
țiilor de bază, a spus delegatul 
Nagyszegy Andrei, secretarul orga
nizației de bază din secția spălătorie. 
Organizația de bază din această sec
ție primește aproape lună de lună 
candidați și noi membri de partid. 
In acest an ea a primit 40 de mem
bri și candidați de partid. îmbună
tățirea muncii de primire a creat 
posibilitatea repartizării în fruntea 
tuturor echipelor și schimburilor a

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a) >

Șantierele de construcții din 'Va
lea Jiului sînt dotate an de an cu ' 
noi utilaje de mare productivitate 
care ușurează eforturile muncitori
lor și asigură mecanizarea dife
ritelor operații. •*

Printre aceste utilaje se numără 
excavatoare, benzi transportoare, 
buldozere, macarale de mică și 
mare capacitate, pompe, instalații 
complexe de glisare cu ajutorul 
cărora se ridică în cîteva zile pe
reții unui bloc înalt, betoniere etc."* 
De curtnd, șantierele au primit în 
dotare tractoare „Universal 650“ din 
producție romînească, care sînt în
zestrate cu dispozitive de excava
tor și buldozer, putînd executa ast
fel un însemnat volum de lucrări 
terasiere pe șantiere.

Iată pe mecanicul Toth Ioan de 
la I.P.I.P. Livezeni' care ’ lucrează 
cu un asemenea tractor pe șantie
rul Vulcan.
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Priviri spre lu

albul imaculat al întinderilor. Prinse 
in focuri de aur, fețele înzăpezite ale

CHEMARE LA DRUMEȚIE
Printr-o spărtură a norilor, razele piraiele și chiar și copacii și-au schim- 

soarelui au fulgerat pentru o clipă bat haina. La cabanele Rusu, Stra- 
- - - .......................... - ■ ia și Cîmpu lui Neag mingi mari,

rotunde și pufoase traiectează din 
ce în ce mai vesel 
prin văzduh. Se
zonul bătăliilor 
cu zăpadă a sosit. 
Bogata „hlamidă" 
de „blănuri" scum
pe a iernii oferă 

excursioniștilor 
surprize și frumu
seți nebănuite. Pă
durile par acum 
adevărate temple, 
iar arborii cu 
crengile desfrunzi
te, intense cande
labre. Troienite, 
tufișurile s-au 
transformat in core 
traforturi, iar văi
le in întrinduri 
spre tărlmuri de 
basm. Drumurile și 
potecile s-au as
cuns și ele Incit 
nu le mai cunoști 
adevărata urmă. 
Scrutind zarea o- 
chii omului sur-, 
prind ținuturile 
sub aspectul unor 
măreții necunoscu
te în perioada al
tor anotimpuri

Tainic, discul soarelui a intrat din 
nou în spatele draperiei de nori. 
Mirajul sclipirilor și al focurilor mul
ticolore a dispărut. Dar chemarea la 
drumeție persistă. Sînt doar atîiea 
și atîiea frumuseți de văzut. Deci, la 
drum t

înălțimilor iradiază un spectaculos 
joc de artificii. Mirajul răsfrângerilor 
multicolore ispitesc la drumeție. In 
Paring, Retezat și Vîlcan ca de alt- 
f'l șl In ceilalți masivi, decorul cu
noscut nu mai este același. Plaiurile

NOTA

Din vară pînă în iarnă
gospodari, cetățenii de pe 
M. Kogălniceanu și Vasile 

din vară

celor două străzi 
luni, au mai insis- 
reparațiile nu s-au 

acest lucru, ei au 
„Urzica"

Buni 
străzile
Alecsandri au cerut încă 
conducerii l.L.L. Petroșani să li se 
execute unele reparații la acoperișu- 
riîe dependințelor. Conducerea l.L.L. 
le-a promis că li se va satisface ce
rerea. Locuitorii 
au așteptat două 
tei ța l.L.L., dar 
executat. Văzind 
trimis o sesizare revistei 
cu speranța că vor fi luate măsuri. 
Redacția revistei „Urzica" a trimis 
o sesizare conducerii l.L.L. Petro
șani. Și s-au luat intr-adevăr măsuri. 
Insă... numai pe hirtie. Conducerea 
l.L.L. a trimis revistei un răspuns 
cum că pe străzile respective au fost 
efectuate reparațiile cerute.

Răspunsul nu corespunde adeoăru- 
tuL Acoperișurile dependințelor nici

ч ANECDOTE
I • Un pacient vine la medic și îî 
spune:

— Mă doare din cînd în cînd ca
pul. Altminteri mă simt excelent — 
mănînc ca un lup, seara cad obosit 
ca un cîine, muncesc ca un bou și 
noaptea dorm ca un urs care hiber
nează.

După ce s-a gîndit puțin medicul 
П răspunde:

— In cazul acesta, cred că ar fi 
mai bine să consultați un veterinar. 

V- Un cetățean cam afumat se ur- 

fcă în tramvai împreună cu băiețelul 
său și începe să facă scandal.

— Tăticule 
au am ajuns

-<І • Fata:

1 — Gîndva
prezint pentru tine întreaga lume.

Băiatul:
— Da, dar in ultimul timp cunoș- 

țtoțele mele de geografie >au lărgit 
csBsîderabil. 

— îi spune copilul — 
încă acasă.

îmi spuneai că eu re

pe departe nu sînt reparate. Д trecut 
vara. Toamna a trecut și ea. Prin 
acoperișurile dependințelor plouă. A 
venit și iarna pe nepusă masă. în
grijorați, locatarii celor două străzi 
s-au adresat redacției noastre, prin- 
tr-o scrisoare, cu cererea să inter
venim pe Ungă conducerea l.L.L. să 
execute reparațiile la acoperișuri. 
Timpul doar nu așteaptă. De aceea, 
cerem conducerii I-L.L. Petroșani să 
ne trimită un răspuns adevărat, din 
care să reiasă că cererile justificate 
ale locatarilor de aici au fost rezol
vate și încă in mod operația.

S. V.

...rafinăria de la Brazi, una din
tre cele mai noi din țară, obiectiv 
industrial al șesenalului, produce 
zilnic o cantitate de benzină cu 
care un autocamion poate face oco
lul pămîntuluî de peste 215 ori ?

...cel mai bătrîn om din Romînia 
*este Florea Crăciun din comuna 

Bolintin, regiunea București. în 
vîrstă de 114 ani? Sînt cunoecute. 
de asemenea, în 
500 de persoane 
de ani.

țetă alte aproape 
avînd peste 100

mai mari produc-...una din cele
ții de dovleci din țară a fost ob 
ținută de colectiviștii din Bogza, 
raionul Rm. Sărat ? Multi dovleci 
au o greutate între 50—70 kg. Un 
exemplar este cit o roată de car.

...în Valea Barcăului, regiunea 
Crișana, s-a descoperit o nouă spe
cie de păstrăvi indigeni ? Ceea ее 
îi deosebește de celalți sînt petele 
negre de pe corp. Amenajări și 
măsuri speciale recente 
al ocrotească specia.

sînt menite

este una 
și mal re

...albina 
dintre cele 
zistente din 
eeastă rato

romînească 
mai vechi 
lume ? Mătcile din •- 
■tot căutate și cras-

PENTRU COPIII 
NOȘTRI

Iarna, așteptată cu nerăbdare de 
cei mici, a sosit. Victorlța și Coștel, 
cei doi copii de-o șchioapă din ve
cini, zărind primii fulgi de nea au 
fugii prin curte spre a-i prinde. Bu
curoși au intrat in cameră și, scoțind 
patinele din cutia lor, au început să 
meșterească la ele.

Cind a avut convingerea că man
taua albă, care învăluie orașul, nu 
se va topi, Castel s-a urcat grăbii 
in pod. Curind vocea i s-a auzit pînă 
■în bucătărie unde se afla sora lui, 
Victorița.

— Vino mai, repede — ii spuse el. 
Trebuie să-mi ajuți la ceva...

Însoțiți de scrișnete puternice cei 
doi copii și-au făcut apariția in ușa 
bucătăriei. Trăgeau cu greutate după

ÎNSEMNARE
оеооаоеоооооеооооооѳооосооаѳоеооооооэ

veritabil meșter 
repare" lemnăria Era 
putea aștepta pe tăticu. 

mai contenea și el voia 
chiar în după-amiaza

sănius...

ei o sanie de dimensiuni respectabile. 
Victonța. ca orice „gospodină", ceru 
mamei o cîrpă și, preocupată, începu 
să șteargă sania. Castel se invlrtea 
in jurul ei ca un 
gata „să-i 
grăbit. Nu-l 
Zăpada nu 
să meargă, 
aceea, la

■Й-

se cede, iarna a sosit mai 
cum am așteptat-o. Veni-

trebuie omisă grija pentru

un lucru îndeobște cunoscut 
mai plăcute distracții ale co-

lucru e 
orașului 
iarna a-

in
se
să

Precum 
repede de 
rea ei ridică in fața gospodarilor o- 
rașului o seamă de probleme ce se 
cer urgent soluționate. Dintre aces
tea nu 
copii.

Este 
că cele 
piilor, in anotimpul friguros, stnt că
răușul și patinajul. Acest 
cunoscut și de gospodarii 
nostru. Și totuși... încă in 
nului trecut s-a ivit necesitatea a- 
menajării, in localitățile Văii Jiului, 
a unor piste de săniuș și patinoare, 
unde copiii să-și poată petrece 
mod plăcut orele libere. De aceea 
impune, ca U.C.F.S., sindicatele, 
ia neintirziat măsurile corespunză
toare.

M. G.

cute, pentru calitățile lor, de api
cultori din toate continentele.

între masivul de 
Slănicului ) a că 
mineral este suii- 
furniza necesarul

...unul dintre cele mai mari sale- 
ducte din lume (conductă de sare) 
se află in Romînia ? Aceasta face 
legătura directă 
sare de la Gura 
rui rezervă de 
cientă pentru a 
întregii Europe pentru 200 de ani) 
și Combinatul chimic din Borzești. 
Prin magistrala subterană sarea 

curge 22 de km, dizolvate în apă 
și împinsă de puternice pompe.

...există și un conifer cu frunze 
căzătoare ? El crește în țara noas
tră, în munții Ceahlăului. Specie 
unică, al cărui nume popular este 
zada sau larice, copacul constituie 
un monument al naturii.

...virata munților Garpați eate de 
aproximativ 200 milioane de ani ? 
Data nașterii pitorescului lanț car
patic a fost 
geografi, ei 
miști ean

stabilit! nu de 
to geologi ehi- 

— to totarator — su

Popularea unor lacuri de munte 
cu păstrăv curcubeu

in cadrul preocupării pentru crea
rea unor noi posibilități de pescuit 
pentru pescarii sportivi, comitetul fi
lialei A.G.V.P.S. Petroșani a inițiat, 
la început, o acțiune de identificare 
a lacuriilot din zona de munte a fon
durilor de pescuit pe care filia'a le 
are în folosință, aptă a trecut la 

] opularea cu păstrăv curcubeu a ce
lor care întrunesc condițiile optime. 
Astfel, în primăvara anului trecut a 
fost populat lacul Tăul fără fund din 
apropierea barajuiluii de alimentare cu 
apă а С. T. Paroșeni. Aici au fosi 
depuși 15 000 puieți de păstrăv 
curcubeu. In cursul iernii trecute, 
pescarii sportivi Pardos Petru din 
Vuilcan și Pîrvulescu Constantin din 
Paroșeni au spart în mai multe rîn- 
duri copci în crusta de gheață a Ia
cului asigurînd oxigenarea apei și, 
deci, condiții de viață și de dezvol
tare păstrăvilor.

Ca urmare, hi vara lui 1964 au 
putut fi observate aici numeroase 
exemplare de păstrăv curcubeu la di
mensiunea de 12—17 cm, ceea ce 
constituie o confirmare a faptului că 
lacul Tăul fără fund, cu o suprafață 
de 3—4 mii mp, oferă condiții op
time pentru popularea cu această 
specie. Aceasta a determinat comi
tetul filialei ca în ziua de 10 noiem
brie curent să efectueze o nouă ac
țiune de populare a acestui lac. Ac
țiunea a fost organizată de comite
tul filialei și efectuată eu sprijinul 
grapei de pescari sportivi din Paro
șeni, condusă de tov. Pîrvufescu 
Constantin, și a pescarilor amatori 
Gnad Carol, Bența Nicoiae, Konya

EPIGRAMA
Unui cititor care înapoiază 

la bibliotecă cărțile deteriora
te.

Cînd vezi astfel biata carte,
Cugetarea e adîncS,
Cititorul nostru, frate,
O citește de-o... mănîncă.

constatat cu ajutorul unor aparate 
de precizie cantitatea de radioacti
vitate a elementelor din roci, cal- 
culînd timpul scurs de la formarea 
masivului.

...gurile Dunării înaintează an 
de an, smulgînd mării întinse su
prafețe de pămînt ? Cel mai con
cludent etalon este vechiul far de 
la Sulina, construit în 1802. Aflat 
în acea vreme lîngă malul mării, 
el a rămas acum la aproximativ 
8 km depărtare de coastă. Fenome
nul se datorește depunerii a circa 
60 milioane de tone de mii anual, 
aduse de fluviu de pe întinsul obo
sitei sale călătorii.

Cîteva 
ani, 

de o 
vervă

...cel mai tînăr dansator popu
lar din țara noastră este Niculiță 
Bîrlea din comuna Lunca ? 
date biografice: vîrsta 5 
înălțimea... ceva mai mare 
șchioapă. Jocul său plin de 
și dezinvoltură a ridicat în picioa
re spectatorii care-1 ovaționau la 
festivalul de folclor de la Mamaia, 
în sala Palatului Republicii din 
București și în diverse teatre din 
Brașov, Galați, Hunedoara, Sibiu, 
Mediaș, Constanta — unde a între
prins pînă acum turnee. Talentatul 
copil este laureat al recentului 
concurs pe țară al artiștilor ama
tori.

In cursul tranșp(Mu> \

să împrospăteze de 
din găleți pentru a 
de puieți. Datorită 

acțiunea de populare

Elemer din Petroșani. Aceștia s-au 
deplasat cu un autocamion la păs- 
trăvăria Jieț. De aici au ridicat în . 
găleți 20 000 puieți păstrăv curcubeu 
în virstă de 6 luni, la dimens"'*"ea 
de 5—7 cm.
de la Jieț la Lupeni, pescarii spcK-ț 
tivi au trebuit 
cîteva ori apa 
evita pierderile 
grijii pescarilor,
a reușit cu succes. Peste 15 000 puieți 
păstrăv curcubeu au ajuns cu bine 

în lacul Tăul fără fund, iar cca 5 000 
în alt lac al cărui nume nu este încă 
stabilit.

Este în interesul tuturor pescari
lor sportivi ca acțiunea de creare a 
unor noi posibilități de pescuit, în 
care se include și popularea lacuri
lor de munte cu păstrăv curcubeu, 
să continue, hi acest scop, este ne
cesar ca acei care cunosc astfel de 
lacuri (chiar cu suprafețe mai mici, 
dar care se mențin și în verile sece
toase, iar iarna nu îngheață complet, 
cărora nu li s-a acordat importanță 
pînă în prezent), sau locuri potri
vite pentru a se crea lacuri artifi
ciale cu posibilitățile filialei, să in
formeze conducerea filialei în acest 
sens. Un aviz concret se cuvine a 
fi adresat conducerii preparației Pe- 
trila care ar trebui să precizeze^ dacă 
în următoarea perioadă de un an 
și jumătate, doi ani va astupa la
cul dintre haldele de șist. Dacă a- 
cest lucru nu se va întîmpla în pe
rioada menționată, filiala ar putea 
folosi acest loc pentru repopularea 

cu păstrăv curcubeu, el întrunind 
condițiile necesare.

Dar, pînă la popularea sau rep 
larea altor lacuri, eate necesar „ă 
se manifeste grija gospodărească co
respunzătoare pentru ceea ce s-a rea
lizat deja. Cîteva precizări : pescui
tul în lacurile recent populate (Tăul 
fără fund etc.) este cu desăvîrșire 
interzis; în perioada iernii, se va 
asigura oxigenarea apei prin sparge
rea de copci pe întreaga suprafață 
înghețată (eventual) a apei ; de o 
mare atenție, din partea personalu
lui salariat al filialei și a pescarilor 
sportivi, va trebui să se bucure paza 
acestor lacuri.

Numai astfel munca depusă și ba
nii investiți de filială vor putea a- 
duce satisfacțiile scontate pentru 
pescarii sportivi.

T. ȚIȚIRCA 
vicepreședinte ai filialei A.G.V.P.S, 

Petroșani

Poziția Polului Nord 
magnetic

Calculele recente efectuate de un 
grup de geofizicieni canadieni au 
determinat exact locul actual al Po
lului Nord magnetic (cel indicat de 
acul magnetic al busolei). El se află 
la 75,5 grade nord și 100,5 grade 
vest, adică la extremitatea sudică a 

insulei Bathurst la circa 2 900 km 
la nord de orașul Winnipeg.

Comparînd poziția actuală a Po
lului cu cea de acum doi ani, geofi
zicienii au stabilit că el se deplasea
ză anual cu aproximativ 8 km spre 
nord și 1,6 km spre

In 1931, cînd s-a 
prima dată această 
Nprd magnetic era 
insulei Regele WtUtem.

est.
constatat pentru 
deplasare, Polul 
situat la nordul



dife-

car- 
pen-

O.N.T. „Carpațiu 
informează

Oficiul Național de Turism — 
„Carpați" informează că pentru a- 
ceastă iarnă asigură locuri în 
rite stațiuni balneo-climaterice.

Pentru cei suferinzi de boli 
diace sînt organizate trimiteri 
teu tratament în stațiunile Borsec, 
Bozia ș și Vatra Dornei. In stațiunile 
Olănești, Călimănești, Căciulata, Sle- 
hic-Moldova, Sîngeorz și Borsec se 
pot urma tratamente ale aparatului 
digestiv și ale ficatului. Totodată, 
se pot reține locuri în alte stațiuni 
pentru tratarea diferitelor afecțiunii

lit această perioadă se acordă re
duceri de 50 la sută Ia 
duceri importante la 
balnear din stațiuni.

cazare și re- 
tratamentul

(Agerpres)

Cum se nasc 
economiile
(Urmare din pag. l-a)

...................... .

— Ce ne facem cu cazanul ăsta 
dacă in fiecare zi consumă cite 600 
kg cărbuni, au spus muncitorii. Prea 
scump ne costă încălzirea noastră 
centrală.

— Asta așa este, a spus șeful sec
ției, și trebuie găsit ceva pentru a 
reduce consumul de combustibil. Și 
colectivul iar a început lucrul, pen
tru a transforma instalația de încăl
zit, de pe abur pe apă caldă, in sco
pul reducerii consumului de com
bustibil. Alte sute de ore de muncă 
patriotică, alte zeci de după-amiezi 
muncite In jurul cazanului. Încălzi
rea cu apă caldă are multiple avan
taje. In primul rirui nu mai e- nece
sar un om în plus pentru întreține
rea tocului și supravegherea caza
nului, căldura este constantă un timp 
mai îndelungat în ateliere și aceasta 
printr-un consum mic de combustibil. 
Astfel, de la un consum de 600 kg 
cărbune, la vechea instalație, s-a a- 
juns numai la /00 kg pe zi, iar u- 
neori chiar 50 kg; anual se face o 
economie de 90000 kg cărbune.

Pentru această realizare, întregul 
colecția de muncitori merită toate 
felicitările.

complex a cărui tra- 
a început zilele aees- 
completeze arhitectura 
celei mai tinere ex-

Mina Vulcan. O brigadă evidențiată in întrecerea socialistă 
condusă de minerul Buciunia Dumitru (al doilea din dreapta) de la secto
rul HI al minei Vulcan.

A început construcția 
complexului 

administrativ al minei 
Dîlja

j incinta minei Dîlja, zilele aces- 
teMi-au început lucrările la un nou 
obiectiv: complexul administrativ. 
Conceput de Institutul de proiectări 
miniere, noul 
ducere în fapt 
tea. vine să 
industrială a 
ploatări — pînă acum — din Valea 
Jiului. In prezent, se execută lucrări 
de săpături și betoane pentru fun
dații. Lucrările de fundație au fost 
încredințate 
boc Vasile, 
de un bun 
tarii de la

brigăzii conduse de Bo- 
brigadă care se bucură 
renume printre eonstruo- 
1.QM.M

Comisiile permanente sprijin de nădejde 
în activitatea sfatului popular

sarcinilor ce-i 
comisiilor per-

propunerile fă-
care,

In întrecerea patriotică ce se des
fășoară între toate orașele și comu
nele Văii Jiului, comuna noastră se 
numără printre cele eare au obținut 
realizări în buna gospodărire. Aceas
ta se datorește faptului că Sfatul 
popular al comunei Uricani s-a spri
jinit în îndeplinirea 
revin pe activitatea 
manente.

Numeroase au fost 
cute de comisiile permanente, 
aplicate, au contribuit ia situarea co
munei Uricani printre cele mai bine 
gospodărite. Așa de exemplu, în pri
măvara acestui an, comisia perma 
nentă de gospodărire comunală și in
dustrie locală a făcut propunerea 
transformării terenurilor din fața clu
bului muncitoresc și a staționarului 
în locuri plăcute de recreere. Prin- 
tr-o acțiune patriotică, propunerea a 
prins viață. Și astfel, pe terenurile 
virane mai sus amintite, ce cuprind 
circa 1 000 m p, s-au extins covorul 
verde și aleile.

La fel s-au înfăptuit și propunerile 
privind repararea drumurilor, de îm
prejmuire a curții școlii din Firizoni,

Ridicarea nivelului muncii de partid, garanția 
cu succes a sarcinilor economice

îndeplinirii

(Urmare din pag. l-a)

unor muncitori eu experiență și pre
gătire profesională bună, membri și 
candidați de partid

O vie dovadă a preocupării orga
nizațiilor de bază din uzină pentru 
îmbunătățirea muncii de primire и 
constituie faptul că în prezent la pre- 
parația Petrila nu mai sînt candi
dați cu stagiul expirat. Conferința 
a cerut ca prin generalizarea expe
rienței pozitive să fie îmbunătățită 
în continuare munca de primire în 
partid. Există posibilități pentru pri
mirea în rîndul eandidaților și a 
noilor membri de partid a unui nu
măr mai mare de femei muncitoare. O 
grijă mai mare trebuie acordată în
tăririi organizațiilor de bază nr 4 
și 5. Creșterea rîndurilor organiza
țiilor de partid și ridicarea nivelului 
muncii politice de masă vor da or
ganizațiilor de bază posibilitatea de 
a conduce preparatorii petrîleni spre 
noi succese în îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere pe acest an 
a

și
sarcinilor economice pe 1965.

In fața preparatorilor 
sareini mobilizatoare

Din multiplele probleme dezbătute 
de conferință s-a desprins elocvent 
grija organizației de partid de la 
preparația Petrila pentru mobilizarea 
colectivului uzinei la muncă rodnică 
pentru îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere pe acest an, pentru înde
plinirea cu cinste a sarcinilor de 
producție pe anul viitor. Conferința 
a pus în fața colectivului preparației 
sarcina de a realiza planul de pro
ducție pe anul 1964 
de 25 decembrie, de 
anul viitor 15 000 tone 
plan, de a îmbunătăți
bunilor preparați cu 0,3 puncte fa
ță de sarcina planificată, de a de-

pînă la data 
a produce în 
brichete peste 
calitatea căr-

podului de la Valea 
podețelor din satul

permanentă de învățămînt 
la rîndul său, a dat viață 
referitoare la împrejmuirea

de reparare a 
de Brazi și a 
Bulzu.

Comisia 
și cultură, 
propunerii
terenului destinat școlii generale de 
8 ani pentru a fi transformat de că
tre elevi într-o livadă de pomi fruc
tiferi.

Dar munca comisiilor permanente 
nu s-a rezumat numai la atît. Dove
dind preocupare pentru traducerea în 
viață a sarcinilor ce stau în fața 
sfatului popular, în ședințele ținute, 
comisiile au dezbătut cele mai arză
toare probleme ale comunei și și-au 
axat atenția asupra rezolvării lor.

Salutară a fost intervenția mem
brilor comisiei comerț și cooperație 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
unităților comerciale cu produse de 
larg consum, cit și a deservirii civi
lizate a populației. Prin activitatea 
comisiei permanente — sănătate și pre
vederi sociale, personalul medico-sa- 
nitar din localitate a avut im spri
jin eficient în munca sa. De мин- 
nea, a-a simțit dfa p№ ajutant mem

anul viitor 
din Petrila trebuie să 
economie de cel puțin

a stabilit cu claritate

păși indicele de recuperare stabilit 
prin planul de producție cu 0,2 punc
te. Sarcini concrete, mobilizatoare 
au fost puse în fața colectivului și 
în ce privește reducerea prețului de 
cost al producției. In 
preparatorii 
realizeze o 
250 000 lei.

Conferința 
sarcinile muncii pblitico-organizatori- 
ce în vederea obținerii acestor reali
zări. Sarcina centrală a organizației 
de partid și sub îndrumarea sa a 
conducerii tehnico-admim’strative, a 
sindicatului și organizației U.T.M 
este crearea condițiilor optime pentru 
preluarea ritmică a producției de la 
exploatările miniere Lonea. Petrila. 
Aninoasa. Vulcan și Dîlja. Așa cum 
a subliniat în cuvîntul său comunis
tul Rusan lacob, primirea ritmică a 
producției de cărbune 
gurată în primul rtnd 
lățirea condițiilor de 
nerea în perfectă stare 
re a utilajelor și instalațiilor, prin 
efectuarea unui număr mai mare de 
reparații și revizii între schimburi.

Antrenarea C.I.T. la rezolvarea 
unor probleme tehnice de primă im
portanță, întărirea răspunderii ingi
nerilor și tehnicienilor pentru asigu
rarea rezervei de haldare a sterilului 
și a condițiilor de realizare a planu
lui în fiecare schimb, generalizarea 
experienței pozitive, folosirea din plin 
a tehnicii noi. creșterea randamen
tului utilajelor iată cîteva din 
căile de asigurare a succeselor.

poate fi asi- 
prin îmbună- 
lucru. întreți 
de funcționa-

Atenție deosebită întăririi 
disciplinei în producție

Este știut faptul că înfăptuirea 
sarcinilor economice depinde în mare 
măsură de gradul de conștiință al 
muncitorilor, de disciplina în produc
ție. Conferința a apreciat însă că în 
preparație, disciplina nu e la nivelul 

de impozite și diferita

comisiile permanente 
rezultatele arătate mai

brilor comisiei permanente financiare 
în încasarea 
taxe.

Dacă prin 
s-au obținut 
sus. aceasta se datorește faptului că 
în fruntea acestora au fost aleși to
varăși pricepuți și cu experiență cum 
sînt Caragea Pompiliu (comisia per
manentă de învățămînt și cultură), 
Cuzuban Gheorghe (comisia perma
nentă de gospodărire comunală și in
dustrie locală), Camen Maria (co
misia permanentă sănătate și preve
deri sociale etc.). Comitetul executiv 
a ținut o strînsă legătură cu comi
siile permanente și le-a orientat în
spre rezolvarea celor mai importante 
probleme ale comunei.

De aceea comisiile permanente, ca. 
de altfel toți acei cetățeni care au 
participat la acțiunile întreprinse pen
tru buna gospodărire a comunei noas
tre, se bucură de o binemeritată apre
ciere.

IOAN MOGOȘ 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al comunei 

Uriteni

darea de seamă s-a 
de anul trecut a cres- 
absențelor nemotivate, 
partid și birourile or-

cerințelor. In 
arătat că față 
cut numărul 
Comitetul de 
ganizațiilor de bază au făcut prea 
puțin în această direcție, in secțiile 
preparației există unii membri și can
didați de partid — ce-i drept puțini 
la număr — care absentează de la lu
cru. Pepelea Nicolae, Chincean Simion, 
Topîreeanu Nicolae, Șipoș Alexandru. 
Gordg Alexandru nu fac cinste or
ganizațiilor de bază din care fae 
parte, fiind certați eu disciplina.

In privința disciplinei mai sînt de 
semnalat și alte lipsuri. Unii tova
răși nu folosesc din plin orele de 
lucru, întîrzie de la serviciu și vin 
uneori la șut neapți pentru lucru. In
tre aceștia amintim pe Gatinschl 
Rudolf, fstrate Gheorghe, Papp Emil, 
Budai Eduard, Ceauș Aurel, Florea 
Nicolae și Ciobeică Ștefan. Alți mem
bri și candidați de partid cum sînt 
Sîrbu Eiviu, Teodorovici luiiu, Petres
cu Ioan, fvancu Ioan și Nemeș Marla 
obișnuiesc să lipsească de la învăță- 
mîntul de partid, iar Oprea Alexan
dru, Zippenfenig Fridrik și alții au 
fost puși în discuția 
rale pentru repetate 
disciplina 
bitori au 
portari și 
ce căuta 
preparatori. Conferința de partid a 
trasat sarcina ca noul comitet și 
organizațiile de bază să militeze cu 
mai multă stăruință pentru întărirea 
disciplinei, pentru îmbunătățirea mun
cii cultural-educative.

adunărilor gene- 
abateri de la 
Mai muiți vor- 
asemenea com-

de partid, 
arătat că 
manifestări înapoiate n-au 
în rîndurile muncitorilor

■fr

La lucrările , conferinței a fost 
prezent tovarășul Lucian Drăguț, 
membru al Comitetului regional de 
partid Hunedoara. In cuvîntul său, 
tov. Lucian Drăguț a dat o înaltă 
apreciere activității politice desfășu
rate de organizația de partid pentru 
mobilizarea colectivului preparației 
la realizări superioare anilor trecuți.

Ocupîndu-se de problemele asupra 
cărora organizația de partid trebuie 
să-și îndrepte activitatea sa în viitor, 
tovarășul Lucian Drăguț a subliniat 
necesitatea întăririi disciplinei 
producție, îmbunătățirii muncii 
educare a maselor, întăririi răspun
derii comitetului de partid, a tutu
ror comuniștilor față de rezolvarea 
acelor probleme de care depinde în
făptuirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor.

In încheierea cuvîntului său, tova
rășul Lucian a dat indicații prețioa
se privind îmbunătățirea muncii po- 
litico-organizatorice a organizației de 
partid spre a înfăptui eu succes sar
cinile trasate de partid, hotărirea 
doptată de conferință.

Conferința a ales noul comitet 
partid care în prima sa plenară 
ales pe tov, Furdui Dumitru în func
ția de secretar.

în 
de

a-

de
a

la C.F.R.: Preocupări actuale
In cadrul complexului C.F.R. Pe

troșani se desfășoară cu intensitate 
pregătirile de iarnă. La atelierul de 
zonă, unde ploile căzute în ultimul 
timp au acoperit cu noroi întreaga 
piață de manevră, s-au executat toa
te lucrările de curățire. La revizia 
de vagoane, în afară de lucrările 
prevăzute, s-au efectuat lucrări în 
plus. Astfel, pentru depozitarea uleiu
lui s-a instalat un rezervor de mare 
capacitate, iar la sectorul T.T.R. s-au 
schimbat stîtpii vechi de pe traseu,
s-au 
s-au verificat instalațiile din stațiile 
Pui, Baru Mare, Grivadia, Merișor. 
E mița și Peștera Boli.

Dacă la unitățile arătate a exis
tat o preocupare deosebită pentru 
pregătirile de iarnă, nu același lucru 
•e poate spune deapre depou.

înlocuit sîrmele telefonice și

PUBLICITATE
COMPARATORI I

Sezonul friguros a sosit. Pro- 
curați-vă îmbrăcăminte călduroa
să Si încălțăminte de sezon. Ma
gazinele O.G.L. produse indus
triale sînt aprovizionate din 
abundență cu t
— Pârdesie
— Raglane
— Paltoane de iarnă
— Flanele de corp plușate
— Mănuși
— Ciorapi
— Fulare
— Pulovere
— Bocanci
— Ghete
— Pantofi

Vizitați magazinele O.G.L. 
produse industriale unde veți 
găsi articole de îmbrăcăminte 
necesare dvs. și familiei dvs. 
pentru sezonul de iarnă,

Magazinele asigură o deservi
re ireproșabilă.

lătrepriBderea orlieiinitl 
ie iwHn№e iKală 

Petroșani 
ANUNȚA URMĂTOARELE

POSTURI VACANTE:
— șef serviciu producție — 

salariu 1 700—1 950 lei
— tehnician C.T.C. — salariu

1 000—1 300 lei
— tehnician I normator tehnolog 
salariu 1 000—1 300 lei

— maistru tîmplar — salariu 
' 1 000—1 300 lei

— maistru mecanic, tapițer, tac
til — salariu 1 000—1 300 Ы

Condițiile de angajare sînt cete 
prevăzute de normele în vigoare.

<M‘.L. Produse 
Industriale

— PETROȘANI —
ANGAJEAZĂ:

— un gestionar la magaciaril 
de mobilă Vulcan.
— un gestionar la magazinul 
solduri Vulcan.

Condiții de angajare: studii V 
clase elementare, 5 ani ѵесМак 
în comerț șl o garanție materială 
la angajare.

Informații suplimentare la ser
viciul personal din cadrul <МЭД. 
Produse Industriale Petroșani, 
str. Republicii nr. 102, etajul 11, 
biroul 27.

Fabrica de p
Petroșani
ANGAJEAZĂ

ȘOFERI AUTO
Informații, la sediul fabricii 

din Petroșani str. Glemenței 
nr. 30.

Astfel, la depoul de locomotive aco
perișul remizei este spart și plouă 
în interior. Reparația trebuia efec
tuată de secția L 5, care tărăgănea
ză de mult această lucrare. La fel, 
la magazia de mărfuri din stația Pe
troșani acoperișul este spart în cîteva 
locuri, ușile nu se închid și multe 
geamuri sînt sparte. Aceeași situație 
este și la magazia de mesagerii. Be 
asemenea nu s-a făcut nimic în ve
derea adăpostirii pe timp rece a per
sonalului de manevră.

Este necesar să se acorde o aten
ție deosebită pregătirilor de iarnă 
vederea terminării lor pentru 
munca în complexul G.F.R. să 
poată desfășura fără întrerupere 
în cele mai bune condiții pe tot tim
pul iernii.

în 
ca 
se 
?i



Proletari din toate țările, uaiți-vâ!
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Organizațiile noastre de partid - 
mereu mai puternice

IOAN KARPINECZ 
secretar

al Comitetului orășenesc de partid
Petroșani

încordare și ho 
tărire în lupta cu 
stratul de cărbu
ne. Șeful de bri
gadă Imre loan, 
de la sectorul I 
al minei Vulcan, 
împreună cu un 
ortac din briga
dă, în timpul lu
crului.

* «
*

Fapte semnificative pe graficul întrecerii
• Peste 88 000 tone de cărbune în plus.
• Randament mediu pe bazin — 1,280 tone cărbune pe post.
• Economii la prdțul de cost în valoare de peste 14 000 000 lei pe 

G.G.VA.

Rod al muncii 
■nsuflefite

Minerii Văii Jiului au încheiat fie
care lună care a trecut din acest an 
cu frumoase realizări în sporirea pro
ducției de cărbune. Plusul de pro
ducție obținut de la începutul anului 
și pînă în prezent depășește 88 000 

tone de cărbune. Acest succes are la 
bază munca însuflețită desfășurată 
de minerii și tehnicienii de la toate 
expl țările carbonifere din Valea 
Jțuli ecum și folosirea unor meto- 

^jjiatîve valoroase de muncă, 
' " Mi-ees de seamă l-au obținut 
ginerii Văii Jiului și în privința 

'creșterii productivității muncii. Pe în
tregul bazin s-a realizat un randa
ment mediu în acest an de 1,280 
tone de cărbune pe post, față de 
1,263 tone pe post cit este planificat.

Economii înseninate 
la prețul de cost

Recent, economiștii din cadrul uni
tăților ce aparțin de C.C.V.J. au în
cheiat calculele asupra realizărilor 
obținute la prețul de cost pe primele 
10 luni ale anului In fruntea între
cerii la acest capitol se situează co
lectivul Uzinei de reparat utilaj mi
nier din Petroșani care a obținut 
o economie la prețul de cost în va
loare de 1 779 000 lei. La rîndul lor, 
minerii de la Lonea au realizat eco
nomii suplimentare de 1 417 000 lei, iar 
cei de la Lupeni—aproape 1 000 000 lei. 
Valoarea economiilor totalizate pe 
C.C.V.J. în primele 10 luni ale anu
lui, se cifrează la 14 262 000 lei.

Aceste economii au fost obținute 
ca urmare a creșterii producției și 
productivității muncii, a reducerii 
cheltuielilor de producție.

Clasamentul 
hărniciei

Pe baza rezultatelor obținute în 
primele două decade din luna noiem
brie în depășirea sarcinilor de plan, 
pe primele locuri ale întrecerii socia
liste se situează colectivele urmă
toarelor exploatări :

Exploatarea Eată 
de plan

Față 
de an
gaja
ment

Aninoasa 102,6% 101 %
Lupeni 102,2% 07%

Uricani 100,1% 99%
Vulcan 100,1% 98%

Dintre sectoare primele locuri în
întrecere sînt ocupate de :
Sectorul II Vulcan 113% 1H%
Sectorul IV Aninoasa 108% 107%*
Sectorul II Lupeni 108% 105%

Sectorul V Vulcan 106% 105%
Sectorul I Uricani 105% 103%

întărirea con
tinuă a organiza
țiilor de partid 
prin primirea de 
candidați și noi 
membri de partid
din raidurile celor mai înaintați 
muncitori, ingineri, tehnicieni, inte
lectuali, constituie una din principa
lele premize ale creșterii rolului lor 
în mobilizarea maselor largi de oa
meni ai muncii.la înfăptuirea progra
mului desăvirșirii construcției socia
liste elaborat de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Că'lăuzindu-se în activitatea lor 
după prevederile Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, or
ganizațiile de partid din Valea Jiu
lui, îndrumate de Comitetul orășe- 
neec de partid Petroșani, au desfă
șurat o muncă susținută pentru pri
mirea de candidați și noi membri de 
partid. De la apariția Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.M.R. din aprilie 1962 
și pînă în prezent, organizațiile de 
bază din Valea Jiului au primit 3158 
membri de partid. In cadrul muncii 
de primire, organizațiile de partid au 
militat cu perseverență pentru întă
rirea compoziției lor sociale. Expre
sie elocventă a acestei preocupări o 
constituie faptul că din cei 3158 
membri de partid prirniți în perioa
da arătată. 2776 sînt muncitori.

In munca de întărire a rîndurilor 
lor, organizațiile de baza au pus1 
principalul accent pe îndeplinirea 
cerinței de a se acorda înaltul titlu 
de membru de partid celor mai buni 
dintre cei mai buni oameni ai mun
cii. S-a urmărit ca marea majori
tate a celor primiți să lucreze ne
mijlocit în producție, acolo unde se 
materializează sarcinile economice 
puse de partid. îndeosebi, organiza
țiile de partid din exploatările ■ mi
niere și-au îndreptai atenția spre 
primirea în partid a celor mai buni 
muncitori din subteran, fruntași și e- 
vidențiati în întrecere, mineri .cu 
prestigiu, printre' care ’ tdv.' Woară 
Ioan din sectorul II al minei' -Vdb 
can. Petrar Loghin de la E.. M. A- 
nînoasa. Petre Constantin de la E. M. 
Lupeni - șefi de brigSai care se si
tuează mereu în. primele rînduri ale 
întrecerii. .

Sporirea rîndurilor organizațiilor 
de partid a permis repartizarea 
membrilor și candidaților de partid 
la locurile hotărîtoare ale procesului 
de producție, ceea ce are o deose
bită importanță pentru creșterea ro
lului de conducător al organizațiilor 
de partid. Astfel, la mina Petrila, 
toți șefii de brigăzi din subteran sînt 
membri și candidați de partid. De a- 
semenea, la celelalte exploatări și 
întreprinderi din Valea Jiului, la lo
curile cheie ale producției, în frun

tea marii majori
tăți a brigăzilor și 
echipelor, sînt co
muniștii.

Un rezultat im
portant al îmbună

tățirii muncii de primire îl constituie 
întărirea organizațiilor de partid 
dintr-o serie de sectoare ale activi
tății economice și1 sociale. Primirea 
unui număr de peste 200 candidați 
și noi membri de partid din rîndul 
constructorilor de pe șantierele in
dustriale și social-culturale, a per
mis înființarea de- noi organizații de 
bază pe șantierele. de constricții, 
ceea ce a dus la o mai bună mobi
lizare a muncitorilor ' constructori 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. De asemenea, prin creșterea 
numărului membrilor și candidaților 
de partid din școli, de. la 447 — cîți 
erau în mai 1962 — la 807 în pre
zent, numărul organizațiilor de bază 
din școli a crescut de la 8 la 22. 
Prin aceasta s-au asigurat condițiile 
necesare creșterii nivelului muncii 
instructiv-educative din școli, îmbu
nătățirea educării comuniste a tine
rei generații.

Rezultatele bune dobîndite în mun
ca de primire își au izvorul în fap
tul că organizațiile de partid desfă
șoară o muncă vie, multilaterală cu 
activul fără de partid, cu organiza
țiile U.T.M. care constituie princi
pala rezervă de împrospătare a rai
durilor partidului. In cadrul activu
lui fără de partid, cei mai buni mun
citori, tehnicieni, ingineri sînt atrași 
la munca de masă desfășurată de 
organizațiile de partid. Participînd 
Ia adunările generale deschise, în 
cadrul cărora se analizează rezolva
rea sarcinilor economice, precum și 
la activitatea a diferite colective for
mate de birourile organizațiilor de 
bază pentru studierea ■ problemelor 
legate de realizarea planului de pro
ducție, folosirea. rezervelor interne, 
îmbunătățirea calității producției, rea
lizarea de ecotiomii 'efc., tovarășii din 
activi dbu un sprijin «prețios; c^fcni- 
zațiilor de bază și, în acest proces 
ei cresc, își însușesc calitățile' mo
rale șt politice în Vederea primirii 
lor îtL rîndul candidaților de partid.

Numeroase:.organizații de Hză din 
minele Văii Jiului au dobîndlt o ex
periență prețioasă în munca cu acti
vul fără de partid. Organizațiile de 
bază nr. 2, 3, 4, de lâ mina Petrila, 
nr. 1 A, 2, 3, 4. A, 4 В de la mina 
Lupeni, organizațiile de bază de Ia 
mina Aninoasa și altele invită pe 
tovarășii din activele fără de partid 
la adunările generale consacrate 
realizării planului de producție,* creș
terii productivității muncii, reducerii

(Continuare în pag. 3-a)

încheierea Expoziției realizărilor 
economiei naționale a R. P. Romîne

Duminică, 22 noiembrie a.c., Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale a R.P. Romîne își închide por
țile. Potrivit unor calcule estimative, 
în, trei luni, expoziția a fost vizitată 
de peste 4 milioane de cetățeni de 
diferite categorii — muncitori, ingi
neri. tehnicieni, colectiviști, pensio
nari. studenți. elevi etc. din toate 
regiunile țării.

Menită să oglindească avîntul deo
sebit al economiei naționale și prin
cipalele înfăptuiri din cei 20 de ani 
de la eliberarea țării de sub jugul 
fascist, expoziția a facilitat vizitato- 
rildr o cunoaștere mai temeinică a 
roadelor politicii partidului nostru 
de industrializare socialistă a țării, 
de dezvoltare armonioasă, proporțio.- 
nală a tuturor ramurilor economiei 
Ea a oferit un prilej minunat pentru 
răspîndirea pe scară largă a expe
rienței înaintate dobîndite de poporul 
nostru în construcția socialistă, pen
tru' îmbogățirea acestei experiențe. 
Zecile de mii de exponate de tot 
felul, calitatea și aspectul lor au im
presionat pufernic. Jn cărțile de im

presii, în discuțiile purtate, în decla
rațiile făcute presei și radioteleviziu- 
nii, milioanele de vizitatori au dat 
înalte aprecieri realizărilor- poporului 
nostru și au exprimat sentimentele 
lor de legitimă bucurie și mîndrie

patriotică, hotărîrea fermă de a 
munci cu și mai mult entuziasm pen
tru transpunerea în viață a politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Pentru oamenii de afaceri, repre- 
zentînd firme comerciale din diferite 
țări, expoziția a oferit un binevenit 
prilej de a face cunoștință nemijlocit 
cu produsele care îi interesează. A- 
preciind calitatea exponatelor, unii 
dintre ei au perfectat cu întreprinderi 
romînești de comerț exterior tran
zacții comerciale pentru cumpărare? 
mor produse.

In numeroase impresii și opinii no
tate în cartea de onoare a expoziției, 
în declarații făcute presei și radiou

lui. oaspeții de peste hotare au făcut 
anrecierî elogioase cu privire la am
ploarea expoziției, moderna ei organi
zare, multitudinea și varietatea pro
duselor. calitatea acestora. Multi din
tre ei au scos în evidență înaltul 
nivel, calitatea și aspectul mașinilor 
și utilajelor romînești, cotîndu-le la 
nivelul tehnicii moderne, buna cali- 
tale a produselor petroliere, chimice, 
ale industriei lemnului, industriei u- 
șoare, alimentare etc. Nu puțini și-au 
exprimat dorința sinceră de a mai 
veni în țara noastră, ca turiști sau în 
cadrul relațiilor economice, științi
fice, culturale
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leargăi intr-o goană 
fără saț să prindă

A 
D

ze in palmele lui mici. 
Apoi alta și alta. Ste

O așteaptă de mult.
Și de dimineață, cind 
și-a aruncai ochii pe 
geam, primul lucru 
care i-a atras atenția, 
a fost mantia de her
mină așternută peste 
oraș. Albul imaculat 
i-a înviorat mișcările. 
Bundița, șoșonii, fula
rul au fost deja pre
gătite. In sfîrșit, a că
zut prima zăpadă / 
Iși tîrșește șoșonii cu 
lăcomie prin stratul 
pufos și alb Apoi a-

din zbor steluțele al
be. Una! Nu. tnai e 
N-a putut s-o păstre

luțele nu vor să tră
iască în minutele lui. Și 
Minei, „puștiul vecinului 
de la trei" renunță la jo
cul de-a prinsa. Picioarele 
cu șoșoni au obosit de a- 
lergătură. Și apoi mai in
tervine și glasul autoritar 
al mamei;

— Minei! Vino in casă, 
te-ai jucat destul; și de 
acum înainte o să mai ai 
zăpadă, pînă la primăvară.

Jocul de azi dimineață 
a puștiului m-a captivat. 
Aș alerga și eu ca el, dar 
nu-mi stă bine. Așa că

mă mulțumesc să mă 
plimb ca pașii liniștiți prin 
„ploaia" de steluțe. Oa
menii grăbiți, aleargă in 
dreapta și in stingă, după 
cumpărături. „Vine iarna"
— acestea sînt cuvintele 
ce se vîntură pe toate bu
zele. După ce se intilnesc. 
cunoscuții iși string mii- 
nile și in local obișnuitu
lui „ce mai faci." fiecare 
începe cu o constatare: 
„vine iarna". Intr-adevăr, 
credincioasă ca si in alți 
ani, iarna a „căzut" la noi 
și anul acesta mai timpu
riu. Băncile parcurilor au 
rămas goale, coroanele co
pacilor — verzi astă vară
— s-au încărcat, ca în 
peisajul din fotografie, de 
puful primei zăpezi.

☆
A mai trecut a zi. 

Soarele și-a strecurat ra
zele printre norii plum
burii. făcind ca împrejuri
mile acoperite cu mantia 
de nea. să reflecte sctn- 
teieri argintii. încet, în
cet, zăpada atît de mult 
așteptată în lumea celor 
mici, s-a topit. A rămas 
totuși... pe crestele munți
lor din jur.

Și a mai rămas speranța 
că ea va reveni în curlnd 
și definitiv; acoperind pei
sajul din jur.

I. GIOCLE1


