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ferm pe calea 
îndeplinirii angajamentelor

In luna martie colectivul minei Petrila s-a situat în frun
tea întrecerii socialiste pe bazin alături de minerii de la Uri- 
cani. La Petrila s-au produs peste plan în martie 4723 tone 
de cărbune energetic, cu lift procentaj de cenușă mai scăzut cu 
0,3 la sută față de norma admisă, pe mină productivitatea me
die a depășit 1,220 tone pe post. De asemenea după calculele 
preliminare, economiile suplimentare la prețul de cost se ridică 
la circa 0,50 lei pe tona de cărbune extrasă. Prezentăm mai jos 
cîteva rezultate ale muncii acestui harnic colectiv.

Ar —*
Sectorul I fruntaș pe mină!

Minerii sectorului I au luptat 
cu perseverență pentru a obține 
rezultate și indici mai buni decît 
minerii de la sectorul III cu care 

.•■se., află în întrecere. La sfîrși- 
'“tul lunii trecute s-au văzut cîș- 
tigătorii: minerii sectorului I. 
Ei au produs peste planul lunar 
nu mai puțin de 3326 tone de 
cărbune, întreaga cantitate extra
să avînd un procentaj de cenușă 
cu 0,2 la sută sub norma stabi
lită sectorului. Ca și în lunile 
precedente, în martie toate bri
găzile sectorului și-au depășit 
sarcinile de plant Cea mai bună 
brigadă pe sector, a fost cea con
dusă de Cucoș Gheorghe de la a- 
batajul figuri pe stratul 6 care 
și-a depășit productivitatea pla
nificată cu 1,020 tone pe post și 
pe această bază a extras peste 
plan 487 tone de cărbune. însem
nate cantități de cărbune au dat 
peste plan și minerii din brigă
zile conduse die Mihai Ștefan, 
Demeter Ioan, Peter Victor, care 
și-au întrecut randamentele : sta
bilite cu 0,500—0,700 tone pe 
post. Conducerea sectorului are 
cuvinte de laudă pentru brigada 
de pregătiri condusă de Androne 
Iosif care a executat săparea unei 
galerii în culcușul stratului 5, 
-Armată în fier, dînd o lucrare de 
înalt nivel calitativ. Tot die la 
lucrările de pregătiri s-au eviden
țiat pentru lucrul de calitate 
prestat brigăzile minerilor frun
tași Rohozneanu Mihai și Szekely 
Ștefan.

57 la sută depășire de plan!

La începutul lunii martie mi
nerii sectorului de investiții al mi
nei Petrila s-au angajat să obți
nă succese cît mai mari în mun
că, pentru a menține în acest fel 
titlul și drapelul de sector frun
taș pe bazin. O primă latură că
reia i-au acordat atenție a fost 
ridicarea tuturor brigăzilor la 
nivelul îndeplinirii ritmice a pla
nului. Maiștrii mineri Musca 
Ioan, Kalman Dionisie, Trufaș 
Alexandru, Manican Vasile și cei
lalți au urmărit ca brigăzile de 
care răspund să aibă asigurate 
condiții bune de muncă. Rezul
tatele obținute dovedesc aceasta. 
Pe sector în martie planul la me
tri liniari a fost depășit cu 57 
la sută. Toate brigăzile și-au în
deplinit și depășit sarcinile a- 
vute. La galeria de legătură cu 
sectorul I la orizontul 14 brigada 
lui Băbuț Constantin a excavat 
cu 80 m. c. mai mult decît avea 
plan, executînd numai lucru de 
calitate, iar cea a lui Somogyi lu- 
liu și-a depășit cu 71 m. c. pla
nul la lucrarea din galeria de o- 
col la puțul centru, orizontul 14. 
Colectivul dfe la investițiile minei 
Petrila a obținut, pe lîngă de
pășirea planului de producție, și 
economii la prețul de cost care 
se estimează la circa 60.000 lei 
peste plan în luna martie. 1 -

Randamente mari la sectorul II
Deși în privința cantității de 

cărbune date peste plan în mar
tie minerii sectorului II au obți
nut rezultate ceva mai slabe ca 
în februarie (399 tone de cărbu
ne peste plan față de 2124 tone 
în februarie), ei se situează în
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primele rînduri ale întrecerii pe 
mină în ceea ce privește randa
mentele. La brigada condusă de 
Michiev Gheorghe productivitatea 
muncii dtepășește sarcina planifi
cată cu 490 kg. cărbune pe post, 
brigada lui Cristea Nicolae a. ex
tras în martie de fiecare post 
prestat cîte 690 kg. cărbune mai 
mult decît prevedea sarcina din 
foaia de acord. Cu 516 kg. căr
bune pe post și-au întrecut pla
nul minerii lui Sidorov Vasile. 
Aceste rezultate împreună cu ale 
celorlalte brigăzi din abatajele 
sectorului, care toate și-au în
deplinit planul lunar, au făcut

Tî mărul muncitor Florea loan lucrează în secția de reparații 
capitale de la U.R.U.M.P. El se străduiește să execute reparații de 
cea măi bună calitate, să lucreze in așa fel incit să se poată mînr 
dri cu munca lui. Iată-1 împreună cu ortacul său făcînd ultima re
vizie unor Stații de întindere pentru craterele T.P.-l.

Spre noi succese in întrecerea socialistă
Cu justificată mîndrie au luat 

cunoștință minerii exploatărilor 
Văii Jiului de rezultatele obținu
te de ei în primul trimestru al 
anului. După succesele obținute 
în anul trecut, primul trimestru 
al acestui an vine să confirme 
marile posibilități de creștere a 
producției create la toate exploa
tările, hotărîrea fermă a mineri
lor pentru a întîmpina cu cele 
mai bune rezultate glorioasa a- 
niversare a partidului.

Cele 61.085 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic date pes
te plan în această perioadă au 
fost obținute exclusiv pe seama 
creșterii productivității muncii ca 
urmare a îndeplinirii măsurilor 
prevăzute în planurile de acțiune, 
măsuri izvorîte din propunerile 
minerilor. La toate exploatările 
randamentul mediu a sporit sim
țitor în primele trei luni din 1961 
față de realizările din decembrie 
1960. Minerii de la Lonea, de 
pildă, au extras în martie cu a- 
proape 70 kg. cărbune mai mult 
pe fiecare post prestat decît în de
cembrie. La Petrila randamentul 
mediu obținut în luna martie de
pășește cu p.esfe 100 kg. cărbune 
pe post realizarea .din decembrie. 
Aici sînt numeroase brigăzi care 
obțin în abataje randamente, me
dii de peste 6,5 tone, de cărbune 
pe post și printre acestea la loc 
de frunte sînt cele de la sectorul 
III al minei. Drept adevărați ma-
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ca pe sector să se extragă de fie
care post prestat în cărbune eîte 
2,955 tone de cărbune, cu mult 
peste sarcina de plan.

în-a 
martie 
muncă 

obiective.

Succesele frontaliștilor 
de la sectorul II

Colectivul sectorului II 
tîmpinat în cursul lunii 
o seamă de greutăți în 
datorită unor cauze 
Minerii de aici, în frunte cu co
muniștii au luptat din răsputeri 
pentru a le lichida. Și le-au li
chidat. In perioada 20—31 mar
tie, din frontalele și preabatajele 
sectorului s-au extras peste pre
vederile planului măi bine de 
1750 tone de cărbune cocsifică
rii de bună calitate. Frontaliștii 
din brigada lui Nagy Andireî 
și-au adus contribuția la succe
sul sectorului cu peste 600 tone 
de cărbune date în plus de plan, 
însemnate realizări au obținut și 
cei din frontalul condus de Popa 
loan, cei din preabatajele secto
rului.

eștri ai randamentelor înalte s-ău 
afirmat minerii de la Uricjjni. Ei 
dau acum peste 1,300 tone de căr
bune pe fiecare post prestat, cu 
aproape 200 kg. mai mult ca în 
luna decembrie a anului trecut. Fă
cînd bilanțul primului trimestru nu 
putem trece cu vedere că în mul
te zile la rînd (mai ales în mar
tie) minerii de la Lupeni au a- 
tins și depășit productivitatea de 
o tonă de cărbune pe fiecare post 
prestat.

îndrumați de organizațiile de 
partid urmînd exemplul comuniș
tilor, minerii și-au îndreptat mai 
mult atenția spre aspectul econo
mic al muncii lor. In primul tri
mestru indicii planului tehnic au 
fost simțitor depășiți. La mina 
Petrila, spre exemplu, consumul 
de lemn de mină realizat în fe
bruarie a fost cu 3,17 Ш.С./1000 
tone mai mic decît în decembrie. 
Aici s-a pus în funcțiune un a- 
bataj frontal, au fost armați cu 
metal sau bolțari peste 1.750 m. 
galerie în cursul trimestrului,, 
s-a ținut o mai bună dvidență a* 
consumului de lemn pe lucrări 
miniere și sectoare. De asemenea, 
la Lonea intrarea în exploatare 
a două abataje frontale armate 
în fier a permis colectivului să 
folosească în luna februarie cu 
2,40 m. c. lemn la 1000 tone de 
cărbune mai' puțin ca în decem
brie.

Stabilind că principala.saraea

VMfa dcfcgaflcl de partM 
$1 guvernamentale a P. s. 

Cehoslovace in (ara noastră
Depuneri de coroane la monumentul Eroilor 
Patriei și la monumentul Eroilor Sovietici
Joi dimineața delegația de 

partid și guvernamentală a R. S. 
Cehoslovace, în frunte cu tovară
șul Antonin Novotny, a depus co
roane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumen
tul Eroilor Sovietici.

La solemnități au participat 
tovarășii: Chîvu Stoica, Petre 
Borilă, general de armată Leon- 
tin Sălaj ani, ministrul Forțelor 
Armate, Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe, Mihail 
Hașeganu, ambasadorul R. P. 
Romine la Praga, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali și ofi
țeri superiori ai Forțelor Armate 
ale R. P. Romine.

La Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost de față I. K. Jegallm, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Ambasadei 
U.R.S.Ș.

La cele două solemnități 
fost de față numeroși

au
oameni al

In vizită la uzinele „Republica”, 
23 August” și prin cartierele Capitalei
Muncitorii Uzinei de țevi „Re

publica** din Capitală au primit 
joi vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R. S. Ceho
slovace, în frunte cu tovarășul 
Antonin Novotny. In cinstea în- 
tîlnirii cu conducătorii Ceho
slovaciei socialiste, uzina a fost 
împodobită sărbătorește. Deasu
pra intrării principale, pe o ma
re pancartă, încadrată de drape
lele de stat ale R. S. Cehoslovace 
și R. P. Romîne, era înscrisă în 
ljmba romînă și cehă urarea: 
„Bine ați venit, oaspeți dragi**. 
Pe fațada halei principale a la- 
minoarelor, unde era scrisă lo
zinca „Trăiască prietenia rotnîno- 
cehoslovacă**, se aflau portretele 
.tovarășilor Antonin Novotny și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

La intrarea în uzină, oaspeții 
însoțiți de tovarășii Chivu Stoica, 
Petre Borilă și Mihail Hașeganu, 
ambasadorul R.P.R. la Praga, 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Gheorghe Gaston Marin, Florian 
Dănălache, prim-secretar al Co
mitetului Orășenesc București al 
P.M.R., Constantin Tuzu, minis
trul Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de mașini, de re
prezentanți âi organizațiilor de 
partid, sindicală și U.T.M. din 
uzină, de numeroși metalurgiști. 
Muncitorii au făcut oaspeților și 
conducătorilor de partid și de 
stat din țara noastră o călduroa
să primire.

care stă în fața oamenilor muncii 
din industrie în întrecerea so

cialistă în cinstea aniversării parti
dului este îmbunătățirea continuă 
și substanțială a calității pro
ducției. Directivele C.C. al P.M.R. 
au trasat sarcini mari și pentru 
minerii Văii Jiului. In adunările 
pentru definitivarea obiectivelor 
întrecerii socialiste colectivele mi
niere au acordat mare atenție îm
bunătățirii calității producției de 
cărbune la toate sortimentele. 
Rezultatele eforturilor pentru ex
tragerea de cărbune cu cît maî 
puțin șist vizibil în el se fac sim
țite. La mina Aninoasa procentul 
de cenușă în cărbunele extras în 
luna martie a fost cu 1 la sută 
sub norma admisă, iar la Vulcan 
cu 0,7 la sută sub normă. Mi
nerii de la Lupeni au dat în 
martie cărbune cu un procent de 
cenușă mai scăzut cu 1,2 la sută, 
iar cei de la Uricani cu 0,6 la 
sută față de realizările din de
cembrie trecut.

Minerii au început acum un 
nou trimestru de muncă. Trecînd 
în revistă succesele dobîndite pî- 
nă acum, trebuie să arătăm și 
unele laturi negative ale activi
tății depuse, tocmai pentru ca a- 
ceste deficiențe să fie grabnic 
chidate, iar în cinstea celei de

li-
a

ing. CH. DUMITRESCU 

muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

Companii de onoare atu prezen
tat onorul. La Monumentul Eroi
lor Patriei au fost intonate im
nurile de stat ale R. S. Ceho
slovace și R. P. Romîne. Lai Mo
numentul Eroilor Sovietici au fost 
intonate imnurile de stat ale U- 
niurrii Sovietice, R. S. Cehoslova
ce și R. P. Romîne.

După depunerea coroanelor, to
varășul Antonin Novotny și cei
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale au păs
trat un moment dă reculegere.

Pe panglicile coroanelor erau 
înscrise cuvintele: „Eroilor ro- 
mîni, din partea delegației de 
partid și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace**; „Eroilor sovietici, 
luptători pentru libertatea popoai- 
relor, din partea delegației de 
partid și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace**.

Cei prezenți au primit aperi de
filarea companiilor de onoare.

în 
populare, despre 

obținute în creșterea

Un grup de muncitoare a ofe
rit tovarășului Antonin Novotny 
și celorlalți membri ai delegației 
cehoslovace buchete de flori.

In numele muncitorilor, ingi
nerilor, tehnicienilor și funcțio
narilor, înalții oaspeți au fost 
salutați de ing. Gheorghe Pie- 
troiu, directorul general al uzi
nelor.

Solii poporului cehoslovac, îm
preună cu persoanele oficiale ca
re i-au însoțit au vizitat apoi 
secțiile de laminare și prelucrare.

In timpul vizitei oaspeții au 
fost informați despre dezvoltarea 
înregistrată de această importan
tă întreprindere metalurgică 
anii puterii 
realizările 
producției și productivității mun
cii.

Membrii delegației cehoslovace 
s-au întreținut cu muncitori și 
tehnicieni. Ei s-au interesat de 
diferite aspecte ale desfășurării 
procesului de producție.

Oaspeților li s-a relatat despre 
angajamentele și rezultatele ob
ținute de muncitorii uzinei în în
trecerea socialistă pornită în cin
stea celei de-a 40-a aniversări 
a partidului pentru ridicarea con
tinuă a calității produselor.

A fost vizitat apoi complexul 
social-cultural al uzinei, căminul 
de copii, cantina, clubul.

In continuare au fost vizitate 
Uzinele metalurgice „23 August“.

La intrarea principală, un nu
meros grup de metalurgiști i-au 
întîmpinat pe înalții oaspeți cu 
aplauze, oferindu-le flori și in
signe cu 
o

emblema uzinei. Pe 
mare pancardă era înscrisă
(Continuare în pag. 4-a)

Intr-o atmosferă 
de caldă prietenie
Joi seara, tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Romîne, 
a oferit, la Casa de oaspeți din 
Șoseaua Kiseleff, o masă în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R. S. Cehos
lovace în frunte cu tovarășul 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R.S. Cehoslova
ce.

Au luat parte membrii deleg ar 
ției de partid și guvernamentale 
a R.S. Cehoslovace, conducăto
rii de partid și de stat ai R.P. 
Romîne, membrii ai C.C. 
P.M.R. și ai guvernului.

Masa s a desfășurat înitr-o 
mosferă de caldă prietenie.

★
In aceeași seară, delegația 

partid și guvernamentală a 
S. Cehoslovace a plecat intr-o • 
călătorie prin țară.

In timpul călătoriei înalții 
oaspeți sînt însoțiți de tovară
șii Chivu Stoica, Mihai Florescu, 
Aurel Mălnășan și Mihail Hașe- 
gaau. (Agetțces)

al

at

de 
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O sarcină de mare răspundere 
în fata agitatorilor

Pentru o calitate superioară a 
producției 1

Aceste cuvinte, pătrunse adine 
In inimile și în conștiința oame
nilor muncii sintetizează princi
palul obiectiv spre care colecti
vele minelor șî întreprinderilor 
își îndreaptă atenția tn marea în
trecere ce se desfășoară în pre
zent tn întîmpinarea celei de a 
40-a aniversări a creării Partidu
lui Comunist din Rombul аь Hotă- 
rîrta oamenilor muncii de a pune 
calitatea producției In centrul a- 
tenției, constituie un entuziast 
răspuns dat chemării partidului 
de a întâmpina această glorioasă 
aniversare cu noi succese in rea
lizarea mărețului program de 
desăvîrșlre a construcției socia
liste elaborat de cel de-al fll-lea 
Congres al P.M..R. „Lupta pentru 
o calitate superioară a produse
lor — împreună cu sporirea pro
ducției, a productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor de produc
ție — trebuie privită ca o sarci
nă centrală în îndeplinirea pla
nului de stat, cu caracter perma
nent, a cărei înfăptuire are e- 
fecte favorabile în toate dome
niile activității economice** — se 
arată în Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialis
te în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea P.C.R.

Colectivele minelor și întreprin
derilor din Valea Jiului și-au luat 
angajamente sporite în întrecerea 
în cinstea aniversării partidului 
și în cadrul acestor angajamen
te îmbunătățirea calității produc
ției ocupă un loc central. Acum, 
cind pășim în ultima lună care 
ne mai desparte de marea sărbă
toare, minerii Văii Jiului, precum 
și colectivele celorlalte întreprift-
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IN ШТЕѴА RINDURI
dl* Luni, 3 aprilie, tov. Petric 

Carol fi Cristea Ana au predat 
lecția a lll-a Ut cele două cursuri 
de instruire a agitatorilor din sec
torul Vil al minei Lupeni. La șe
dințele celor două cursuri au par
ticipat 12 de agitatori.

★ In fiecare schimb agitatorul

derl, raportează succese de sea
mă. fn afară de faptul că în pri
mul trimestru al anului s-au dat 
pe întregul bazin peste pian 
25.405 tone de cărbune coc&ifica- 
Ы1 șl 35.080 tone c&rbunc ener
getic, colectivele minelor Lunea, 
Petrila, Anfnnasa și Uricani au 
extras cărbune cu un pFOcent dc 
cenușă mai tute dea't cel planifi
cat, ceea ce înseamnă un succes 
important în lupta pentru cali
tate. De asemenea, la preparații. 
la filatură, pe șantiere, realiză
rile în domeniul Îmbunătățirii 
calității sînt evidente.

Aceste realizări pot fi mult 
dezvoltate! Aceasta cere organi
zațiilor de partid, ca prin inter
mediul colectivelor de agitatori, 
prin celelalte mijloace, să inten
sifice munca politică de masă 
pentru o producție de calitate 
tot mai bună.

O serie de măsuri luate de Co
mitetul orășenesc de partid Pe
troșani vin în sprijinul organiza
țiilor de partid în vederea îmbu
nătățirii muncii de agitație. In 
Valea Jiului funcționează tn pre
zent 80 dc cursuri pentru agita
tori, la care participă aproape 
4000 de tovarăși. Lecțiile predate 
în cadrul acestor cursuri sînt a- 
xate pe sarcinile ce stau în fața 
muncii politice în vederea mobi
lizării maselor la realizarea o- 
biectlvelor economice elaborate de 
cel de-al II 1-lea Congres al 
P.M.R.

Aceste cursuri, trebuie comple
tate cu o permanentă preocupare 
a organizațiilor de partid pen
tru instruirea agitatorilor asupra 
sarcinilor concrete înspre care 
trebuie să-și îndrepte atenția în 
vederea mobilizării colectivelor la 
înfăptuirea angajamentelor de în
trecere. Aceasta cu atât mai mult putori, la ședința de pregătire г*ч» cit шгчіпігѵЯ Яг» ia 1 ntirliscă In < г w

minei Petrila, vorbește ortacilor 
săi despre necesitatea îmbunătă
țirii continue a calității cărbune
lui prin alegerea cu grijă a șis
tului vizibil. Brigada 
cărbune de calitate.

ț
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a gazetei | 
organ al I

dă acum

★ In actuala ediție 
de perete „Minerul'-', 
comitetului de partid și a comi
tetului sindicatului de la mina A- 
ninoasa, agitatorul Popa Ștefan 
vorbește intr-un articol despre 
sarcinile ce revin brigăzilor de 
tineret in cinstea celei de a 40-a 
aniversări a partidului privind ex
tragerea unui cărbune de calitate 
fi la un preț de cost cit mai re
dus.

* ★ Zilele trecute agitatorul Ra-
Г koezi Adalbert, de la preparați;!
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Petrila a vorbit în fața unui nu
măr de peste 50 de tineri despre 
felul în care se va organiza ac
țiunea de împădurire care va în
cepe în curșul săptămînii viitoare, 

f Я. .<■ .<■ . -V» . *

Lecții strîns legate 
de sarcinile 

de producție
Zilele trecute la mina Lonea 

început instruirea colectivelor de
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Energeticienii de Ia Termocentrala Paroșeni desfășoară o entu
ziastă întrecere pentru înfăptuirea angajamentelor luate în cinstea 
aniversării partidului. Animatorii acestei întreceri sînt agitatorii.

linul dintre ei este și tov. Sava Petru, muncitor de o înaltă 
calificare. Prin exemplul lui >ersonal, prin cuvintele lui însuflețite, 
el a devenit un mobilizator înflăcărat al colectivului la obținerea 

succese din ce în ce mai mari.
IN CLIȘEU: Agitatorul Sava Petru în timpul unei convorbiri 

muncitorii Chican Stanciu, Nicolae Alexandru, Robescu loan din

de
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secția termomecanlcă.

dintre aceste piese, a- 
e trimisă, are un anu-

Obiectivul principal 
al brigăzii noastre
Brigada de zidari condusă de 

tov. Moga loan de pe șantierul 
Petroșani în care lucrez și eu 
și-a fixat drept obiectiv să exe
cute lucrări de cea mai bună ca
litate și la timp.

Brigada noastră a trecut nu 
de mult să lucreze la tencuieli ex
terioare. In calitate de agitator 
am organizat mai multe convor
biri cu muncitorii din brigadă 
despre importanța calității fini
sajelor exterioare, despre felul 
cum putem executa 
cea mai bună calitate. Am ară
tat tovarășilor mei de muncă că 
brigada noastră este formată în 
bună parte din muncitori vechi, 
cu experiență în lucrările de ten
cuieli, deci printr-o organizare 
judicioasă a muncii putem ajun
ge la rezultatele dorite în privin
ța îmbunătățirii calității lucrări
lor. In urma convorbirilor pe ca
re le-am avut, am stabilit îm
preună o serie de măsuri. Ne-am 
organizat în echipe după specifi
cul lucrării. Prima echipă lucrea
ză la executarea grundului, a 
doua la profile, iar a treia exe
cută finisarea completă. Prin a- 
ceasta s-a asigurat ca toți mem
brii brigăzii să poată folosi la 
maximum timpul de lucru, iar 
lucrările să fie de o calitate su
perioară. In organizarea acestor 
echipe s-a ținut cont și de cali
ficarea muncitorilor. Astfel lîngă, 
un muncitor cu o calificare înal
tă au fost repartizați cîte 1—2 
muncitori tineri.

Munca politică desfășurată în 
brigada noastră și-a atins roa
dele. De luni de zile brigada noas
tră n-a fost penalizată pentru lu
crări de slabă calitate. In pre- o 
rent sîntem hotărîți să obținem 
rezultate și mai biine. O dovadă 
a acestei hotărîri este faptul că 
brigada noastră a chemat la în
trecere toate brigăzile de zidari 
de pe șantierele Văii Jiului cu 
obiectivul: îmbunătățirea calită
ții lucrărilor de construcții.

DUMITRU ROȘU 
agitator 

șantierul construcții Petroșani

din brigadă

lucrări de

Nu de mult, la secție soseau 
sesizări care semnalau deficiențe 
în construcția scaunelor de cra
tere. Agitatorul Nicu a stat'de 
Vorbă cu sudorii Kelemen Emil, 
Pleșa Petru, , Nicolaescu Ioana, 
Făcăoatu Gută, arâtîndu-le că 
luptînd pentru calitate, asigură 
o bună funcționare a utilajelor și 
instalațiilor pe care le livrează 
minelor, și în același timp, păs
trează neîntinat prestigiul secției, 
al colectivului uzinei.

Astăzi, în marea întrecere ce 
se desfășoară în întîmpinarea a- 
niversării partidului, paralel cu 
realizarea ritmică a planului de 
producție, sudorii secției pun 
principalul accent pe calitatea 
lucrărilor. Că obțin succese în 
această direcție o dovedește și 
faptul că pe adresa secției n-au 
mai sosit reclamatii privind ca
litatea lucrărilor livrate minelor. 
La acest succes, alături de întreg 
colectivul de agitatori al organi
zației de 
tribuit și 
stantin.

Penfpu prestigiul colectivului
In marea hală a secției con

strucții metalice de la U.R.U.M.P. 
prind contura cele mai diverse 
instalații, utilaje și piese necesa
re exploatărilor carbonifere: părți 
de transportoare cu raclete, mul
te tipuri de armături metalice, e- 
levatoare, colivii pentru puțuri 
etc.

Fiecare 
Colo unde
mit rol în uriașul angrenaj al 
procesului de extracție a cărbu
nelui și calitatea ei, răspunderea 
cu care e lucrată, poate hotărî 
soarta producției multor locuri 
de muncă.

— Tocmai de aceea, spunea to
varășul Nicu Constantin, sudor 
la U.R.U.M.P. chemarea partidu
lui de a fixa lupta pentru cali
tatea producției drept obiectiv 
principal al întrecerii socialiste 
ce se desfășoară în întîmpinarea 
celei de a 40-a aniversări a parti
dului, corespunde . pnei impor
tante necesități. In calitate de a- 
gitator al organizației de bază, 
am depus și depun o muncă sus
ținută fn rîndul sudorilor cu ca
re lucrez împreună pentru lucrări 
de cea mai bună calitate.

Intr-adevăr agitatorul Nicu 
Constantin, sudor de o înaltă ca
lificare, desfășoară prin cuvîntul 
și exemplul său o muncă neobo
sită pentru îmbunătățirea calită
ții producției. Iar roadele se văd.

Multă vreme, agitatorul Nicu 
Constantin s-a ocupat de Voices- 
cu Gheorghe, tînăr sudor. Omul 
acesta dădea uneori lucru dte 
mîntuială, dar tovarășul Nicu a 
văzut că dacă el ar fi mai atent, 
dacă s-ar strădui să învețe, mîi- 
nile lui ar deveni mîini de aur. 
A stat de vorbă cu tînărul su
dor, i-a arătat cum trebuie mun
cit, i-a împărtășit din experiența 
sa, și astăzi tovarășul Voicescu 
este unul dintre cei mai buni 
sudori ai secției.

cu cît începi nd de la 1 aprilie lâ 
exploatările Văii Jiului s-au a- 
dus îmbunătățiri indicilor pri
vind calitatea cărbunelui. Astfel, 
la minele Petrila, Lonea normele 
de calitate au fost îmbunătățite 
cu 0,5 puncte, la Uricani cu 3 
puncte. De asemenea s-au pro
dus modificări în indicii de gra- 
nulație și umiditate, pe baza că
rora colectivele minelor pot des
fășura mai larg lupta pentru ca
litatea cărbunelui Agitatorii sînt 
chemați să ducă o intensă mun
că politică pentru îmbunătățirea 
calității, să convingă brigăzile 
de mineri că luptînd pentru cali
tate, asigură în același timp o 
cantitate mult mai mare de căr
bune și reducerea prețului de 
cost.

Calitatea producției trebuie să 
constituie în permanență obiecti
vul principal al activității agltar 
tori lor din toate minele și între
prinderile !
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a agitatorilor au participat a- 
proape toți agitatorii de la cele 
trei guri de mină, care au fost 
încadrați într-un număr de cinci 
cercuri de instruire. Printre alți 
propagandiști, în fața agitatori
lor au vorbit tov. Iacob Petru și 
ing. Focșa Elena. Tovarășa Focșa 
de pildă, a vorbit în fața unui 
număr de 30 die agitatori despre 
sarcinile economice ce revin co
lectivului minei în întrecerea so
cialistă în cinstea aniversării 
partidului.

In următoarele ședințe de in
struire se vor mai preda lecțiile 
„învățătura marxist-leninistă des
pre productivitatea muncii", „Pre
țul de cost și căile reducerii lui** 
și „Despre unele metode în mun
ca agitatorilor”.

bază din secție, a con- 
tdVarășul Nicu Con-

A fi agitator este o sar
cină de cinste ți răspun
dere — spunea comunis
tul Florii loan, agitator 
in sectorul III al minei 
Lupeni. Frumusețea și for
ța mobilizatoare a activi
tății unui agitator constă 
in faptul că el poartă in 
riadul muncitorilor cuvin- 
tu partidului.

lată de ce tehnicianul 
Florii loan muncește cu 
pasiune pentru îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin în 
calitate de agitator.

In prezent minerii din 
abatajele frontale ale sec
torului 111 de la mina Lu
pani desfășoară o întrece
re însuflețită pentru înfăp
tuirea angaiamentndui pe 
care ți l-au asumat in 
cinstea aniversării parii-

8 dutid, îndeosebi Ія ргіѵіл- 
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ța îmbunătățirii calității 
producției de cărbune coc- 
silitnbU. Faptul ei mine
rii țirau pus în centrul 
preocupării lor îmburulli- 
firea entității producției 
este fi rezultatul conoor-

PRINTRE MINERII 
MARILOR FRONTALE
birUor pe care agitatorul 
Florii Ioan le-a ținut cu 
fiecare brigadă în parte, 
este o dovadă ci îndem
nurile agitatorului sînt 
urmate.

— De ce trebuie si ex
tragem o producție de ca
litate — iată tema discu
țiilor avute de agitator cu 
brigăzile, cu ntulți mineri 
din abatajele frontale, in 
explicarea influenței pe 
care o prezintă calitatea

■ ducției pentru reduce- 
prețului de cost, el a 

dat numeroase exemple 
din sector. Intr o convor
bire pe care a avut-o cu 
minerii Solomon Ioan, 
Peirea Gbeorgbe fi Polni- 
ceac Grigore, din brigada 
lui Spinu Petru, care nc- 
glijeau alegerea șistului 
vizibil, a adus vorba des
pre - calitatea uneltelor cu 
care lucrează mineri. El
«•«o

Lucrări de calitate^ 
durabile !

Noi, agitatorii, am pus în cen
trul activității noastre întărirea 
preocupării pentru calitatea lu
crărilor de pregătiri la sectorul 
de investiții al minei noastre. 
In discuțiile avute pină in pre
zent am vorbit muncitorilor din 
brigada în care lucrez despre 
principalele sarcini ce revin mi
nerilor de la investiții în privin
ța executării unor lucrări traini
ce, de calitate. Totodată am cău
tat ca împreună să analizăm po
sibilitățile pe care le avem pen
tru ca lucrările de pregătiri să 
fie făcute cu cheltuieli cît mai 
mici.

In cursul acestui an, colectivul 
sectorului nostru s-a angajat ca 
printr-o bună gospodărire a ma
terialelor să realizeze 200.000 lei 
economii. In cinstea celei de a 
40-a aniversări a partidului mun
citorii, tehnicienii și inginerii de 
la investiții și-au majorat acest 
angajament. Ei și-au propus să 
mai realizeze alte 200.000 lei e- 
conomii, adică în total cel puțin 
400.000 lei economii în acest an.

Munca politică de la om la om 
desfășurată în rîndurile muncito
rilor de către agitatorii sectoru
lui a avut o înrîurire pozitivă a- 
supra îndeplinirii sarcinilor de 
plan. In luna martie, de pildă, 
sectorul XI investiții de la Pe
trila și-a îndeplinit planul de pro
ducție în proporție de 154 la sută. 
La succesele obținute o contribu
ție impor* >-’t5 a adus și brigada 
noastră rnMțisă de tov. Șomogyî 
1. Nu de mult, noi am terminat 
săparea galeriei de ocol la puțul 
centru, orizontul 14, iar în pre
zent lucrăm la betonarea ei. La 
acest la: de muncă noi am 
lisat 49.000 lei economii în 
mul trimestru al anului, iar, 
ce ne bucură cel mai mult, 
lucrările de bună calitate.

SEVASTIAN DOGARU 
agitator, mina Petrila

o
rilor cu minerii despre si- 8 
tuația întrecerii între bri-3
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găzi. In fiecare zi el vor
bește minerilor despre 
producția și calitatea căr
bunelui extras de brigă
zile vecine, lucru ce con
tribuie la menținerea eta
nului minerilor în între
cerea pentru 
rea continuă 
producției.

Rezultatele
văd de pe acum. Pe luna 
trecută numărul vagonete- 
lor cu care a fost penali
zat sectorul, față de luna 
ianuarie, s-a redus la a- 
proape jumătate. Desigur, 
în sectorul UI există încă 8 
multe posibilități de im- 8 
bunitățire a calității cir- 8 
bundui și pentru folosirea 8 
din plin • acestor posibili- 8 
tați. Tovarășul Florii h- 8
frapewmt cu ceilalți .<«:> 8 
tatori ai organizației de 8 
bază, a botărU să des- 8 
fițoare o munci susținu- 8 
ti, de cu zi. 8
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sale,

a arătat că pentru piese 
bune se cere oțel de cali
tate superioară, iar pen
tru a produce oțel bun 
și siderurgiftii au nevoie 
de cărbune cocsificabil 
de bună calitate.

tn convorbirile
agitatorul nu se rezumă 
însă numai la explicarea 
importanței îmbunătățirii 
calității cărbunelui, el a- 
rată minerilor și metodele 
prin care pot ajunge la o 
producție de calitate. 
Drept rezultat, în ulti
mul timp minerii acorda 
mai multă atenție pușcă
rii selective a stratelor cu 
intercalași, alegerii înain
te de încărcare a șistului 
vizibil.

In întrecerea pentru 
cărbune mult și curat o 
mare importanți o au dis
cuțiile zdnice ale agitato-

îmbunătăți- 
a calității

întrecerii se

i*ea- 
pri- 

ceea 
Sînt



(Urmare din pag. l-a)

se40-a aniversări a partidului să 
obțină succese la nivelul posibi
lităților în toate domeniile acti
vității tehnico-economice.
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Unde trebuie acordată 
toată atenția ?

In primul rînd este necesar să 
se vegheze cu mai multă strictețe 
la respectarea indicilor de cali
tate prevăzuți în noile norme in
terne. FAȚA DE ACEȘTI INDICI 
TREBUIE REALIZATE ANGA
JAMENTELE DE ÎNTRECERE. 
Posibilități pentru scăderea pro
centului de cenușă sub nivelul 
noilor norme există la toate ex
ploatările. Exemplul minerilor 
sectorului 1 A Lupeni, care în 
condiții grele de exploatare dau 
totuși cărbune de bună calitate, 
al celor de la Uricani care față 

. de vechile norme dau cărbune cu 
aproape 3 la sută mai puțină ce
nușă în el, trebuie larg răspîndi- 
te și urmate la Vulcan, Petrila, 
Lonea.

Un alt indice care trebuie nea
părat respectat este consumul 
specific de lemn. Dacă în com
parație cu realizările din decem
brie acum se consumă mai puțin 
lemn de mină, față de sarcina de 
plan consumul specific pe ianua
rie și februarie a fost totuși de-

♦ A

Scenă

pășit, cu excepția minei or Petrila 
și Aninoasa. Cauza depășirii con
sumului planificat trebuie căuta
tă în risipa care se mai face încă 
și mai ales în nelndeplinirea în
tocmai a planului de armare mo
dernă. In primul trimestru la nici 
o mină, cu excepția minei Uri- 
cani, pianul de susținere metali
că în galerii nu a fost îndeplinit 
întocmai și cu excepția minei A- 
ninoasa Ia susținere cu bolțari a 
galeriilor, cu toate că planul ex
tracției din abataje frontale ar
mate metalic a fost în general 
simțitor depășit, mai ales la mi
na Lupeni. ÎNDEPLINIREA TU
TUROR PREVEDERILOR PLA
NULUI TEHNIC ESTE O SAR
CINA DE CARE TREBUIE SA 
SF ȚINĂ SEAMA, de aceasta de- 
pinzînd în ultimă instanță redu
cerea consumului de' materiale, e- 
lement de primă importanță în 
reducerea prețului de cost al pro
ducției brute I

La exploatările carbonifere e- 
xistă în momentul de fața condi
ții optime de muncă pentru ob
ținerea unor cantități de cărbune 
tot mai mari, de calitate bună, 
cu un preț de cost tot mai scăzut. 
Invățînd dîn lipsurile primului 
trimestru, minerii trebuie să lupte 
pentru lichidarea lor, pentru în
deplinirea și depășirea tuturor an
gajamentelor asumate în întrece
re în ci®stea aniversării partidu
lui.

Pa про

• PUBUCkTATE

T-EATRUL DE STAT 
VALEA JtULW 

prezintă: 
simbătă 8 aprilie 1961, 

orele 19,30 
ECOUL ÎNDEPĂRTAT" 

dramă în 3. acte, 4 tablouri 
de Sava Golovaniskii

Și 
duminică 9 aprilie 1961, 

orele 19,30 
„VLA CU

ȘI FECIORII LUI“ 
piesă în 3 acte 

de Lucia Demetrius
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amdui 
ce se 
de ad-

Ем pe la începutul 
'1 1957. Printre candidații 
;; prezentaseră la examenul 
'J mitere a fcolii de acari fi frînari
;; se afla fi o femeie. O chema 

[ Sălcudeanu Lucreția fi venise tec- 
' swh din regiunea Cluj cu gîndul 

să se facă acar la> calea ferată. A 
' J învățat cu sîrg. După terminarea 

! fcolii a fost repartizată la biroul 
o de tranzit diu Petroșani.

A stat Lucrgfia vreo două luni 
J la tranzit dar o atrăgea mereu 
♦
?

î 
f 
♦
* 
| C9fid.

Я» — 
•î.

munca de acar.
. htr-o zi s-a dus Ut peftd de 

sară ți i-a spus :
— Vi rog să mi dați la ace că 

îmi plece mai mult meseria de a- 
car.

Șeful de gări a fost de a-.

dar dacă îmi faci vreo boroboață, f 
adio cale ferată, ața si ftti l |

Au trecut cîțiva ani de atunci, I 
In acest răstimp, Lucreția а тип- J 
cit din ce în ce mai bine. Luîn 
du-se la întrecere cu ceilalți acari 
a ieșit deseori fruntașă.

Intre timp s-a căsătorit at un 
alt acar, Buzduga Lazăr. Acum 
întrecerea se desfășoară aim s-ar 
zice și în familie.

Pînă acum a âftigat soțul, dar 
în cinstea împlinirii a 40 de ani 
de la înființarea partidului tov. 
Buzduga Lucreția fi-a luat anga
jamentul de a-fi spori realizările. 
Cine va ieși învingător nu se poa
te știi încă. Lazăr, soțul Lucrețiet 
e doar fi el botărît să cinstească 
acest eveniment cu realizări cit Ș 
mai f rumoase.
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Bine, te dau — îi zise
I. CRI ȘAN f
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Filmul în culori „Steaua tăce
rii" o coproducție a studiourilor 
dm R. D. Germană și R. P. Po
lonă, este o captivantă previziu
ne științifico-fantastică a primei 
călătorii întreprinsă de oameni pe 
planeta Venus. Opt savanți, fii 
ai opt popoare, decolează în a- 
nul 1970 pe uriașa navă cosmică, 
„Kosma-krator 1", de construcție 
sovietică, spre Venus pentru a 
verifica pe solul acestei planete 
îndepărtate, un mesaj primit pe 
pămînt din partea locuitorilor a- 
cestei planete. Filmul ne dezvă
luie cum a ajuns acest mesaj pe 
pămînt. In 1908 în taigaua dm 
Tunguzia s-a înregistrat o ex
plozie care echivala cu forța unei 
explozii provocate de o bombă cu 
hidrogen. Lumea credea pe atunci 
că are de-a face cu un meteor u- 
riaș, așa zisul „Meteor din Tun- 
guzîa".

Mai tîrziu în urma unor cerce
tări: atente și minuțioase s-a a- 
juns la concluzia că uriașa ex
plozie petrecută în 1908 a fost 
provocată de o navă cosmică ne
cunoscută care a căzut pe pă
mînt. Urmele ei nu s-au mai gă
sit, în schimb a fost>-salvat acest 
mesaj care a ajuns în mîinile sa- 
vanților. El prevestea o agresiune

чР*

din frim.

pusă la cale împotriva Pămîntu- 
lui. Iată așa dar cauza pentru 
care cei 8 cosmonauți pornesc să 
cerceteze planeta Venus. Pînă să 
ajungă însă pe planetă filmul ne 
dezvăluie greutățile, zecile de pe
ricole și riscuri prin care trec 
cosmonauții. Acolo, pe Venus, 
bravii călători ăi spațiilor inter- 
a straie constată fenomene și în- 
tîmplări uimitoare.

Filmul zugrăvește cu o impre
sionantă imaginație științifică, 
tehnica lumii de mîine. Tot ce 
vedem însă își are rădăcinile în 
realitatea științifică a zilelor noas
tre. Este semnificativ mesajul 
filmului care subliniază teza că 
energiile acumulate pentru agre
siune, distrug pînă la urmă pe a- 
gresori înșiși. Filmul militează 
pentru strîngerea prieteniei între 
popoare cu lupta pentru pace, 
pentru folosirea energiei nuclea
re în scopuri pașnice, în scopul 
fericirii omenirii. Filmul „Steaua 
tăcerii" este ecranizarea romanu
lui cu același nume de Stanislaw 
Lem. Scenariul este semnat de J. 
Fethke și Kurt Maltzig, iar re
gia îi aparține lui Kurt Maltzig.

Filmul rulează la cinematogra- 
. ful Al. Sahia din Petroșani pînă 

luni 10 aprilie a. c. inclusiv.
O-------------------

Colectivul depozitului de lemne 
al minei Petrila depune eforturi 
susținute pentru a veni în spriji
nul minerilor petrileni și aninoseni. 
In întrecerea care se desfășoară în 
cinstea aniversării a 40 ani de la 
înființarea partidului, brigăzile de 
la încărcări—descărcări și-au pro
pus să muncească în așa fel ca 
nici un vagon destinat pentru des
cărcare să nu intre în locație, iar 
abatajele să primească lemnul de

СШ există preocupare, se poate da cărbune fără șist!
Minerii de la Lupeni și-au de

pășit planul la cărbune pe pri
mul trimestru al anului Cu peste 
6300 tone, încfeplinindu-și astfel 
în cea mai mare măsură anga
jamentul asumat pînă la 8 mai. 
In ultimile zile din martie pro
ductivitatea medie pe mină a os
cilat între 1,050—1,100 tone căr
bune pe post. Calitatea cărbune
lui extras nu a fost însă la ni
velul cerințelor. Plenara comite
tului de partid al minei, care a 
avut loc recent, a analizat temei
nic tocmai această latură a ac
tivității colectivului: preocuparea 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui. In plenară s-a arătat, 
printre altele, că sînt colective de 
sectoare care nu se îngrijesc în
deajuns de calitatea cărbunelui pe 
care-1 extrag, dar sînt și colecti
ve care, cu toate greutățile avute 
au dat cărbune bun, curat, fără 
șist vizibil în el. Printre colec
tivele care se preocupă de îtnbu 
nătățirea calității cărbunelui este 
și colectivul sectorului I A. Iată 
în ce constă experiența minerilor 
din acest sector :

Cărbunele din stratul 3, ex
ploatat prin abataje cameră la 
sectorul I A, a fost categorisit ca 
avind
37.5 I 
38,1 î 
zona 
ceste 
ducție cu un procent de cenușă cu
1.5 la sută măi redus față de

I un procentaj de cenușă de 
la sută trt tuna ianuarie și 
la wti în februarie (după 
de exploatare). Față de a- 
цогте, minerii au dat pro-

normă în luna ianuarie și cu 3,6 
la sută în februarie. Și produc
ția din luna martie a fost de 
bună calitate.

Principala acțiune dusă în ca
drul sectorului a fost crearea și 
susținerea unei acțiuni de masă 
pentru alegerea șistului vizibil 
chiar la locul de producție, în
*4t4*»«444444*444*444«4*M

Experiența minerilor 
de la sectorul I A Lupeni

abataje. In această acțiune un rol 
deosebit are organizația de partid 
din sector (secretar tov. Feher 
Vasile) care a analizat mai de 
mult problema îmbunătățirii ca
lității cărbunelui și a trasat sar
cini concrete fiecărui membru de 
partid, controlînd apoi modul de 
Îndeplinire a sarcinilor. Fără a- 
ceastă acțiune susținută, sectorul 
ar fi dat cărbune cu mult șist 
vizibil, la unele abataje interca
la ții le sterile depășind 60 la sută 
din profilul de lucru. Numai puș- 
carea selectivă, alegerea conști
incioasă a fiecărei bucăți de șist 
din cărbune a făcut ca totuși sec
torul să dea cărbune curat. In 
toate abataje!*, 1* Feher Vasile, 
la Gligor Nicolae, Calia Vasile, 
minerii și-au dat interesul să a- 
leagă cu atenție șistul vizibil. Și 
conducerea sectorului a venit în 
ajutorul minerilor: profilul aba
tajelor a fost mărit la 16 m. p.

(cu grinda de 4 m.) încît oame
nii au avut loc suficient pentru 
depozitarea sterilului' ales, apoi 
s-au schimbat unele norme. La a- 
batajele lui Feher Vasile și Giurgi 
Ioan s-a diat plan la cubaj. In 
acest fel minerii și-au putut con
centra toată atenția asupra ale
gerii șistului vizibil.

- Munca pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui la sectorul 1 
A Lupeni a dat pînă acum re
zultate bune. Ea trebuie însă con
tinuată cu mal multă perseveren
ță. Mai sînt încă unii vagonetari 
neglijenți, care văd șistul în căr
bune și totuși nu-1 aleg. Așa pro
cedează adesea Marin Ma-rin, 
Chioreanu Mihai și alții. Cu a- 
ceștia trebuie stat de vorbă, să 
li se arate că întregul colectiv 
se străduiește să dea cărbune de 
calitate și că ei trebuie să se în
cadreze în această acțiune.

Experiența colectivului de aici, 
care a arătat întregii mine că în 
lupta pe ru calitatea cărbunelui 
nu există „cauze obiective" atunci 
•cînd interesul pentru acesta e ge
neral și că singurul și cel mai 
eficace mijloc la îndemîna mine'- 
rilor este alegerea conștiincioasă 
a fiecărei bucăți de șist d*in căr
bune. trebuie generalizată la toa
te sectoarele minei Lupeni. A- 
cesta o cere angajamentul colec
tivului minei de a îmbunătăți ca
litatea cărbunelui cocsificabil ex
tras cu 0,2 la sută 1

D. GR1GORESCU l

HARNIC
mină la timp și bine dimensionat. 
Această sarcină asumată nu este 
ușoară. Dar muncitorii fasonatori 
din brigada lui Gpja Macavei pun 
la dispoziția încărcătorilor materia
lul lemnos planificat pentru în
cărcate bine dimensionat.

In luna care a trecut, minele au 
primit tot materialul lemnos la 
timp și în bune aondițiuni. Brigă
zile conduse de Reiss Iosif, Gugca 
Ioan, Pușcaș Emeric, Koch luliu, 
Bădircă Nicolae și celelalte au 
contribuit prin hărnicia lor la lup
ta minerilor pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea ani
versării partidului.

IOAN CIUR 
corespondent

întreprinderea de explorări 
Lupeni 

cu sediul în Lupeni 
str. Avram lancu nr. L 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT: 
— Ingineri energeticieni cu 
stagiu în funcție 3 anii, cu 
salarii' între 1850—2250.

Doritorii se vor prezenta 
cu diploma de studii și ac
tul de vechime personal la 
serviciul caidre al întreprin
derii.

— SUDORI CALIFICAȚI: 
— MECANICI.
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anunță publicul consuma

tor că a organizat la restau
rantele Minerul și Carpați 
din Petroșani, un serviciu 
pentru servirea clientelei la 
domiciliu cu orice 
mînicăruri, dulciuri 
furi.

înainte de a face 
zile rugăm consultați listele 
de meniu prin telefoanele 
restaurantelor Minerul (nr. 
151) și Carpați (nr. 138). 
Astfel puteți fi serviți la do
miciliu cu mîncărurilc pre
ferate.

Comanda se execută în cel 
mat scurt timp posibil;

fel de 
și bău-

сотен-

ÎNTREPRINDEREA 
COMUNALA 

ORĂȘENEASCA 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 335 
execută pentru sectorul so
cialist șî particular lucrări 
noi șl de reparații la insta
lațiile interioare de apă, Ca
nal și electricitate în toate 
localitățile din Valea Jiului. 

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa plată
fn rate lunare.

TEHHICIEH
TOV A. R Ă »

DE LA LOCUL 
de 
piNĂ, NU AȚI 

PRECIZAT 
MUNCITORILOR

MASURILE
CE TREBUIESC IUATE ІП SCOPU
PREVENIRII ACCIDENTELOR



Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a D. S. 

Cehoslovace In tara noastră
In vizită ta uzinele „Republica”, 

„23 August” și prin cartierele Capitalei

STEAGUL ROȘU

In Adunarea Generala a 0. N. II

(Urmare din pag. 1-a)

urarea : „Bine ați venit, oaspeți 
dragi". Pe aleile și în halele 
uzinei, erau arborate drape
lele de stat ale R. S. Ceho
slovace și R. P. Romîne și nu
meroase stegulețe.

In numele colectivului între
prinderii ing. Aurel Bozgan, di
rector general al uzinelor, a sa
lutat pe solii poporului frate ce
hoslovac.

Fiind conduși în uzină,' oas
peții s-au oprit în sectoarele for
je, ajustaj, motoare, cazangerie 
și mecanică, unde au ascultat 
explicațiile șefilor de sectoare a- 
supra profilului și organizării 
producției; Membrii delegației 
cehoslovace au purtat discuții cu 
muncitori, punînd întrebări în 
legătură cu metodele de muncă 
folosite, realizările în extinderea 
tehnicii înaintate în procesul de 
fabricație și folosirea utilajelor 
și agregatelor.

Muncitorii au oferit oaspeților 
un album cu imagini din uzină.

La sfîrșitul vizitei, înalții oas
peți și persoanele oficiale care-i 
însoțesc s-au întîlnit în sala 
Consiliului tehnic cu colectivele 
de conducere ale uzinelor „23 
August" și „Republica" unde au 
primit explicații amănunțite cu 
privire la sarcinile ce revin ce
lor două întreprinderi în cadrul 
planului de șase ani și la orga
nizarea cooperării acestora cu 
alte uzine din țară.

In toate locurile vizitate, mun
citorii uzinelor „Republica" și 
,,23 August" au făcut membrilor 
delegației în frunte cu tovarășul 
Antonin Novotny o caldă primi
re, exprimîndu-și sentimentele de 
prietenie față de poporul frate 
cehoslovac.

★

In după-amiaza zilei de joi, 
membrii delegației cehoslovace 
însoțiți de tovarășii Chivu Stoi
ca, Petre Borilă, precum și de 
tovarășii Florin Dănăl'ache, Mi
hail Hașeganu, Dumitru Diaco- 
nescu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, Horia Maieu, arhitec
tul șef al orașului București, 
au vizitat Capitala.

Oaspeții s-au oprit mai întîi 
în cartierul Floreasca. La sosirea 
solilor poporului Cehoslovac, sute 
de cetățeni s-au adunat spontan 
în jurul lor și le-au făcut o caldă 
primire, aplaudînd și scandînd 
lozinci în cinstea prieteniei din
tre popoarele romîn și cehos
lovac.

Arhitectul Horia Maieu a dat 
membrilor delegației explicații în 
legătură cu construirea ansam
blului de locuințe de la Floreas
ca.

In continuare a fost vizitat! 
cartierul de locuințe din jurul 
noii construcții a Circului de 
Stat.

Coloana de mașini a pornit 
apoi pe șoseaua Ștefan cel Ma
re. a străbătut bulevardele Mă- 
răști, 1 Mai, Calea Griviței — 
artere pe care se construiesc nu
meroase blocuri de locuințe.

Membrii delegației s-au oprit 
în Piața Gării de Nord. După 
ce au privit noile blocuri care 
încadrează clădirea Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, oaspeții S-au îndreptat 
spre unul din aceste blocuri, 
unde au vizitat apartamentele fa
miliilor Petre Dinu, Eugen Gross, 
Ștefan Boandă și ale altor oame
ni ai muncii. Mulțimea care se 
adunase în Piața Gării a făcut 
o caldă manifestare de pritenie 
oaspeților cehoslovaci și persoa
nelor oficiale care-i însoțeau.

De aici coloana de mașini s-a 
îndreptat spre unul din cele mai 
frumoase ansambluri arhitectoni
ce ale Capitalei — noua Piață 
a Palatului R.P. Romîne. De pe 
treptele monumentalei săli a Pa
latului, membrii delegației au 
admirat stilul modern al noilor 
blocuri.

Arhitectul Horia Maieu a con
dus pe înalții oaspeți în Sala 
Palatului și a dat explicații asu
pra soluțiilor arhitectonice și de 
construcție folosite lâ ridicarea 
acestei săli și asupra instalații
lor cu care este dotată.

★

Membrii delegației și persoa
nele care îi însoțesc au vizitat 
în continuare Muzeul de Istorie 
a Partidului.

La intrarea în muzeu, tovară
șul Ion Popescu-Puțuri, directo
rul Institutului de Istorie a Parti
dului, a adresat oaspeților un 
călduros salut. In sălile muzeu
lui au cercetat cu multă atenție 
documentele expuse.

La plecare în Cartea de aur ai 
muzeului tovarășul Antonin No
votny a scris : Vă mulțumesc că 
am putut vizita acest muzeu care 
este foarte bine organizat și a- 
rată foarte veridic tradiția glo
rioasă de luptă a comuniștilor 
romîni. Acest muzeu reprezintă 
o minunată școală pentru tînăra 
generație care nu a cunoscut ex
ploatarea capitalistă".

(Agerpres)
- — ——- -

Pregătiri реийи seminariile naționale
La 16 aprilie vor începe la 

București, Cluj și Iași semina- 
riile naționale la care vor fi pre
zentate lucrări științifice ale stu
denților din toate institutele din 
țară. Studenții din Petroșani au 
primit deja aprobare pentru par
ticiparea la seminarii la trei din 
cele patru lucrări trimise. Iată 
titlurile celor patru lucrări: „Au
tomatizarea instalației de extrac
ție de la mina Dîlja", autori Io
nel Aurel și Băculea Paul (în
drumător prof. Dobrescu Eu

gen), „Studiul algebric asupra* 
automatizării unei instalații de 
evacuare a apei subterane", au
tori Ciutacu Romică și Catargiu 
Irimia (îndrumător conf. Sălă- 
jan loan și conf. Degeratu Fro- 
fir), „Simplificarea unei funcții 
de lucru cu trei elemente de co
mandă", autori Bulacu Valeriu 
și Czibulea Robert (îndrumător 
prof. Dobrescu Eugen), și „Lupta 
împotriva silicozei" autori Căli- 
noiu Ionel și Măruță Gheorghe 
(îndrumător conf. Lețu Nicolae).

Din inițiativa comitetului de femei
Cu cîtva timp în urmă a avut loc, 

la Școala nr. I, o ședință a comi
tetului de femei cu cadrele di
dactice, femei, din orașul Petro
șani.

Cu acest prilej s-a făcut o 
scurtă analiză asupra muncii 
culturale desfășurate de cadrele 
didactice, femei, în perioada lu
nilor dfe iarnă, apoi au fost re
partizate sarcini concrete pentru 
perioada trimestrului1 II al aces
tui an.

Tovarășei Purică Maria spre 
exemplu î-a fost repartizat blo
cul 22 din cartierul Dimitrov, 
spre a desfășura aici munca cul

turală în rîndul femeilor. Tova
rășei Popescu Doina cele două 
blocuri' I;C.O., lui Lupșa Ana 
str. 6 Martie, etc.

Tot cu această ocazie au fost 
repartizate sarcini concrete șî 
celor 2 colective ce se ocupă ctț 
problemele internaționale și ju
ridice. Acestora le-a fost încre
dințată sarcina să pregătească 
în colaborare cu subfiliala 
S.R.S.C. conferințe pe teme in
ternaționale precum și cu carac
ter local, conferințe care urmea
ză să se ți«ă în cadrul cercuri
lor de citit.

sovietici 
Expoziția 
economie' 
U. R. S. S.
(Agerpres).

eco-

pre- 
mo-

Conducătorii de partid 
și de stat 
au vizitat 

realizărilor 
naționale a

MOSCOVA 6 
TASS transmite:

La 5 aprilie Leonid Brejnev, 
Ekaterina Furțeva, Nikita Hruș- 
ciov, Nikolai Ignatov, Frol Koz
lov, Alexei Kosighin, Otto Kuusi
nen, Nuritdin Muhitdinov, Dmitri 
Poleanski, Viktor Grișin, Piotr 
Pospelov și Ghennadi Voronov au 
vizitat Expoziția realizărilor 
nomiei naționale a U.R.S.S.

Ei au examinat proiectele 
zentate la concursul pentru
numentul în memoria lui Lenin 
care va fi înălțat la Moscova și 
pentru un cartier experimental de 
locuințe, care se va înălța în 
sud-vestul capitalei.

Au fost de asemenea examinate 
machetele noii clădiri a expoziției 
de construcții și unei termocen
trale de 2.400 MW, proiectată din 
prefabricate de beton armat.

Conducătorii sovietici au vizi
tat, de asemenea, Muzeul arhitec
turii ruse. Aci ei au examinat pro
iectele de concurs pentru Expozi
ția universală de la Moscova din 
1967.

In aceeași zi ei au făcut o vi
zită la atelierul cunoscutului 
sculptor Lev Kerbel, unde li s-a 
arătat modelul monumentului ce 
va fi ridicat in centrul capitalei 
în memoria lui Karl Marx.

----- O-----

Uniunea ziariștilor din Cuba 
a cerut admiterea in O.I.Z.

PRAGA 6 (Agerpres)
Uniunea ziariștilor din 

a adresat secretarului general al 
Organizației Internaționale a Zia
riștilor cererea de a fi admisă în 
această organizație. Intr-o scrisoa
re adresată secretarului general al 
O.I.Z. este exprimată dorința zia
riștilor cubani de a colabora cu 
organizațiile de ziariști care spri
jină lupta pentru independență și 
libertate. După cum transmite 
Ceteka, cererea ziariștilor cubani 
va fi examinată la următoarea șe
dință a Comitetului Executiv al 
O.I.Z.

Cuba

♦ ■4
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PARIS 6 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanite" a publicat 

sub semnătura lui Jacques Duc
ios, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Francez un articol 
în care se spune printre altele : 
Actuala situație din Franța do
vedește ascuțirea contradicției de 
bază a sistemului capitalist — 
a contradicției dintre muncă și 
capital.

In martie 1961 în întreaga țară 
s-a intensificat lupta grevistă a 
oamenilor muncii, subliniază Jac
ques Ducios. Acest lucru este do
vedit de grevele inginerilor și 
tehnicienilor de la centrul națio
nal Йе cercetări științifice, de 
lupta pentru satisfacerea revendi
cărilor lor dusă die oamenii mun
cii de la orașe și sate.

Țelul acestei lupte este obține
rea unei sporiri a salariului! în l'e-

O stradă din Vladivostoc 
va purta numele 
lui P. Lumumba •

VLADIVOSTOK 6 (Agerpres).
TASS transmite:

Una din 
de locuințe 
in curs de 
numele lui

străzile noului raion 
din Vladivostok, aflat 
construcție, va purta 
Patrice Lumumba.

continuă discutarea

fost continuată 
situației din i 

de deschiderea

i dis- 
Congo. 
ședin- 
a dat 
rezolu- 
pregă-

NEW YORK 6 (Agerpres)
In după amiaza zilei de 5 apri

lie a avut loc o ședință planară 
a Adunării Generale a O.N.U.. la 
care a 
cutarea 
înainte
ței, Secretariatul O.N.U. 
publicității un proiect de 
ție în această problemă, 
tit de delegațiile Birmanieî, Cey
lonului, Ghanei, Guineei, Indiei, 
Indoneziei, Irakului, Libiei, Repu
blicii Mali, Marocului, Nepalului, 
Arabiei Saudite, Republicii Ara
be Unite și Iugoslaviei. In pro
iectul de rezoluție se subliniază 
că, în pofida hotărîrilor Consiliu
lui de Securitate, guvernul Bel
giei nu a îndeplinit pînă în pre
zent cererea cu privire la retra
gerea imediată a trupelor sale din 
Congo, ceea ce a dus „la o nouă 
înrăutățire a situației din Congo".

In proiect este relevată de ase
menea convingerea că „factorul 
central al actualei situații serioase 
din Congo îl constituie faptul că 
în pofida unor rezoluții repetate 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
în Congo continuă să rămînă per
sonalul militar și paramilitar, con
silieri politici și mercenari ai Bel
giei și ai altor țări". Proiectul 
de rezoluție invită Belgia „să în
deplinească repede și integral 
voința Consiliului de Securitate și 
a Adunării Generale, cerând retra
gerea totală în deaurs de 21 de 
zile a personalului militar, a con
silierilor politici și a mercenari
lor Belgieni și altor țări. Proiec
tul cuprinde de asemenea o che
mare adresată tuturor statelor de 
a face uz de influența lor pentru 
traducerea 
zoluții.

Deși nu 
la ședința 
Generale 
mmarskjoeld. Vădit îngrijorat de 
faptul că-i revine pe de-anțregul 
răspunderea pentru neîndeplinirea 
hotărîrilor Consiliului de Securi
tate în problema congoleză, el 
s-a străduit în fel și chip să-și 
justifice rolul nedemn de complice 
la agresiunea colonialiștilor împo
triva poporului congolez. Fățărni
cia acestor tentative s-a manifes
tat prin aceea că Hammarskjoeld 
nici nu a cutezat să țnenționeze 
direct pe colonialiștii belgieni. El 
s-a limitat la referiri 
sensul că „elementul 
neînsemnat ca număr,

ia viață a

era rîndul 
plenară a 

a luat i

acestei re

lui, primul
Adunării 

cuvîntul Ha-

confuze în 
străin, deși 
are o mare

»»

gătură cu scăderea capacității de 
cumpărare a oamenilor muncii, 
obținerea unei reduceri a duratei 
săptămînii de lucru.

Aceste revendicări, subliniază 
Ducios, arată că omenii muncii 
nu intenționează să sufere în mod 
pasiv intensificarea exploatării. 
Ei știu că înrăutățirea condițiilor 
lor de trai are loc concomitent 
cu creșterea continuă a profituri
lor fabuloase ale exploatatorilor. 
Oamenii muncii știu, de aseme
nea, că în creșterea scumpete! au 
un rol important uriașele chel
tuieli pentru războiul din Alge
ria și pentru cursa înarmărilor.

Lupta grevistă se desfășoară 
sub semnul unității organizații
lor departamentale ale Confedera
ției Generale a Muncii, Confede
rației franceze a muncitorilor 
creștini, precum și ale „Force 
Ouvriere". Oamenii muncii înțe
leg din ce în ce mai 
sitatea luptei comune 
dușmanului comun și 
îngreunează acțiunile 
tind să scindeze clasa muncitoare.

Partidul Comunist, scrie în în
cheiere Ducios, cere activiștilor 
săi ca pretutindeni să fie cei mai 
energici și cei mai fideli parti
cipant la lupta pentru unitatea 
de acțiune împotriva exploatato
rilor capitaliști și a guvernului 
care se sprijină pe aceștia.

bine nece- 
împotriva 

acest lucru 
celor care

în 
în- 
ale

situației din Congo 
importanță într-o situație de răz
boi". Totodată el nu a găsit ne
cesar să explice de ce pînă 
prezent nu au fost aduse la 
deplinire repetatele hotătîri
Consiliului de Securitate cu pri
vire la retragerea imediată a tu
turor trupelor belgiene din Congo. 
In pofida tuturor faptelor eviden
te, Hammarskjoeld a încercat în 
zadar să se degajeze de răspun
derea pentru asasinarea lui Lu
mumba, primul ministru al Repu
blicii Congo, și a tovarășilor lui 
de luptă. El a căutat în fel și 
chip să justifice servilismul său 
față de colonialiști și a afirmat că 
demascarea rolului său trădător 
în încurajarea agresiunii colonia
liștilor belgieni în Congo ar „știrbi 
prestigiul" Organizației Națiuni
lor Unite.

Reprezentantul Indiei, Krishna 
Menon, care a rostit o amplă cu- 
vîntare, a scos în evidență peri
colul de dezmembrare a Congou- 
lui, care s-a accentuat, și â con-: 
damnat așa-numita „conferință*^ 
de la Tananarive. După ce a sub-*' 
liniat că guvernul Indiei recunoaș
te pe Kasavubu ca președinte al 
Congoului, Menon a spus totodată 
că acțiunile lui Kasavubu sînt ile
gale, deoarece ele sînt în contra
dicție flagrantă cu constituția re
publicii. Delegatul Indiei a decla
rat că rezolvarea pașnică a pro
blemei congoleze este cu nepu
tință pînă cînd colonialiștii bel
gieni nu vor fi evacuați din țară. 
In această ordine de idei el a 
menționat proiectul de rezoluție 
propus de India, împreună cu 
alte state, care fixează un termen 
de 21 de zile pentru retragerea 
personalului militar belgian din 
Congo. Menon a spus că, împre
ună cu o serie de alte delegații, 
delegația Indiei elaborează un alt 
proiect de rezoluție care, printre 
altele, va preconiza convocarea 
parlamentului congolez și ime
diata punere în libertate a tuturor 
deținuților politici.

PR06RAM DE RADIO ;
8 aprilie

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului,. 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Jocuri populare romî- 
nești, 10,30 Muzică ușoară, 11,03 
Selecțiuni din opera „Iolantha" 
de Ceaikovski, 11,45 Muzică 
populară romînească, 13,05 Con
cert de prînz, 14,00 Fragmente 
din operetele lui Johann Strauss, 
15,10 Muzică simfonică de com
pozitori romîni, 15,45 Actualita
tea literară în ziarele și revis
tele noastre, 16,15 Vorbește Mos
cova! 17,45 Știința în slujba 
păcii, 18,00 Muzică populară ro
mînească imprimată pe discuri 
Electrecord, 19,15 Estrada melo
diilor, 20,00 Muzică de dans, 
20,40 Săptămîna muzicii maghia
re, 21,30 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 14,30 Muzică ușoa
ră romînească, 15,00 Muzică 
populară din țări socialiste, 15,30 
Arii și duete din operete, 16,30 
Muzică populară romînească, 
18,05 Vreau să știu (reluare), 
18,25 Concert de estradă, 19,40 
Interpreți de muzică ușoară de
butând la microfon, 20,30 Mu
zică de dans, 21,30 Moment poe
tic : William Shakespeare, 21,35 
Mic concert de muzică populară 
romînească

-----O-----

CINEMATOGRAFE
8 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Frumoasa aventură; AL. 
SAHIA : Steaua tăcerii; LIVE- 
ZENI: In zgomotul roților; ANI- 
NOASA : Visul spulberat; VUL
CAN : Oameni și stînci; LU- 
PENI ; O fereastră deschisă spre 
cer; BARBATENI : Casa de pe 
două străzi. (Responsabilii cine
matografelor Muncitoresc — Pe
troșani, Petrila, Lonea, Crividia 
și Uricani n-au trimis programa
rea filmelor pe luna aprilie).
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