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Cea mai frumoasă incintă
In orașul Vulcan între loca

tarii noului cartier din centrul 
localității se desfășoară o entu
ziastă întrecere pentru cea mai 
frumoasă incintă dintre blocuri.

Această întrecere a fost lansa
tă de cetățenii din blocurile E 
sud, E vest și E nord. Incinta 
dintre aceste blocuri a devenit nu 
de mult cea mai frumoasă din 
oraș. Locatarii din cele trei blo
curi, mobilizați de deputății Kele- 
men Francisc și Geapănă Estera, 
au săpat terenul dintre blocuri, ? 
au transportat pămînt vegetal, au » 
semănat sămîn'â, de iarbă și au 
plantat 40 puieți de salcîmi. In 

{ incinta blocurilor au fost amena
jate ronduri încadrate cu glii și 
peluze.
( Cetățenii de aici au luat mă
suri și pentru înfrumusețarea sca
ilor blocurilor, au pavoazat ca

sele scărilor cu perdele, ghivece 
de flori și poze.

Locatarii sînt hotărîți să conti
nue acțiunea de i 
a incintei blocurilor lor, chemînd j 
la întrecere locatarii și din ce- j 
lelalte blocuri. I

Se amenajează J
centrul orașului ț

Centrul orașului nou Uricani l _ _  ___ ___  ___ __
este în plină transformare, prin 1 pînă jos la poale, dezvelite, sculp- 
acțiunile obștești întreprinse dej jate parc§( apar în toată splen. 
cetățeni. Cetățenii au participat 4 doarea lor trei trepte uriașe de 
în mare număr la înfrumuseța- I culoare roșiatică. Pe pereții yer-
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cu privire ia vizita delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii Socialiste Cehoslovace 
în Republica Populară Romînă
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Materiale de construcție ieftine — este lozinca muncitorilor 

constructori din Valea Jiului, în lupta pentru reducerea continuă 
a prețului de cost al apartamentelor. Mecanicii Petrenco Eftimie și 
Vesa Nicolae își aduc și ei contribuția la această acțiune. Cu exca
vatorul lor la Care au montat un braț de draglină, ei scot din al
bia Jiului, 'a Lonea, balast ieftin pentru șantiere.

IN CLIȘEU: Excavatorul condus de mecanicul Petrenco Efti- 
lucrînd la extragerea balastului din Jiu.
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Pe cele trei trepte de la Bănița
Cum te dai jos din tren în 

gara Bănița, în față ți se înfă
țișează o , priveliște puțin obiș
nuită ; Un deal înalt cu un de
cor cu totul, aparte. Din vîrf și

tele Consiliului de Miniștri, Ota- 
kar Simunek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Ceb.o 
slovacia, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, 
Vladimir Koucky, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Vaclav 
David, membru al C.C, al P.C. 
din Cehoslovacia, ministrul Aface
rilor Externe, Vasil Bilak, ihembru 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
ministru, vicepreședinte al Consi
liului Național Slovac, Alois Neu
man, președintele Partidului Socia
list din Cehoslovacia și ministrul 
Justiției, Jaroslav Sykora, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace în Repu
blica Populară Romînă.

Reprezentanții celor două țări 
socialiste s-au informat reciproc a~ 
supra celor mai importante proble
me de partid și politică internă, 
au luat cunoștință de experiența 
cîștigată în construcția societății 
socialiste în cele două țări, au 
discutat problemele dezvoltării pe 
mai departe a relațiilor prietenești 
multilaterale dintre Republica 
Populară Romînă și Republica So
cialistă Cehoslovacă și au făcut 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale politicii in
ternaționale .

Tratativele s-au desfășurat in- 
tr-o atmosferă sinceră, tovărășeas
că și s-au caracterizat prin depli
na unitate de păreri în toate pro
blemele discutate.

Tir
După ce popoarele noastre au 

înlăturat, cu sprijinul Armatei So
vietice eliberatoare, jugul fascist 
ambele țări au obținut realizări 
însemnate în consolidarea și dez
voltarea relațiilor reciproce din
tre ele, pe baza principiilor inter
naționalismului proletar, ceea ce 
contribuie la întărirea continuă a 
unității de nezdruncinat a țărilor 
socialiste.

Sarcinile ce decurg din Decla
rația comună semnată cu prilejul 
vizitei delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Romîne în Cehoslovacia, în 
luna octombrie 1958, se îndepli
nesc cu succes.

Se dezvoltă neîntrerupt formele 
de colaborare în domeniul politic, 
economic și cultural-științific. A- 
cordurile pe termen lung încheiate 
între țările noastre privind cola
borarea economică, tehnico-științi- 
fică și culturală contribuie în mod 
activ la întărirea ajutorului frățesc 
reciproc, la dezvoltarea cooperării 
și specializării producției în inte
resul ambelor țări. Planurile de 
dezvoltare economică a celor două 
țări asigură o creștere a schimbu
lui de mărfuri pentru perioada 
1961—1965 de aproximativ două 
ori față de realizările anilor 1956— 
1960. Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plăți pe anul 1961 
prevede o nouă creștere a schim
bului bilateral de mărfuri peste 
volumul anterior stabilit.

Cele două delegații și-au expri
mat convingerea că, în anii urmă
tori, colaborarea economică și 
tehnico-științifică, înfăptuită în

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn a Consiliului de Stat și a 
Guvernului Republicii Populare 
Romîne, o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
condusă de tovarășul Antonin No
votny, prim-secretar al Comitetu 
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, a 
vizitat Republica Populară Romî
nă între 5 și 11 aprilie 1961.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
Cehoslovace a vizitat orașul Bucu
rești, regiunile Bacău, Galați și 
Dobrogea, unde a avut prilejul să 
cunoască activitatea unei serii dc 
întreprinderi industriale, gospodă
rii agricole colective, așezăminte 
de cultură. Pretutindeni, membrii 
delegației au întîlnit entuziasmul 
cu care poporul romîn înfăptuieș
te sarcinile istorice trasate de cel 
de-al Ш-lea Congres al Partidu 
lui Muncitoresc Romîn.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă au salutat cu 
căldură pe reprezentanții poporului 
cehoslovac care, sub conducerea 
partidului său comunist, a obținut 
succese însemnate în construirea 
societății socialiste.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Socia
liste Cehoslovace în Republica 
Populară Romînă s-a desfășurat 
sub semnul prieteniei tradiționale 
care unește popoarele celor două 
țări și a confirmat hotărîrea lor 
de neclintit de a întări și dezvolta 
pe mai departe alianța trainică și 
colaborarea multilaterală dintre 
ele în lupta comună pentru victo
ria socialismului și a păcii.

în cursul vizitei, între cele două 
delegații de partid și guvernamen
tale au avut loc discuții la care 
au participat;

din partea romînă tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-șc 
cretar al C.C. al P.M.R., preșe 
dintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi 
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului 
tri, Chivu Stoica, mernb. 
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., Petre . Boriiă, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ștefan Voi- 
tec, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Gaston Marin, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Mihail Hașeganu, ambasa
dorul R.P. Romîne în Republica 
Socialistă Cehoslovacă ;

din partea cehoslovacă tovară
șii : Antonin Novotny, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, Viliam Siroky, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin-

C.F.R. iau drumul spre centrele 
siderurgice de la Hunedoara și 
Călan.

Colectivul exploatării miniere 
Bănița muncește cu mult sîrg 
pentru a livra beneficiarilor cal
car metalurgic de bună calitate, 
pentru a-și depăși producția pla
nificată. Pietrarii Baniței s-au 
angajat ea în cihstea glorioasei 
anivejsări a înființării partidu
lui să respecte calitatea calcaru
lui extras, să muncească cu o 
productivitate sporită cu 1 la sută 
fată de cea fixată și să depășeas
că planul de producție lunar cu 
cel puțin 250 tone de calcar. A- 
ceste angajamente au prins via
tă, ele înfăptuindu-se în cea mai 
mare măsură. In afară de luna 
ianuarie cînd din anumite cau
ze planul de producție nu a 
fost ; realizat întocmai, în cele
lalte două luni s-au dat peste 
plan aproape 9000 tone de cal
car de bună calitate, fără nici 
un vagon refuzat de către benefi
ciari. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de brigăzile condu
se de Scutaru Constantin, Pir- 
tea Grigore, șeful brigăzii ute- 
miste, de la Banița și de cea 
condusă de Blaj Constantin de 
la sectorul Peștera Boli.

O contribuție însemnată la do- 
bîndirea acestor succese le-au a- 
dus și măsurile tehnico-organi- 
zatorice aplicate în acest an, din 
inițiativa conducerii întreprinde
rii și a organizației de bază. A- 
ceste măsuri au fost îndreptat* 
în primul rînd spre îmbunătăți
rea calității calcarului și spre în-
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culoare roșiatică. Pe pereții ver
ticali ai acestor trepte se zăresc 
minerii, legați cu funii și centuri 
de siguranță, mînuind perfora
toarele cu care bat găuri. Jos de 
tqt, prin peretele primei, trepte, o 
galerie lungă se îndreaptă pînă 
în inima dealului. Din galeria 
asta ies zilnic, pe calea ferată 
îngustă, - zgd de vagonete încăr
cate cu calcar metalurgic dat de 
muncitorii..de aici. Apoi 
calcar. încărcate în
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rea orașului. Ei au plantat de-a 
lungul orașului nou zeci de pu- 
ieți de plopi, au săpat terenul î 
viran dipt centrul orașului a- î 
menajînd ronduri de flori și pe- ». 
luZe. Zonele verzi se vor extiri- |

: de in această primăvară'In în- Ț 
; tregul cartier al orașului nou. J 

; Cetățenii au început, de aseme- * 
nea, amenajarea unui solar реп- І

І tru copii. •
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ternele de 
vagoane

Oamenii funicularului
Zăran Nicolae cel care 
vestea a rămas uimit cînd la nu
mai o jumătate de oră și-a văzut 
ortacii de Ia Petroșani și Iscroni 
prezenți.' Maistrul Szuhan care în 
numai cîteva minute s-a aflat la 
mină а Și pdrnît la lucru. Avaria 
nu era ușoară- Se forfecașe șuru
bul de ,1a postamentul pilonului 
nr. 7 fapt ce a făcut ca presiunea 
cablului să-l îndoaie spre pilonul 
8. Repararea avariei necesita cel 
puțin 24 ore de muncă. Și în a- 
ceste 24 de ore, mii de tone de 
cărbune extrase de mineri trebuiau 
stocate.' Era în joc cuvîntui mine
rilor, al întregului colectiv care 
a răspuns prin angajamente însu
flețite chemării partidului. Ce era 
de făcut ?

S-a făcut apel la conștiința oa
menilor funicularului. în timp ce 
înserarea cobora ne3tingherită pes
te văi și dealuri, acolo la pilonul 
nr. 7 pe dealul Diljei, un grup de 
oameni a început munca. O mun
că intensă pentru a reda minerilor 
agregatul de mare importanță, 
pentru a recupera pierderea prici
nuită.

Fiecare oră din noapte a insem 
nat un nou succes pentru harnicii 
lăcătuși, iar la ora 4,30 cînd sire
na minei Aninoasa trezea minerii 
să potnească spre mină — acolo 
la pilonul nr. 7 munca s-a în
cheiat. Prin întunericul ce stăpî- 
nea încă întinderea a prins să se 
zărească siluetele cupelor ce înce
puseră să alunece pe cablul ae
rian. în numai 9 ore oamenii funi
cularului în frunte cu comuniștii 
au reparat avaria. Sutele de tone 
de cărbune livrate preparației în 
primele ore ale dimineții confir
mau că muncitorii funicularului, 
au muncit cu asiduitate. -

LÎC1U LUCIA

Zi și Hoapte, cupele funicularu
lui minei' alunecă ușor pe cablul 
aerian ducînd spre preparația Pe- 
trila, rodul bogat al muncii mine
rilor aninoseni cunoscuți prin hăr
nicie, entuziasm și pricepere.

Zi și noapte un mănunchi de 
oameni stă de veghe urmărind 
mersul cupelor, controlînd pilon cu 
pilon — verificînd din cupa de 
control firul lung al cablului de 
oțel. Sînt oamenii funicularului 
minei Aninoasa muncitori încercați 
cărora munca le e dragă.

Acum — cînd obiectivul central 
al muncii e calitatea — interesul 
lor e și mai mare. Cînd au răspuns 
chemării la întrecerea lansată de 
grupa sindicală nr. 4 lămpărie,' 
muncitorii funicularului minei s an 
angajat să realizeze în cinstea glo
rioasei aniversări economii de 
12.U0U lei prin recondiționarea 
materialului rulant. De atunci în 
atelierul funicularului lăcătușii de 
revizie Ionescu Ioan, Iuhasz loan, 
Zippenfening Carol au lucrat in
tens la recondiționarea aparatelor 
de cuplare, a manșoanelor, tra
verselor și azi ei raportează cu 
mindrie că angajamentul de eco
nomii prin recondiționarea mate
rialului rulant a fost realizat.

Maistrul Szuhan Francisc e con
tinuu preocupat de buna funcționa
re a funicularului. O oră de stag
nare a acestuia dăunează mult în
deplinirii planului de livrare a 
producției minei. De aceea con
trolul, îndrumarea e permanentă. 
Și totuși zilele ttecute maistrul 
Szuhan a fost chemat 
orele libere : „Veniți 
avarie la funicular", 
ajuns și la urechea lăcătușului 
Ionașcu loan care loquiește la 
Petroșani, și la locuința lui Iovan 
Цѵіи de la Iscroni și la Szabo 
Gavrilă de la Aninoasa. Lăcătușul

la mină în 
urgent — 

Vestea a

• a

a trimis

Miniș- 
al БІ-

(Continuare în pag 4-a)i
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După ani de muncă -intensă, se apropie de sfîrșit construcția'Eroului cartier al Lupeniului 
Viscoza. Anul acesta se află în lucru și vor fi date în folosință încă 9 blocuri cu 264 a- 

partamente avînd încălzire- centrală.
Tot anul acesta',' la șantierul 7 Lupeni se așteaptă primirea documentațiilor pentru ulti

mele blocuri din acest cartier : blocurile 10 și 10/1 care vor fi amplasate în fața actualului bloc- 
magazia, blocurile C/l, C/2, care vor închide ansamblul cartierului în partea dinspre filatură, 
lîngă șosea și blocurile D/1, D/2 care vor completa cartierul în partea dinspre pirîul Braia 
(în fotografie, în locul căsuțelor mici care se văd în față). Aceste blocuri de completare sînt 
preconizate să fie cu cîte 5 etaje.

IN CLIȘEU : Blocurile noi din grupul Viscoza 11, cu locul din față unde urmează să se
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8
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8 ... . ___________

.8 construiască viitoarele blocuri D/l și D/2.
8
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înșirate ca la paradă pompele centrifugale de 3000 Ifmin. așteap
tă în bala secției de reparații capitale de la U.R.U.M.P. doar trans
portul la exploatări. Așa cum stau aici, vopsite proaspăt, cine ar spune 
că nu cu mult în urmă veniseră la reparat cu multe defecte. Co
lectivul secției, maistrul Hebedean loan, muncitorii Farkaș Petru, He- 
gedus Arpad, Tefeles Gheorghe, Bontea Gheorghe și toți ceilalți 
au însă o lozincă: „Ceea ce pleacă din uzină să fie de bună calitate" 
și în munca lor o aplică întocmai. 1N CLIȘEU: Muncitorul Steiner 
Iosif I, face ultima revizie lotului de pompe centrifugale de 3000 
Ifmin. reparate în secție.
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Utilaje moderne la preparația Lupeni
Producția minelor Lupeni, U- 

ricani și Vulcan, care dau cărbu
ne cocsificabil, crește de la an la 
an. Colectivul preparației Lupeni 
se străduiește să asigure recep
ția ritmică a întregii cantități de 
cărbune primită (în trimestrul I 
am preluat peste plan circa 
25.000 tone cărbune cocsificabil), 
să sporească prin toate mijloa
cele debitul de spălare al insta
lațiilor uzinei în condițiile îmbu
nătățirii calității cărbunelui spă
lat. Cu toate eforturile noastre, 
instalațiile au un debit limită 
peste care nu se poate trece. Se 
impune deci modernizarea lor. 
Conform cifrelor de plan pînă în 
1965 va trebui să dublăm debi
tul instalațiilor. In ajutor ne 
vine tehnica nouă, utilajele per
fecționate pe care le primim.

• De curînd a intrat în funcțiu
ne la preclasarea cărbunilor bruți 
două ciururi cu rezonanță, uti
laje trimise nouă din R. P. Polo
nă, cu care am înlocuit vechile 
ciururi WDG. Ciururile cu rezo
nantă au o seamă de avantaje 
printre care o mare capacitate de
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INOVATORII — PROMOTORII NOULUI

De la o ideie la un aparat de mare
La unele abataje din sectorul 

IV al minei Petrila condițiile de- 
muncă nu erau tocmai așa de bune 
în lunile trecute. Pe lingă alte 
neajunsuri, mecanicii și electri
cienii aveau mult de furcă cu mo
toarele craterelor. Se ardeau des. 
Și doar un motor ars nu-i lucru 
de glumă ; trebuie așteptat pînă se 
rebobinează (în care timp suferă 
producția1) se cheltuiesc mulți 
bani.

Adeseori maistrul mecanic, tov. 
Acs Ludovic, se întreba de unul 
singur: oare nu s-ar putea face 
ceva pentru ca motoarele astea să 
simtă cînd îi greu de mișcat lan
țul, să simtă cînd îi plin rolul cu 
cărbune și să se decupleze singure. 
Minerii prinși cu munca-n abataj 
le mai decuplează ei, da oricum, 
un dispozitiv n-ar fi rău... Ideia 
unui asemenea dispozitiv i-a venit 
de multe ori în minte. Acum da- 
că-l întrebi cum a ajuns să pro
pună inovația dispozitivului, mai 
că nu poate răspunde.

....Tovarășul Acs Ludovic este 
maistru mecanic și-și cunoaște me
seria. A început prin a observa 
atent cauzele care duceau la arde
rea multor motoare de crațer. C- 
dată a costatat că suprasarcina 
provine din încărcarea excesivă a 
crațerulrd cu cărbune incit greuta
tea acestuia depășește puterea mo

prelucrare, consum de energie 
scăzut, întreținerea simplă și un 
randament organic sporit față de 
cel al ciururilor WDG. Ciururile 
cu rezonantă au un randament 
organic de 0,80 față de 0,77 cît 
aveau cele vechi, la un consum 
de energie de 3 ori mai scăzut. 
Dar, pentru aproximativ același 
randament de clasare, producti
vitatea specifică în funcție de ca
pacitatea de prelucrare și supra
fața de ciuruire crește la ciuru
rile cu rezonantă de aproape 2 
ori fată dte cea a WDG-urilor.

Țin să arăt că la montarea a- 
cestor noi instalații în uzina 
noastră și-au dat aportul mun
citorii din brigada condusă de 
tov. Nemeș Alexandru, evidenți- 
indu-se lăcătușii Kovacs Iosif, 
Moldovan Ion. Tioc Alexandru și 
sudorul Lică Alexandru, care au 
redus cu mult timpii de montare 
prestînd și lucru de calitate, cu 
care noi, cei de la spălare sîntem 
pe deplin mulțumiți.

GHEORGHE ENCIU 
maistru principal la spălare 

preparația Lupeni

torului, altă dată a văgftt că s-au 
ars motoare din cauză că, um- 
plindu-se rolul, cărbunele ajun
gea sub steaua de acționare și se 
betona pe scaunul crațerului. Și 
ideia a început să i se contureze- 
Vasăzică, și-a spus el, dispoziti
vul de deconectare a motorului 
trebuie să țină seamă de încăr
carea pe crațer, de umplerea ro
lului. Dar toate acestea înseamnă, 
în ultimă instanță, că trebuie să 
țină seamă de o anumită viteză de 
mers. Aha, aici îi tot secretul I 
Trebuie deci plecat de la faptul că 
conectarea sau deconectarea moto
rului să fie comandată de un dis
pozitiv rotativ...

Și maistrul mecanic Acs Ludovic 
a conceput o schemă, apoi alta și alta, 
multe la rînd. In schema definitivă 
motorul se deconecta automat la 
suprasarcină, sau în caz de rupe
re a lanțului. Bun I Dar ce te 
faci cu buncărul plin ? Și din nou 
mintea i-a dat soluția cea bună. 
Sistemul de contactor centrifugal 
a fost completat cu unul mecanic 
acționat de însăși cărbunele din 
rol, cînd acesta depășea o anumită 
limită de încărcare. După orele 
de șut, multe zile la rînd Acs Lu
dovic a meșterit singur, apoi aju
tat și de Pădureanu Ion și Popa 
Petru 111, pînă ce, închis într-o 
cutie apărătoare „Dispozitivul de

Să fie îndeplinite ritmic 
sarcinile planului tehnic
Pînă în anul 1965 consumul de lemn de mină la exploatările 

Văii Jiului va trebui să scadă, conform cu sarcinile economice sta
bilite de Congresul al III lea al partidului, la sub 35 m. c./lOOO 
tone de cărbune. Reducerea consumului de lemn este strîns legată 
de extinderea procedeelor moderne de susținere cu metal și beton.

Comitetul orășenesc de partid Petroșani a trasat minerilor 
sarcina ca în acest an să extragă din abataje frontale armate me
talic, cel puțin 820000 tone de cărbune, să susțină cu armături mo
derne cel puțin 67 la sută din totalul lucrărilor de pregătiri și des
chideri și, pe aceste baze, să reducă consumul specific de lemn la 
41,2 m. C./1000 tone de cărbune.

Pînă acum, pe bazin s-au ob
ținut rezultate bune in extinderea 
susținerii moderne in galerii ți 
abataje. Pe primul trimestru al 
anului au fost susținuți în fier 
peste 5200 m. galerie, cu bol
țari aproape 2000 m. galerie iar 
din cele 16 abataje armate me
talic s-au extras aproape 188.000 
tone de cărbune din care peste 
125.000 tone cărbune din fronta
lele minelor Lupeni, Uricani și 
Vulcan. In luna martie, ca ur
mare a aprovizionării bune cu 
armături metalice, a îndeplinirii 
planurilor tehnice de măsuri, au 
intrat în funcțiune noi abataje 
frontale susținute metalic la mi
nele Lopea, Lupeni și Vulcan. A- 
ceasta a dus la creșterea ponde
rii producției de cărbune extrase 
cu susținere metalică im volumul 
total de producție la 18,7 la sută 
la Lonea, 8,8 la sută la Vulcan 
și 40 la sută la Lupeni, pe baizin 
extrăgîndu-se circa 15,3 la sută 
din cărbune din abataje cu sus
ținere metalică.

In mod normal, față de aseme
nea realizări care depășesc la u- 
nele exploatări sarcina de plan, 
consumul de lemn de mină ar fi 
trebuit să scadă și mai mult. To
tuși la exploatări și pe bazin s-a 
consumat mai mult lemn decît 
era planificat. Cauza, sau cau
zele, trebuie căutată în folosirea 
nerațională a acestui mate
rial, în cantitățile destul de 
mari de lemn verde necorespun
zător adus la depozitele minelor. 
Lai mina Lonea, de pildă, planul 
trimestrial de susținere cu ar
mături metalice în galerii a fost 
realizat in proporție de 75 la 
sută, la Aninoasai în proporție 
de 70 la sută, la Lupeni în pro
porție de 88 la sută. Nici arma
rea cu bolțari în galerii nu s-a 
realizat la nivelul sarcinilor de 
pl-a. La mina Lupeni, de pildă, 
față de 570 m. galerie prevăzuți 
a fi susținuți în bolțari, s-au ar

valoare practică
declanșare a motoarelor de crațer'' 
a fost gata. Acum venea clipa cea 
mare : examenul practic în abataj. 
Maistrul mecanic Acs a stat de 
vorbă cu unii brigadieri de la scc-

Maistrul mecanic Acs Ludovic împreună cu colaboratorii săi Pă
dureanu Ion și Popa Petru III discută cu ing. Cotoroiu loan, șeful 
cabinetului tehnic unele detalii de construcție a aparatului conceput 
și executat de ei.
tor și pînă la urmă a ales : va ex
perimenta creația sa în abatajul 
nr. 19 la brigada lui Korda Ente
ric.

mat doar 210 m. galerie. Justifi
cări sint multe, dar nu toate 
demne de crezare. Mina Lupeni 
nu ți-a îndeplinit pianul de ar
mare în bolțari din cauze cu to
tul subiective. Rampa de descăr
care a minei fiind aglomerată cu 
alte materiale, bolțarii au fost 
descărcați la Bărbăteni și de a- 
colo aduși la mină cu mijloace 
auto. Pe lingă că prețul de cost 
a fost încărcat cu cheltuielile de 
transport, brigăzile de mineri 
care aveau nevoie de bolțari nu 
au fost asigurate la timp cu can
titățile necesare, din cauza proas
tei gospodăriri a magaziei mi
nei. La Lonea nerealizarea pla
nului tehnic de armare in fier și 
bolțari are la baza controlul in
suficient al conducerii minei a- 
supra muncii sectoarelor care nu 
au respectat sarcinile de armăre 
în galeriile nominalizate prin pla
nul tehnic.

In luna aprilie, după cîteva zile 
de muncă situația pare să fie 
ceva mai bună. Au intrat în ex
ploatare noi abataje frontale ar
mate metalic Ia Lupeni, produc
ția de cărbune extrasă cu susți
nere metalică reprezintă 21 la 
sută din volumul producției de 
cărbune date de mina Lonea, cir
ca 12 la sută din producția mi
nei Uricani și peste 44 la sută 
din producția dată la Lupeni. De 
asemenea și în privința susține
rii cu fier și bolțari în galerii 
s-au obținut unele succese.

Exploatările miniere au Ia dis
poziție cantități de armături și 
bolțari suficiente pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor pre
văzute prin planurile - tehnice. 
Toate eforturile trebuie canailiza- 
te în sensul reducerii continue a 
consumului specific de lemn de 
mină la nivelul angajamentului 
luat în întrecerea socialistă.

ing. AUREL RUSU 
serviciul tehnic C.C.V.J.

...De la începerea experimentării 
au trecut mai bine de 2 luni. 
Craterele de la abatajul 19 func
ționează în bune condiții, fără nici 
o avarie. De cite ori pe crațer 
vine prea mult cărbune deodată, 
aparatul conceput și realizat de 
Acs Ludovic decuplează motorul, 
ferindu-l de avarie. Brigada-i mul
țumită la fel ca și realizatorul lui.

La cabinetul tehnic propunerea 
a fost acceptată și înaintată celor
în drept ca invenție...

D. GRIGORESCU

Complexul MK—1
Constructorii de mașini minie

re din Ucraina au elaborat în 
anul trecut proiectele după care 
s-a executat construcția unui nou 
utilaj minier: complexul MK-1 
cu combine multiple cu front în
gust de tăiere. Acest complex se 
compune din trei sau patru com
bine cu acționare reversibilă, ca
re se deplasează pe rama rigidă 
a transportorului cu raclele de 
tipul KSP-3 acționat de două mo
toare. Complexul este înzestrat 
cu un dispozitiv hidraulic de îm
pingere a transportorului fără de
montare. Experimentat într-un a- 
bataj frontal dfe 108 m. lungi
me, complexul MK-1 a dus la 
creșterea considerabilă a produc
tivității muncii în frontal prin 
tăierea cărbunelui în mai multe 
puncte simultan. ■/kh-- -----------

Pușcarea milsecundă 
în rînduri duble

Urmărindu-se creșterea eficacității 
lucrărilor de pușcare, în minele 
din Uniunea Sovietică s-a încercat 
metoda de pușcare cu amorse mil- 
secunde, găurile de mină fiind a- 
șezate în două rînduri la distanță 
de 1,3 m. între ele. Stratul unde 
s-au făcui experimentările avînd 
circa 5 m. grosime, au fost folosite 
4 trepte de amorse cu interval de 
25 milsecunde. Rezultatele obți
nute dovedesc că față de pușca- 
rea cu un singur rînd de amorse 

, milsecunde, productivitatea a spo- 
j rit de la 5,1 m.c. la 9 m.c. pe 

metru de gaură, prețul de cost 
I revenind mai mic cu circa 25— 

28 la sută.
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|₽E SCURT;
4 * Th Valea Jiului funcțj. -ț
( nează în prezent 17 abataje ț
> frontale în care pentru susține-

re se folosesc armăturile meta- ]» 
lice de diferite tipuri. La mina '! 
Lupeni sînt în funcție 10 ase- ij 
menea frontale (ultimul a in- {! 
trat în exploatare la 7 aprilie). 
Producția de cărbune extrasă ț 
din abataje frontale susținute )> 
metalic este în continuă creș- 
tere. • )

• Cele mai mari viteze de a- } 
în abataje frontale ț 

le-au obținut, în luna februa- ], 
rie, minerii de Ia Lonea și Pe- < 
trila. La mina Lonea. de exem- «' 
piu, în abatajele frontale de la . 
sectoarele I și V s-a obținut <

> o avansare medie de 31,6 m. ț 
La mina Petrila viteza medie j.

? realizată la frontale a fost de 
, 27,8 m./lună (mai mult decît >

La mina Petrila viteza medie j. 
realizată la frontale a fost de

ț 2/,» m./lună (mai mult oecrt -■ 
î ziua și fîșia !) și de peste 92 ' 
< m./lună în abatajele cameră. <

I
е La mina Uricani a intrat 
de curînd în exploatare uni nou 
frontal pe stratul 8. Abatajul 
are 37 m. lungime și este în-

• zestrat cu transportoare de ti
pul S.K.R.-ll și TP-1. El ur
mează să fie dotat cu o haveză 
SK 40. Aici muncește brigada 
condusă de Hiitter Francisc.

• In cadrul ședințelor sale, 
consiliul tehnic științific de la 
C.C.V.J. a discutat vineri di
mineață studiul și proiectul 
amplasării noului funicular de 
steril de la mina Uricani, iar 
ieri dupâ-amiază studiul ICEM 
privind degajarea metanului 
din stratele subțiri de la mi
na Lupeni.

• La mina Lonea se folo
sește tot mai intens încărcarea 
mecanică la lucrările de pre
gătiri și deschideri. In luna 
martie, cu cele două mașini 
EPM-1 aflate în funcție s-au 
încărcat peste plan circa 230 
m. c. steril, iar în 6 zile din 
aprilie încă aproape 10 m. c. 
peste plan.
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Prin magazinele comerțului socialist

De ce numai in centru ?

nr.

tier magazine alimentareIn anii; puterii populare în ora
șul Petroșani au fost deschise zeci 
de unități comerciale în scopul 

• unei cit mai bune deserviri a 
populației. Dealungul străzii prin
cipale pe o parte și alta sînt înși
rate numeroase magazine alimenta
re, de confecții, textile, încălță
minte etc. Aceste magazine, insta
late în localuri frumos amenajate, 
au un aspect atrăgător. Unitățile 
nr. 1 textile, nr. 5 confecții,
2 galanterie — mercerie, nr. 7 
încălțăminte au vitrine în care 
sînt expuse cu gust mărfurile și 
articolele de sezon ce se găsesc 
în vînzare. In magazinele alimen
tare mărfurile sînt de asemenea 
frumos expuse atît în vitrine cît 
și în interior, preparatele de carne 
și lactate sînt igienic ținute, în < 
irigorifere. Așa de pildă e ali
mentara nr. 4 și altele. în toate 
unitățile amintite cît și în cele
lalte din centru grija pentru o bu
nă deservire a populației constituie 
o preocupare permanentă, persona
lul de deservire are o ținută în
grijită, acordă atenție cerințelor 
cumpărătorilor. Pentru o deservi
re mai rapidă sînt folosite diferite 
forme de vînzare cu plata direct 
la vînzător, autodeservirea și al
bele.

Orașul Petroșani este însă în
tins, are multe cartiere mărginașe. 
Pentru ca populația din aceste car
tiere să poată face cumpărăturile 
" (nice fără a se deplasa la maga
zinele din centru, prin grija sfa
tului popular orășenesc au fost des
chise și funcționează în fiecare car-

----------------- O

O.A.D.L.F. Aceste unități trebuie 
să asigure o deservire în condiții 
la fel de bune ca și cele din cen
tru. Din păcate, condițiile de de
servire diferă mult și nemulțumesc 
pe cumpărători. Să luăm numai cî- 
teva exemple care 'ustrează acest 
lucru. La unitatea .... 4 O.A.D.L.F. 
(colonie) deși spațiul în care se 
face deservirea este mic și marfa 
expusă vînzării de abia are loc, 
o parte din spațiu îl ocupă o sobă 
mare din tablă, în care se face 
foc cu cărbune, fumul și gazele im- 
bîcsind aerul și murdărind pereții. 
Spațiul magazinului alimentar nr. 
2 cu toate că este destul de mare, 
nu se folosește cum se cere. Lăzi cu 
sticle, diferite ambalaje stau 
orânduite într-o parte sau alta, pc 
jos este murdărie, vînzătoarele ser
vesc în halate nespălate. Asemenea 
lipsuri se găsesc și la alimentara 
nr. 13. Toate acestea nu corespund 
exigenței cumpărătorilor, deservi
rea în asemenea condiții fiind de- 
zaprcciată. Asemenea exemple ne
gative se găsesc și la alte unități 
răspîndite prin cartiere.

Aceste lipsuri trebuie cît mai 
grabnic lichidate. Direcțiunea
O.C.L. Alimentara, conducerea
O.A.D.L.F., organele competente 
ale sfatului popular sînt chemate 
să ia măsuri de rezolvare în mod 
corespunzător a acestor deficiențe, 
să facă în așa fel ca fiecare uni
tate comercială să asigure o deser
vire atentă și 
rătorilor.

UN NOU FILM ROMINESC

IN CLIȘEU : O scenă din film.
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de saptâmîna
La Lupeni s-a încetățenit un 

Obicei: la sfîrșitul fiecărei săptă- 
nâni se organizează acțtuhi plăcu
te și educative de către comitetul 
orășenesc U.T.M. în colaborare 
cu conducerea clubului cu școlile, 
cu organizațiile sindicale de la 
întreprinderi.

Aceste acțiuni sînt organizate în 
așa fel incit ele cuprind toate 
categoriile de vîrstă și profesie.

„Tinerețe fără bătrînețe...
...și viață fără de moarte" este 

titlul basmului prezentat într-una 
din sălile clubului, în cadrul di
mineții de basme în fața del or 
mici. Expus în chip plăcut de 
Leoveanu Gheorghe și Maria So
lomon, basmul diafilmat a stîr- 
nit admirația micilor spectatori, 
elevi ai claselor l—lll de la toa
te școlile din localitate, precum și 
copiii de la grădinițe.

Filme documentare
Clubul din Lupeni a amenajat 

de curînd o sală specială pentru 
vizionarea de filme. Deși sala este 
mare duminică dimineața s-a do
vedit neîncăpătoare pentru cei 
peste 1000 pionieri și școlari care 
au ținut să vizioneze filmul docu
mentar : „O fereastră deschisă 
spre cer". In aceeași dimineață la 
Bărbăteni, în sala de spectacole 
a cinematografului „6 August", a 
fost prezentat în fața a peste 350 
elevi

Noul film romînesc „Mîndrie“ 
realizat de regizorul Marius 
Teodoreșcu, se inspiră din pro
blematica vieții noastre, avlnd o 
temă de strictă actualitate

Acțiunea filmului se petrece 
într-un oraș siderurgic, surprin- 
zînd în minunate 
plină de încordare 
Conflictul se naște 
rea celor dloi eroi 
nul inginerul Jurcă întors de la 
specializare din Uniunea Sovie
tică, om modest, ridicat din rîn- 
durile muncitorilor oțelari, tînăr 
entuziast, care ,se dăruiește cu 
toată ființa activității profesio
nale și prietenul acestuia, ingi
nerul Liviu Bota, om dotat, dar 
care amețit de succesele obținu- 

e stăpînit de un orgoliu bol-

năvicios și de dorința ăutoevidten- 
țierii. Aceste defecte îi strîm- 
tează orizontul făcîndu-1 să nu 
mai țină seama de' interesele ma
jore ale producției. Datorită or
goliului Bota refuză o' propune
re de inovație a inginerului Jur- 
că, bănuindu-1 pe acesta că ur
mărește să-i submineze presti
giul, pentru a-i ocupa locul de in
giner șef. Neînțelegerea dintre 
cei doi dă prilejul unor elemente 
necinstite să acționeze.

Pînă la urmă ajutat de tova
rășii lui ca Mureșan, secretarul 
organizației de partid și de sora 
sa, Mariana, inginerul Liviu Bota 
își recunoaște în mod cinstit gre
șeala și se aruncă cu și mai mul
tă pasiune în viitoarea muncii.

Dintre interpreți fac parte Vic
tor Rebengiuc (Andrei Jurcă),' 
Constantin Codrescu (ing. Liviu 
Bota), Gheorghe Cozorîci (mun
citorul Lazar Cosma), Ștefan 
Ciubotărașu (Mureșan — secre
tarul organizației de bază), Geo 
Barton (directorul general), Ili- 
nea Tomoroveanu (Mariana) și 
alții. .

Filmul rulează pe ecranul ci
nematografului. 7 Noiembrie din 
Petroșani între 11 — 16 aprilie a.c.
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calcarului ,ș,i evacuării sterilului ț e л • 4. « T

♦
i a 40 de ani de la înființarea parti.
♦ dului.
ț Printre acțiunile patriotice în-
♦ treprinse duminică se numără și 
t munca din parcul „6 August" și 
1 de pe șantierul de lingă spital. 
I La aceste acțiuni ău participat li-
• neri de la I.L.L., O.C.M.M.,,
f l.C.O. și de pe șantierul de cons- 
J trucții. Cu acest prilej în parcul 
: „6 August" au fost plantați 70 
ț arbuști ornamentali iar pe șantie- 
■4 rul viitorului parc al orașului Lu-
• peni s-a lucrat la nivelarea fere 
1 oului.

igienică a cutnpă-

E. ȘTEFAN

Pe cele trei trepte de la Bănița
(Urmare din pag. l-a)

deplinirea ritmică a planului de 
producție, spre obținerea de eco
nomii la prețul de cost. Cu toți 
muncitorii s-a 
tanța calității 
luat măsuri ca înaintea începe
rii schimbului de lucru să fie cu
rățate vetrele frontului de lucru, 
pentru ca operațiunea de sparge
re să se facă pe loc curat, vago- 
netele din carieră cu calcar ne
corespunzător nu se însilozează 
pînă nu sînt resortafe; ta gu
rile silozurilor de la treapta III 
3ănița s-a amenajat un ciur 
pentru eliminarea pietrii sub di-

prelucrat impor- 
calcarului, s-au

■■it:
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scene munca 
a oțelarilor. 
din înfrunta- 
principali, u-

un film documentar.

Munci patriotice
timp ce pionierii și școlarii 
„ocupați' cu vizionarea fil

mensiunile cerute și a pămîntu- 
lui și au fost prevăzute la am
bele rampe de descărcare opri
tori •'entru micșorarea vitezei de 
cădere în scopul unei mai bune 
granulații a calcarului livrat. In 
permanentă, o echipă specială în
treține liniile C.F.I. în vederea 
creșterii vitezei de transport a

din frontul de lucru.
Muncitorii electromecanici con

tribuie și ei la buna desfășurare 
a procesului de producție. Ei s-au 
străduit să execute reparații de 
bună calitate și într-un timp cît 
mai scurt. De curînd s-au an
gajat si termine reparația capi
tală a grupului electrogen al ca
rierei cu 10 zile înainte de ter
men.

Minerii de la Bănița, muncind 
mereu mai bine, vor obține în 
viitor roade și mai însemnate, 
vor trimite peste plan zeci de 
tone de calcar de bună calitate, 
producție pe care o vor obține 
exploatînd în continuare cele trei 
trepte în stînca de calcar.

In
erau
melor, un grup de tineri de la 
preparație membrii ai brigăzii 
U.T.M. de muncă patriotică con
dusă de Seleș Mihai II, au între
prins o acțiune de strîngere a 
fierului vechi. ^Astfel ei au co
lectat 12 tone de fier vechi 
pe care le-au și trimis oțelurilor 
din Hunedoara.

Cu aceasta brigadierii muncilor 
patriotice de la preparație an în
deplinit și chiar depășit angaja
mentul luat în cinstea aniversării

AVRAM MICA
corespondent

LA MINA LONEA
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Pentru reușita 
„lunii curățeniei"
Luna aprilie a fost declarată 

„Lună a curățeniei și înfrumuse
țării tuturor localităților Văii Jiu
lui". Noile comitete executive, de
putății sfaturilor populare desfă
șoară o susținută muncă organiza
torică pentru a mobiliza mase tot 
mai mari de cetățeni la acțiunile 
de folos obștesc, pentru înfăptui
rea obiectivelor „lunii curățeniei".

Pentru atragerea cetățenilor la 
acțiunile din cadrul lunei curățeniei 
au fost difuzate în rîndul popu
lației 12.000 de flutura șe, iar prin 
cartiere au fost expuse 150 de 
afișe, care cuprind chemări ale Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani către 
oamenii muncii de a lua parte in
tr-un număr cît mai măre la ac
țiunile de muncă voluntară de în
frumusețare a localităților Văii 
Jiului.

Si fie respectate întocmai prevederile planului tehnic

V. Rădulescu ! INSTALAȚIA 
ELECTRICA A AUTOMOBILE
LOR Editura tehnică, aproxima
tiv 208 pagini — 7,50 lei —- a- 
pare broșat.

Lucrarea tratează despre insta
lația electrică a automobilului, cu* 
prinzînd instalația de alimentare 
cu curent electric, instalația de por
nire, instalația de iluminat și apa
ratele electrice de bord. Pentru 
completarea cunoștințelor teoretice 
lucrarea conține și noțiuni gtene- 
rale de electricitate. De aseme
nea se tratează despre defectele 
instalației electrice, cauzele ți re
medierea lor.

Se adresează lucrătorilor din 
transportul auto.

Armarea modernă în fier a a- 
batajelor, în fier și bolțari a ga
leriilor, tăierea mecanizată a 
cărbunelui etc. pătrunde tot mai 
mult în minele din Valea Jiului. 
Acum stîlpii Т.Н., armăturile din 
șină de cale ferată, havezele nu 
mai constituie o noutate, ci ceva 
obișnuit, cotidian. Problema ca
re se pune este de a lupta pentru 
extinderea cît mai largă a tehni
cii noi la toate sectoarele, la toa
te locurile de muncă unde poate 
fi introdusă, de a asigura folo
sirea ei de către masa largă a 
minerilor.

La mina 
plan tehnic 
După ce s-au stabilit cifrele de 
plan pe trimestru, ele au fost 
defalcate pe luni și pe sectoare, 
nominalizîndu-se lucrările. A ră
mas numai ca acest plan tehnic' treținere etc. 
să fie realizat ritmic, după pre
vederile stabilite.

Aplicarea în practică a scos 
însă la iveală unele lucruri care 
au răsturnat toată munca de pla
nificare a celor care au întoc
mit planul tehnic respectiv. De 
pildă, la galeria transversală nr. 
VII—IX de la orizontul 655, pe 
ianuarie erau planificați să se 
armeje 30 m. galerie în fier. S-au

Lonea s-a făcut un 
în această direcție.

armat însă numai 17,2 m. In fe
bruarie trebuiau armați 70 m. 
și s-au făcut numai 21,9 m. La 
galeria direcțională de pe stratul 
4, orizontul 562, era planificat 
să se a-rmeze în fiecare lună în 
fier cîte 40 metri, dar s-au armat 
numai în februarie 9.8 m. Si
tuații asemănătoare sînt și la 
galeriile direcționale în steril din 
blocul X orizontul 690, stratul 5, 
ca și la preabatajeje în cărbune 
din stratul 5, la planurile încli
nate. In luna ianuarie din 230 
m. galerie în steril și cărbune 
planificați a fi armați în fier, 
de-a-bia s-au realizat 45.5 m. la 
lucrăfire nominalizate și 74,4 m. 
în alte lucrări, unde le-a venit 
mai la îndemînă sectoarelor, ca 
galeria direcțională de pe orizon
tul 602, în diferite lucrări de în-

cei vinovați. 
lasă și ea lu-

Rezultatul este că sectoargle 
armează acolo unde vreau, fără 
a ține cont de prevederile pla
nului tehnic, iar lucrările nomi
nalizate în scopul de a 
duce acolo susținerea 
sînt date uitării.

Serviciul inginerului 
crări miniere nu ține o 
operativă a îndeplinirii 
tehnic de către sectoare, nu trage

se intro- 
modernă

eu lu- 
evidență 
planului

la răspundere pe 
Conducerea minei 
crurile să meargă la întîmplare, 
după voia sectoarelor, așa că se 
lucrează de parcă nici n-ar e- 
xista un plan tehnic cu preve
deri precise.

In acest fel, faptul că în tri
mestrul I la mina Lonea s-au 
realizat 587,6 m. 1. galerii ar
mate în fier și 289,7 m. I. în 
inele de bolțari, nu spune mare 
lucru, pentru că lucrările sînt 
împrăștiate care încotro, la bu
nul plac al conducerilor sectoa
relor.

Analizarea felului cum se mun
cește la mina Lonea pentru tra
ducerea în viată a hotărîrii CC. 
al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. cu privire la in
troducerea largă a tehnicii noi, 
de către comitetul de partid al 
minei ar da posibilitatea să se 
ia măsurile necesare pentru îm
bunătățirea continuă a acestei 
activități și lichidarea lipsurilor 
care mai există în prezent în a- 
ceastă direcție. După învățămin
tele pe care le oferă rezultatele 
trimestrului I, această analiză 
este deosebit de actuală și ar fi 
bine să se facă cît mai curînd

ȘT. MI HAI

i

PROGRAM DE RADIO
13 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu, 9,50 An
sambluri romînești de cîntece,
11.30 Muzică ușoară, 12,30 „Sub 
steagul partidului11 — montaj — 
(reluare), 13,05 Concert de prînz,
14.30 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 15,10 Concert de mu
zică ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 Tinerețea ne e dra
gă (reluare), 18,00 Din folclorul 
popoarelor, 19,20 Muzică ușoară 
de Sile Dinicu și Florentin Del- 
mar, 19,45 Transmisie chin Stu
dioul de concerte, a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. PROGRAMUL 11. 14,30 
De toate pentru toți (reluare), 
15,00 Pagini din operele lui 
Meyerbeer, 15,25 Muzică popu
lară romînească și a minorități
lor naționale, 16,30 Muzică u- 
șoară, 17,20 „Pe un picior de 
plai" — comentariu liric, 18,45 
Să învățăm limba rusă cîntînd, 
19,60 Jocuri populare romînești,
20.30 „Mîndria cea mare" : poe
ții noștri cîntă partidul, 20,45 
Muzică ușoară, 21,15 Interpreți 
de muzică populară care au con
certat în Uniunea Sovietică, 21,45 
Părinți și copii.

----o----

CINEMATOGRAFE
13 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mîndrie; AL. SAHIA: 
Doctorul Soim ; PETRI LA : Cer 
neala roșie; LONEA : Departe de 
patrie; ANINOASA : Casa de pe 
două străzi; VULCAN : Visul 
spulberat; LUPENI : O zi dfe o- 
dihnă; BARBATENI : Generația 
salvată; URICANI : Oameni și 
stînci. (Responsabilii cinemato
grafelor Muncitoresc — Petro- ■ 
șani și Crividia n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna apri
lie).



4 STEAGUL ROȘU

COMUNICAT
cu privare la vizita delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Populară Romînă
(Urmare din pag. l-a)

•ancordanță cu recomandările Con ' 
aUiului de Ajutor Economic Reci 
•roc, va contribui în și mai mare 
măsură la accelerarea dezvoltării 
economice și creșterea permanentă 
a nivelului de trai în ambele țări 
și va însemna un aport la crește
rea neîntreruptă a forței politice 
și economice a întregului lagăr so
cialist.

in cursul convorbirilot s-a cons
tatat că dezvoltarea cu succes a 
economiei naționale a ambelor țări 
crează condiții tot mai favorabile 
pentru dezvoltarea și adîncirca 
continuă a colaborării în diferite 
domenii. De aceea ambele dele 
gații însărcinează Comisia romîno- 
cehoslovacă de colaborare econo
mică și tehnico-științifică să ela
boreze în cel mai scurt timp a- 
ceste probleme și să prezinte pro
puneri concrete pentru realizarea 
lor.

Delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii Socialiste 
Cehoslovace au reafirmat că sin
gura garanție pentru construirea 
cu succes a socialismului este uni
tatea de monolit a țărilor socialis
te, bazată pe comunitatea de in
terese și țeluri, pe fidelitatea față 
de învățătura marxist-leninistă.

★

în legătură cu principalele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale și perspectivele dezvoltă
rii mondiale, între cele două de
legații a avut loc un cuprinzător 
schimb de vederi.

Fundamentul politicii externe a 
celor două state îl constituie prie
tenia și alianța indestructibilă cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste. Existența și dezvol
tarea impetuoasă a sistemului mon
dial socialist exercită o influență 
hotăritoare asupra dezvoltării so
cietății și are un rol determinant 
în desfășurarea evenimentelor in
ternaționale.

Datorită schimbărilor radicale 
care s au produs in raportul de 
forțe pe plan mondial în favoarea 
socialismului și păcii, au apărut 
posibilități reale de a rezolva în- 
tr-un mod nou principalele proble
me ale contemporaneității și îndeo
sebi problema cea mai arzătoare 
a vremurilor noastre, problema pă
cii și războiului. Apărarea păcii 
este în prezent o sarcină de cea 
mai mare însemnătate. Prin lupta 
neobosită a țărilor socialiste, a 
clasei muncitoare internaționale și 
a tuturor celorlalte forțe iubitoare 
de pace, războiul mondial poate fi 
preîntîmpinat.

Poporul romîn și poporul ceho 
slovac, conștiente de pericolul pe 
care-1 reprezintă un război nuclear, 
consideră că singura politică jus
tă și rațională în zilele noastre 
este politica de coexistență pașni
că între statele cu orînduiri so
ciale diferite.

Republica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
in strinsă unire cu toate țările 
socialiste frățești și în colaborare 
cu toate forțele iubitoare de pace, 
vor milita în continuare cu con
secvență pentru destinderea inter
națională, pentru rezolvarea prin 
tratative a problemelor litigioase, 
pentru demascarea și zădărnicirea 
provocărilor războinice ale cer
curilor agresive imperialiste și 
pentru unirea forțelor mondiale ale 
păcii.

Statele socialiste, așa cum s-a 
confirmat din nou cu prilejul re
centei sesiuni de la Moscova a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor membre ale Tratatului de 
la Varșovia, nu-și vor întrerupe e- 
forturile în lupta pentru dezar 
marea generală și totală. în ace 
lași timp ele iau toate măsurile 
neoesare pentru întărirea capa
cității lor de apărare, măsuri im
puse de intensificarea pregătirilor 
militate ale statelor imperialiste.

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Republicii Socialiste

Cehoslovace, urmărind cu atenție 
desfășurarea situației internațio
nale, vor ține trează în permanență 
vigilența popoarelor lor față de 
uneltirile imperialiste împotriva 
păcii și securității.

Ambele părți au subliniat că 
problema realei dezarmări poate 
fi rezolvată numai împreună cu 
lichidarea pactelor militare și a 
bazelor de război de pe teritoriile 
străine, încetarea experiențelor cu 
arme nucleare și interzicerea tu
turor armelor de distrugere în ma
să-

Delegațiile au acordat o deose 
bită atenție examinării probleme
lor întăririi păcii și securității in 
Europa. Ele consideră ca extrem 
de primejdioasă politica cercurilor 
guvernante ale S.U.A., Marii Bri
tanii și Franței, îndreptată spre 
întărirea militarismului și revan- 
șismului în Germania occidentală, 
care, cu ajutorul N.A.T.O., urmea
ză să fie transformată într-o pu
tere atomică. Ele condamnă înar
marea Germaniei occidentale cu 
arme nucleare și arme rachetă, 
care servesc țelurilor revanșarzilor 
vest-germani a căror politică agre
sivă amenință serios pacea și se
curitatea în Europa și este în to
tală contradicție cu interesele po
poarelor europene și ale poporului 
german însuși.

Cele două guverne sprijină în- 
trutotul propunerile constructive 
ale U.R.S.S. și R.D- Germane pri
vind încheierea tratatului de pace 
cu cele două state germane și nor
malizarea situației din Berlinul oc
cidental prin transformarea aces
tuia într-un oraș liber, demilitari
zat. Ele aprobă cu căldură și sus
țin cu hotărîre lupta dreaptă a 
R.D. Germane pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane.

Partea romînă susține pe deplin 
Declarația comună a guvernelor 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, Republicii Democrate Ger
mane și Republicii Populare Po
lone din anul 1960, care cheamă 
popoarele și guvernele tuturor ță
rilor ca prin eforturi comune să 
se bareze calea provocărilor răz
boinice ale militarismului revan
șard vest-german.

Partea cehoslovacă sprijină ac
țiunile guvernului romîn îndrep
tate spre crearea unor relații paș
nice de bună vecinătate între țările 
din Peninsula balcanică. Propune
rile Republicii Populare Romîne 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, fără arme ato
mice și arme rachetă, reprezintă o 
contribuție de seamă la îmbunătă
țirea relațiilor internaționale.

Popoarele romîn și cehoslovac 
manifestă o simpatie și solidaritate 
sinceră față de lupta eroică de 
eliberare națională a popoarelor 
din țările Asiei, Africii și Ameri- 
cii Latine.

între cele două țări și noile sta
te independente din Asia și Africa 
se statornicesc legături prietenești, 
bazate pe deplina egalitate în drep
turi și neamestec în treburile in
terne.

Ambele părți înfierează încercă
rile puterilor coloniale de a 
menține în continuare popoarele 
din Asia și Africa, care și-au 
cîștigat de curînd independența, 
într-o state de subjugare și îna
poiere economică și consideră că 
o astfel de politică reprezintă o 
primejdie nu numai pentru aceste 
popoare, ci și pentru pacea și se
curitatea tuturor țărilor. Ele se 
pronunță pentru aplicarea neîntit- 
ziată a Declarației cu privire la 
lichidarea colonialismului adopta
tă de Adunarea Generală a 
O.N.U.

Ele sprijină lupta poporului 
congolez, a poporului din Laos, a 
guvernelor lor legale, pentru indepen 
dență și suveranitate națională, ca 
și lupta dreaptă a poporului alge- 
rian pentru dreptul de a dispune 
în deplină libertate de soarta * sa.

Cele două părți își exprimă so
lidaritatea și sprijinul față de lup
ta eroică a poporului cuban îm-

potriva acțiunilor agresive ale im
perialismului american.

R.P. Romînă și R.S. Cehoslova 
că vor sprijini pe mai departe e- 
forturile statelor care s-au elibe
rat din robia colonială pentru li
chidarea înapoierii seculare și con
solidarea independenței lor poli
tice și economice.

★

Reprezentanții Partidului Mun
citoresc Romîn și Partidului Comu
nist din Cehoslovacia s-au infor
mat reciproc asupra activității 
celor două partide frățești și au 
făcut un schimb de păreri în pro
blemele actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale

Cele două delegații au subli
niat că un punct de cotitură im
portant în lupta actuală pentru 
pace, democrație și socialism l-a 
constituit Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova din 
1960. Concluziile ei au confirmat 
din nou forța, maturitatea și u- 
nitatea mișcării comuniste in
ternaționale, constituie o dezvol
tare creatoare a marxism-leninis- 
mului în condițiile contemporane 
și creează premiza pentru lăr
girea și întărirea pe mai departe 
a frontului mondial antiimperia- 
list.

Partidul Muncitoresc Romîn 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia traduc în viată cu con
secvență mărețele idei cuprinse 
în Declarația de la Moscova și 
luptă pentru îndeplinirea fără 
rezerve a sarcinilor lor interna
ționaliste în lupta pentru victo. 
ria socialismului și păcii.

In 
două

dogmatismului și sectarismu
lui, ca și împotriva ori
căror încercări de a slăbi legă
turile strînse dintre țările socia
liste.

In cursul convorbirilor au fost 
relevate realizările dobîndite de 
oamenii muncii din cete două 
țări în construcția socialismului.

Partidul Muncitoresc Romîn 
acordă o înaltă prețuire activi
tății multilaterale și rodnice a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, sub a cărui conducere 
înjeleaptă poporul frate ceho
slovac a obținut victoria socia
lismului și a pășit pe calea cons
truirii societății socialiste dezvol
tate.

Partidul Comunist din Ceho
slovacia felicită în mod sincer 
poporul romîn, care, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn — purtătorul bogatelor sale 
tradiții revoluționare — îndepli
nește cu succes programul desă- 
vîrșirii construirii socialismului 
în tara sa și îi dorește noi victo
rii importante pe această cale. »

cete
constatat

că relațiile frățești dintre Parti
dul Muncitoresc Romîn și Parti
dul Comunist din Cehoslovacia 
se dezvoltă cu succes în folo'sul 
ambelor partide și al întregii miș
cări comuniste internaționale.

Ele au hotărît să lărgească și 
pe viitor, în mod multilateral, 
colaborarea reciprocă și schimbul 
de experiență în activitatea am
belor partide marxist-leniniste.

înaintarea cu succes spre so
cialism și comunism se bizuie pe 
colaborarea internaționalistă din
tre partidele comuniste și munci 
torești, pe schimbul de experiență 
dintre ele, pe contribuția pe care 
fiecare partid marxist-leninist o 
aduce la rezolvarea teoretică și 
practică a problemelor actuale 
ale mișcării comuniste și mun
citorești. O deosebită însemnă
tate are în această privință bo
gata experiență a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, de
tașamentul cel mai înaintat al 
mișcării comuniste mondiale.

Concluziile congreselor al XX- 
lea și al XXI-lea ale P.C.U.S., 
care au o însemnătate imensă și 
permanentă pentru mișcarea co
munistă internaționale, reprezin
tă un model de dezvoltare crea
toare și aplicare practică a mar- 
xism-leninismului.

Partidul Muncitoresc Romîn 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia consideră ca suprema 
lor datorie internationalistă să 
contribuie activ la întărirea con
tinuă a unității mișcării comu
niste internaționale, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului.

Ele vor duce o luptă hotărîtă 
împotriva revizionismului ca 
pericol principal în mișcarea 

muncitorească 
i împotriva

Prim-Secretar al С. C. al P. С. C. 
Președintele R. 8. Cehoslovace 

ANTONIN NOVOTNY

comunistă și 
internațională

P. M. R.

cursul convorbirilor, 
delegații au

Prim-Secretar al С. C. al
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Și

î

*

Delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Popula
re Romîne și Republicii Socialis
te Cehoslovace își exprimă con
vingerea că rezultatele rodnice 
ale întîlnirilor cordiale care au 
avut loc în timpul vizitei vor 
contribui la dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării dintre 
poporul romîn și poporul ceho
slovac, la consolidarea unității 
și coeziunii de nezdruncinat a 
puternicului lagăr socialist, 
întărirea păcii în întreaga i

București, aprilie 1961.

------- ------ — ------ -------

Delegația de partid $1 guvernamentală 
a ft. S. Cehoslovace a plecai spre patrie

Marți dimineață a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie delegația de partid și guver
namentală a R. S. Cehoslovace 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat și 
guvernului R.P. Romîne, a făcut 
o vizită de prietenie în țara noas
tră.

Din delegație ah făcut parte 
tovarășii: Antonin Novotny,
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
conducătorul delegației; Viliam 
Siroky, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S. Cehoslovace; 
Otakar Simunek. membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și preșe
dintele Comisiei de Stat a pla
nificării ; Vladimir Koucky, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia ; Vaclav David, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
ministrul Afacerilor Externe; 
/Vasil Bilak, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, minis
tru, vicepreședinte al Consiliului 
Național Slovac; Alois Neuman, 
președintele Partidului Socialist 
din Cehoslovacia și ministrul 
Justiției, Jaroslav Sykora, am
basadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București.

Aeroportul Otopeni era pavoazat 
cu drapelele de stat ale R.S. Ce
hoslovace și R.P. Romîne, cu 
portretele tovarășilor Antonin 
Novotny și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Pe mari pancarte era îns

crisă în limbile romînă și cehă 
urarea: „Trăiască prietenia ro- 
mîno-cehoslovacă".

Pe aeroport se aflau numeroși 
locuitori ai Capitalei veniți sa
și ia rămas bun de la solii popo
rului cehoslovac.

La plecare, membrii delegației 
de partid și guvernamentale au 
fost conduși de tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Alexan
dru Bîrlădeanu, Avram Bunaciu, 
Corneliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat, 
aî guvernului, conducători ai ins
tituțiilor centrale și organizații
lor obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, rerrezentanți ai presei 
romîne și străine.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bu
curești: ambasadorii R. P. D. 
Coreene — Kim Ben Dik ; R.D. 
Germane — Wilhelm Bick; R.P. 
Chineze — Șiu Gien-guo; R.P. 
Ungare — Bela Nemety; R.P.F. 
Iugoslavia — Arso Milatovic ; 
Greciei — Aleksandre Cimon Ar- 
gyropoulo; Uniunii Sovietice — 
I.K. Jegalin; R. P. Albania — 
Răpi Gjermeni; miniștrii: Ita
liei — Alberto Paveri Fontana ; 
Austriei — Franz Herbatschek; 
Franței — Pierre Paul Bouffan- 
ais; însărcinatii cu afaceri ad- 
interim ai R.D. Vietnam — Ngu
yen Minh Chuong ; S.U.A. — 
Frederick T. Merrill; Izraelul 
— Azriel Harel; Indiei — A.R. 
Deo; Republicii Arabe Unite — 
Hassan Ahmed El Laithy; Marii 
Britanii — Philip Mc Kearney; 
Indoneziei — Marzuki; Turciei
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— Zubeyir Aker; Elveției 
Fritz Adams; R.P. Bulgaria — 
Ivan Spasov ; R.P. Polone — Ta
deusz Matysiak, membrii Amba
sadei R. S. Cehoslovace și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Compania de onoare aliniată 
pe aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate Imnurile de Stat 
ale R.S. Cehoslovace și R.P. Ro
mîne.

Tovarășii Antonin Novotny și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au tre
cut în revistă compania de 
onoare. Conducătorii R.S. Ceho
slovace și-au luat apoi rămas 
bun de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București și 
de la persoanele oficiale aflate 
pe aeroport.

Tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și Viliam Siroky au rostit 
cuvîntări care au fost primite cu 
puternice aplauze și urale.

Un grup de pionieri romîni, 
precum și copii ai personalului 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București au oferit membrilor 
delegației cehoslovace buchete de 
flori. Apoi oaspeții își iau rămas 
bun de la reprezentanții locuito
rilor Capitalei care îi aclamă în
delung, manifestînd pentru prie
tenia trainică dintre cele două 
popoare, pentru pace și prietenie 
între toate popoarele.

Membrii delegației cehoslovace 
și conducătorii partidului și sta
tului nostru își string mîinile.

împreună cu delegația de 
partid și guvernamentală a R.S. 
Cehoslovace a plecat Mihail Ha- 
șeganu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Praga.

La orele 9, în aplauzele celor 
veni{i pe aeroport, avionul, cu 
care se înapoiază în patrie con
ducătorii Cehoslovaciei Socialiste 
își ia zborul.

(Agerpres)
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