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PARTI D U LU
La mina Vulcan

Randamente sporite
Colectivul sectorului II 

al minei Vulcan, căruia 
pe drept cuvînt i se spune 
că este mereu în fruntea 
întrecerii, a obținut în lu
na aprilie mari succese. 
Pînă la data de 21 mine
rii acestui sector, muncind 
cu un randament care 
întrece pe cel planificat 
cu 200 kg. de cărbune pe 
post au extras peste sar
cinile de plan 2757 tone 
de cărbune cocsificabil. 
La această însemnată de
pășire au contribuit majo
ritatea brigăzilor.

Cărbune mult 
și de calitate

Minerii din cadrul 
torului III s-au angajat să 
îndeplinească planul de

sec-

COLECTIV HARNIC
Colectivul secției de 

lămpărie a minei Uri- 
cani se face tot mai cu
noscut prin hărnicia și 
realizările pe care le ob
ține în muncă. Preocupați 
de o continuă îmbunătă
țire a funcționării lămpi
lor, muncitorii Keller Mi
hai, Kun Ștefan, Blaga 
Domnica și Pop loan au 
luat cu cîteva luni în ur
mă inițiativa de a confec
ționa din timp și cu mij
loace proprii principale 
piese de schimb necesare 
în cazurile de defectare a 
lămp;lor de mină cu ben
zină și’ electrice. Această 
inițiativă s-a dovedit a fi
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producție în mod ritmic; 
cărbunele extras să fie de 
bună calitate. Sub îndru
marea organizației de 
partid cu ajutorul maiș
trilor, tehnicienilor și a 
conducerii sectorului ei 
militează pentru a extrage 
cărbune cu cît mai puțin 
șist. Fiecare brigadă, fie
care schimb, depene în a- 
cest sens însemnate efor
turi, șistul vizibil este ales 
cu atenție din cărbunele 
extras. Ca urmare, pro
centul de cenușă admis pe 
sector a fost redus cu pes
te 1 la sută. în același 
timp, datorită organiză
rii judicioase a muncii în 
toate abatajele, randamen
tul planificat pe sector 
a fost depășit în perioada 
1—21 aprilie cu 250 
de cărbune pe post.
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kg.

deosebit de valoroasă. 
Folosind materiale recu
perate, economiile s-au ri
dicat treptat de la va
loarea sutelor la cea a 
miilor de lei. Mulțumiți 
de felul funcționării lăm
pilor și de calitatea re
parațiilor, în ultimele 
două luni minerii nu au 
mai făcut nici o reclama- 
ție.

si

Circumscripția 
devine mai frumoasa

Șortan baci se trezi de diminea
ță. Ieși în stradă. Privi spte 
dealul din față. Copacii prinseră 
a-și desface mugurii, spre cerul ce 
se deschidea senin. Sortau baci 
spuse mulțumit.

— Vom avea o zi frumoasă... 
Bine că am procurat salcîmii. Ar 
mai trebui cîțiva, dar... Deputatul 
Șortan loan cunoscut și apreciat 
de locuitori, încearcă să-și mar
cheze în imagine locul și distanța 
la care se vor planta salcîmii. De
odată se auzi strigat...

— Sortan baci, unde pun salcî
mii ?

Fața deputatului se lumină de 
bucurie. Cea care-i vorbea era 
Puncs Paulina responsabila gru
pei de partid din circumscripția 
nr. 40. Cu două zile în urmă se 
sfătuise cu deputatul în problema 
înfrumusețării cartierului și iat-o 
în această dimineață cu un braț 
de salcîmi.

■— începem munca amîndoi sau 
așteptăm să vină locuitorii ? Gos
podina nu sfîrși vorba că de după 
colț apăru tînărul Nicolae Trifa și 
nu mult după aceea gospodina 
Varga Clara, minerul șef de bri
gadă Ianc Victor, apoi locuitorii 
Oprișa Petru, Ștefan Alexandru, 
Cătană Nicolae, și mulți alții cu 
care deputatul stătuse de vorbă cu 
o seară în urmă.

Și lucrul începu cu voie bună. 
Pe ci nd soarele primăvăratec se 
înălță pe bolta senină, de-a lun
gul șoselei din circumscripția nr. 
40 Aninoasa locuitorii terminaseră 
cu plantarea salcîmilor.

LICIU LUCIA

•:

i
< 
l»
'> s
î
(

SUCCESE ALE MINERILOR 
DE LA PETRILA

493.771 lei economii la prețul de cost 
în cinstea celei de a

40-a aniversări a partidu
lui, minerii petrileni ob
țin zi de zi noi și însem
nate succese în muncă. In 
două decade din luna a- 
prilie colectivul sectorului 
I al minei Petrila a dat 
1542 tone de cărbune pes
te plan. La realizarea a- 
cestor succese și-au adus 
contribuția brigăzile con
duse de Neagu Gh., Cu- 
coș. Gh., Peter Victor. 
De la începutul anului 

pînă acum, minerii din

1849 tone de cărbune peste plan
Succese frumoase au ob

ținut în decadele I și II 
ale lunii aprilie și mine
rii din sectorul UI ai 
minei Petrila care au dat 
1849 tone de cărbune pes
te plan. Randamentul pla
nificat a fost depășit cu 
9 la sută.

La obținerea acestor 
realizări au contribuit bri
gada lui Enache Chiriță, 
care a dat 417 tone de 
cărbune peste plan, briga
da lui Cîșlaru loan, care

Simpozion închinat partidului
Recent în sala Teatru

lui de stat din Petroșani 
a avut loc un simpozion 
închinat celei de a 40-a 
aniversări a partidului. 
Simpozionul organizat de 

către Comitetul 
orășenesc al fe
meilor 
troșani. 
zionul 
deschis’
tovarășa Cornea 

1 Elena, președin
ta Comitetului 
de femei al ora-

din Pe-
Simpo- 

a fost 
de către

Cele două decade ale 
lunii aprilie au fost în
cheiate de minerii de la

șului Petroșani care a evo
cat eroicele lupte ale par
tidului în cei 40 de ani 
de existență. La reușita 
simpozionului și-au dat 
concursul artistele Teatru
lui de 
dactice 
citit și 
literare
lui. După simpozion a ur
mat un scurt program ar
tistic prezentat de către 
membrii formației artistice 
de la U.R.U.M.P.

stat și cadre di— 
din Petroșani. S-a 
recitat din opere 
închinate partidu-

Nu-i zi ca la 
sindicatul minei 
Aninoasa să nu 
fie un dute-vino 
continuu. Vin salariații exploată
rii cu tot felul de probleme, așa 
cum se obișnuiește la sindicat. 
Mulți vin pentru a primi bilete 
spre a-și petrece concediile de o- 
dihnă la diferite stațiuni baleno- 
climaterice. Pe la începutul lunii 
martie în sediul sindicatului intră 
electricianul Stanciu Nicolae.

— Ce vînt te aduce pe la noi ? 
îl întrebă responsabilul cu asigu
rările sociale.

— Vînt bun 
concediu și aș 
tr-o stațiune.

— Și unde 
concediul ț

— La Tușnad, dacă sînt locuri. 
După ce răsfoi registrul cu e- 

vidența locurilor de la diferite 
case de odihnă, responsabilul cu 
asigurările sociale răspunse.

— Sînt locuri, tovarășe Stanciu.
— Da, dar... eu aș vrea să-mi 

duc băidtul că e în vacanță de 
primăvară. De unde pot să aflu 
dacă are loc și el ?

— Ne interesăm la stațiune și

tovarășe. Plec, in 
vrea să merg în-

ai dori să-ți faci
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sectorul I al minei Petrila 
au dat 7419 tone de 
cărbune peste plan. în 
ceea ce privește calitatea 
cărbunelui extras se poate 
spune că brigăzile de mi
neri de la sectorul I dau 
cărbune bun. Procentul de 
cenușă a fost redus la 
30,7 la sută față de 31 
la sută cît este norma 
admisă. In acest sector e- 
conomiile la prețul de 
cost pe trimestrul I se 
ridică la suma de 493.771 
lei.

а dat 378 tone peste plan, 
brigada lui Jurca loan 
care a dat 372 tone cărbu
ne peste plan,'* 1 brigada 
lui Miclea Ioan care a 
depășit planul cu 218 to
ne de cărbune și altele.

vedem. In scurtă vreme a sosit șt 
răspunsul. Era favorabil. Și iată-l 
pe electricianul Stanciu Nicolae 
împreună cu copilul său, un voinic 
ca de 9 ani plecînd spre Tușriad 
Călătoria a fost plăcută, iar voini
cul nu mai prididea cu întrebările.

— Ce apă e asta tăticule ?
— E Mureșul...
— Dar orașul ăsta ?
— Aici e Alba lulia. Are 

cetate veche de tot, cu 
groase. Aici au fost trași- pe roată 
Horia și Cloșca de către domni.

— Și de ce au fost trași pe 
roată ?

— Pentru că au vrut să trăiască 
mai bine.

Călătorind, Stanciu Nicolae i-a 
‘vorbit băiatului despre Cîmpia Li
bertății de la Blaj, despre fru
mosul oraș Brașov.

— In orașul ăita mare și fru
mos se fac mașinile cu care mer
gem noi de la Aninoasa la Petro
șani, tot aici se construiesc și ca
mioanele care aduc alimente la 
magazin și tractoarele pe care 
le-ai văzut duduind pe cîmp.

îo ceea ce privește ca
litatea cărbunelui minerii 
de la sectorul III al minei 
Petrila au reușit să redu
că procentul de cenușă la 
27,5 la sută față de 28 
la sută cît e norma admi
să.

La sectorul 11
sectorul II al minei Petri
la cu frumoase realizări, 
în fruntea întrecerii so
cialiste la acest sector se 
află brigada tov. Cristea 
Nicolae care a extras în 
această perioadă 266 tone 
de cărbune peste plan. 
Brigada tov. Nistoreanu 
Gh. a extras 103 tone de 
cărbune peste plan. Căr
bunele dat de minerii de 
la sectorul II este de bună 
calitate.

La pregătiri, brigada 
tovarășului Zaharia Va- 
sile a realizat 6,50 m 1. 
peste plan, iar brigada 
tov. Tecan Ioan a realizat 
5,40 m.l. peste plan.

R. BALȘAN 
corespondent

de destindere

o
Ziduri

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romine a

VARȘOVIA 24. Corespondenții 
speciali Agerpres, C. Răducanu 
și Gh. Gheorghiță transmit:

Luni 24 aprilie a sosit la Var
șovia delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romîne 
care, la invitația С. C. al 
P.M.U.P. și a guvernului R. P. 
Polone, face o vizită de priete
nie în R. P. Polonă.

Delegația este alcătuită din to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stai 
al R. P. Romîne, conducătorul 
delegației, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gh. Gastbn Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe. Din delegație face parte, 
de asemenea, tov. Dumitru Pra
porgescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Varșovia.

Delegația este însoțită de con
silieri, experți și ziariști. împre
ună cu delegația a sosit și am
basadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Janusz Zambrowicz.

La punctul de frontieră polo
nez, Zebrzydbwice, membrii dele
gației romîne au fost întîmpinați 
de tovarășii Ștefan Jedrychow
ski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Boleslaw Podedworny, loc
țiitor al președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, Ju
lian Grudzinski, ambasador, di
rector al Protocolului, precum și 
de Dumitru Praporgescu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă. Ei au însoțit delegația 
pînă la Varșovia.

Sosirea delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne 
la Varșovia a prilejuit o puter
nică manifestare a prieteniei trai
nice care leagă cele două po
poare, strîns unite în marea fa
milie a țărilor socialiste;

Gara Centrală din Varșovia era 
pavoazată cu drapelele de, stat 
ale R. P. Romîne și R. P. Polo
ne, cu lozinci închinate, priete
niei și colaborării dintre celeniei și colaborării dintre 
două țări.

In întîmpinarea delegației ro
mîne au venit Wladyslaw ~ 
mulka, prim-secretar al C.C. ăl 
P.M.U.P., Aleksander Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat, 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai Biroului Politic și ai C.C. al 
P.M.U.P., membri ai Consiliului 
de Stat și guvernului, conducă
tori ai organizațiilor politice și 
obștești, ai instituțiilor 
personalități ale vieții 
și științifice, generali, 
polonezi și străini.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Varșovia, precum și membrii Am- 

■ basadei R. P. Romîne.
La ora 9,00 trenul special so

sește în Gara Centrală din Var
șovia. Conducătorii de partid și

Go-

centrale, 
culturale 

ziariști

Ajunși la Tuș
nad au primit o 
cameră mare și 
frumoasă. Cît des

pre mîncare să fi avut zece guri, 
măcar că plimbările la Stînca 
Șoimilor și în alte locuri pitorești 
răceau poftă de mîncare nu glu
mă. Copilul mai ales era răsfăța
tul stațiunii. Mînca cît vroia. Cu 
o asemenea grijă nu-i de mirare 
că tatăl șl fiul s-au reîntors de 
la odihnă unul cu poftă sporită 
de muncă, iar celălalt de învăță
tură. Cu forțe sporite s-au întors 
de la odihnă și ceilalți 52 de mi
neri, muncitori și tehnicieni de la 
Aninoasa care au fost la odihnă, 
în diferite stațiuni în trimestrul 
1. Așa se vor întoarce de la Efo
rie muncitorul de la funicular 
Stoica Nicolae, de la Călimănești 
vagonetarul Micloș Dominic, de 
la Govora, minerul Brîndușan Ște
fan și ceilalți plecați deftcurind, 
precum și toți cei 113 mineri 
din Aninoasa care vor pleca la 
odihnă în cel de-al doilea trimes
tru în diferite stațiuni balneo-cli- 
materice de pe întreg întinsul 
țării, unde petrec adevărate zii- 
de destind.ere.

D. C.RIȘAN 

sosit la Varșovia 
de stat ai celor două țări fră
țești se salută călduros, se îm
brățișează. Se intonează imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și R. P. 
Polone. Compania de onoare pre
zintă apoi onorul. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu tovarășul Wladyslaw 
Gomulka, trec în revistă compa
nia de onoare.

Membrilor delegației romîne le 
sînt prezentați șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Varșo
via, membrii C.C. al P.M.U.P. 
membrii guvernului și celelalte 
persoane oficiale. Un grup de 
copii oferă delegației buchete de 
flori.

Tovarășul Wladyslaw Gomulka 
rostește un cuvînt de bun sosit. 
Răspunde tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

îndelungi aplauze și urale, lo
zinci închinate prieteniei dintre 
cele două popoare și unității de 
granit a lagărului socialist.

Din piața gării, oaspeții au 
plecat spre Palatul Belvedere, 
unde vor locui în timpul șederii 
la Varșovia. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej împreună cu to
varășii Wladyslaw Gomulka și 
Aleksander Zawadzki iau loc în- 
tr-o mașină deschisă. In a dbua 
mașină deschisă iau loc tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și Jozef 
Cyrankiewicz. Coloana de mașini 
a pornit spre centrul Varșoviei. 
Peste 150.000 de locuitori ai ca
pitalei poloneze, masați pe tro
tuare, au făcut o primire entu
ziastă solilor poporului romîn. 
Pe întregul traseu, lung de 5 
km., clădirile sînt pavoazate cu 
drapele de stat ale celor două 
țări. Pe pancarte sînt înscrise, 
în limbile romînă și poloneză 
urările : „Salut fierbinte poporu
lui romîn!“, „Să dezvoltăm le
găturile de prietenie între cele 
două popoare „Trăiască și în
florească țara prietenă, Republi
ca Populară Romînă „Vă sa
lutăm cordial, dragi prieteni!“, 
„Varșovia salută Bucureștiul!“.

Numeroase lozinci, scrise în 
limba romînă sînt purtate .de oa
menii muncii din diferite. între
prinderi ale Varșoviei. Membrii 
delegației și persoanele - oficiale 
poloneze sînt întîmpinați cu fan
fare și mici orchestre sindicale.

Pe acoperișurile caselor, la fe
restre și pe balcoanele clădiri
lor, numeroși locuitori ai capi
talei poloneze, agită buchete de 
flori, aplaudă și ovaționează în
delung prietenia trainică dintre 
cele două popoare, pentru uni
tatea dte monolit a țărilor lagă
rului socialist, pentru pace în în
treaga lume.

Vizita la С. C. 
al P. M. U. P.

alcătuită din

al C.G. al 
Consiliului

VARȘOVIA 24 (Agerpres) — 
PAP transmite :

In dimineața de 24 apri
lie delegația de partid și guver
namentală a R.P. Romîne care 
se află la Varșovia, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar 
P.M.R., președintele 
de Stat al R.P. Romîne, condu
cătorul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri; Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gh. Gaston Ma
rin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe și Dumitru 
Praporgescu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Varșovia, au făcut o 
vizită tovarășilor Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
Aleksander Zawadzki, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone și Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone.

A fost de asemenea, de față 
Ștefan Jedrychowski, Zenon Kli- 
șzko, Ignacy Loga-Sowinski, 
Edward Ochab, Adam Rapacki, 
Marian Spychalski, Roman Zam- 
browski. membri ai Biroului Po
litic al C.C, al P.M.U.P. și 
Ryszârd Strzelecki, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., precum și Ma
rian Naszkowski, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe și 
Janusz Zambrowicz. ambasado
rul R. P. Polone la București.



au cu 
un număr
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Jiul Petroșani —- Gloria Bistrița 1-0 (0-0)
Puține duminici a>u fost atît 

ie bogate în întreceri sportive 
ca cea din 23 aprilie. In Valea 
Jiului au sosit din toată țara, 
212 sportivi pentru a participa 
la întîlniri oficiale de fotbal, 
volei, rugbi, handbal, popice. In
tre aceste întîlniri spectatorii au 
„căutat-o“ pe cea de fotbal din
tre Jiul și Gloria Bistrița.

CAMPIONATUL REGIONAL
PARINGUL LONEA — ȘAN

TIERUL HUNEDOARA 3—0 
(1—0), joc de un bun nivel teh
nic în care gazdele au cîștigat 
pe merit. Golurile au fost înscri
se de Petcu.

MINERUL PETRILA -

Prima repriză din acesată în- 
tîlnire este destul de echilibrată 
remarcîndu-se cîteva șuturi ale 
lui Cosmoc. In repriza a doua 
oaspeții se retrag în apărare în-, 
cercînd să obțină un rezultat de 
egalitate. Jiul domină categoric, 
ratînd multe ocazii. Golul victo
riei este înscris abia în minutul 
87 de 
vitură

către Crăciun dintr-o lo- 
liberă de la 11 metri.

MI-

NERUL AN1NOASA 1—1 (0—0), 
joc d'inamic în care gazdele au 
avut ieșiri nesportive. Jelecuteanu 
de la Petrila și-a lovit adversa
rul fără minge fapt pentru care 
va trebui pus în discuția consi
liului

C L A

asociației.

N TES A M
SERIA I-a

1. Minerul Vulcan 13 11 0 2 35:11 22
2. Parîngul Lonea 14 9 1 4 36:17 19
3. Victoria Căi an 12 7 3 2 29:14 17
4. Minerul Aninoasa 12 6 4 2 25:10 16
5. Minerul Petrila 13 5 4 4 30:19 14
6. Minerul Ghelar 12 4 0 8 19:28 8
7. Retezatul Hațeg 12 3 2 9 13:24 8
8. C.F.R. Simeria 12 3 2 7 15:35 8
9. Șantierul Hunedoara 12

SERIA II
1

-a

1 10 4:39 3

1. Minerul Deva 16 15 1 0 81: 4 31
2. Metalurgistul Cugii 15 13 1 I 44: 9 27
3. Dacia Orăstie 16 11 0 5 55:24 22
4. A.S.T.A. Alba 15 9 1 5 46:24 19
5. C.F.R. Teiuș 15 9 1 5 32:25 19
6. Metalul Criscior 16 8 0 8 25:33 16
7. Sebeșul Sebeș 15 7 1 7 33:35 15
8. Aurul Zlatna 14 5 3 6 23:28 13
9. Aurul Certej 16 5 0 11 26:38 10

10. Mureșul Vinț 15 3 2 10 21:49 8
11. Șurianul Petrești 15 1 2 12 12:62 4
12. Victoria Dobra 16 0 0 16 8:75 0

VOLEI : Jiul — Dinamo 1Виicurieșl

Doi (аюріооі icglooall dar 
poloaii fi mal molii

In zilele de 22 și 23 aprilie ț
c. în orașul Deva, a avut locț 

etapa regională a campionatului 5 
de lupte clasice pentru juniori. $ 

Asociația sportivă Minerul Pe- > 
trila care a participat cu 11 spor-c 
tivi și Jiul Petroșani cu 6 luptă-5 
tori, normai trebuia să constituie c 
adversari serioși pentru ceilalți S 
luptători din Deva și Hunedoa- } 
ra. Dar 
cu totul 
troșani, 
zate pe 
primită 
dintr-o gravă neglijență, 6 luptă
tori au 1 
participa la o etapă unde ar fi 
avut multe șanse de cîștig.

De la minerul Petrila, 2 luptă
tori au cucerit titlul de rampioni 
regionali, la categoria I 
prin Haidu Alexandru și 
goria grea prin Tontea Gavrilă. S 

r

• • •

a.

lutrurile s-au petrecut} 
altfel. Asociația Jiul Pe-S 
neavînd legitimațiile vi-s 
anul în curs nu a fost} 
în competiție și astfel, | 

pierdut posibilitatea de a 5 
a la o etană unde ar fi 

■> 
' > 

> 
'>I

80 kg.< 
la cate- z

-=★

i 3-2

Concursul cultural-sportiv — 
a tineretului

I

sărbătoare

Continuînd seria succeselor ob
ținute în fața celor mai bune e- 
chipe de volei din țară, formația 
din localitate a întrecut pe teren 
propriu puternica formație Dina- 
mo-București. Deși a pierdut la 
mare luptă primul set, Jiul câștigă 
pe al doilea. Pierde însă, setul III, 
dar în setul al patrulea jucând mai 
atent reușește să egaleze. Deose
bit de palpitant a fost ultimul set. 
Pentru fiecare punct serviciul s-a 
schimbat de 4—5 ori; scorul men- 
ținîndu-se egal (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). 
Totuși dinamoviști iau conducerea 
7-4, 9-6. Jiul egalează la 9 și, sco
rul devine 14—11 în favoarea lo
calnicilor. Din nou o revenire a 
bucureștenilor și scorul este 14— 
14, apoi 15-14 pentru Jiul, 15-15 

. și în sfîrșit după două ore ți ju
mătate de joc se înscriu ultimele

—=★=—
HANDBAL IN 7

două puncte : 17—15 pentru Jiul.
Jiul ar fi putut câștiga mai clar 

partida de duminică dacă ridică
torii Brandenburg și Vasiliu nu 
l-ar fi obligat pe Crivăț să tragă 
mingile de la doi-trei metri de fi
leu.

Arbitrul M. Albuț — București 
a condus bine o 
firilă

partidă foarte di-

1. TUDOR
corespondent

Cîșfigâtoarele fazei < 
de zonă I

Intre numeroasele întreceri > 
sportive care au avut loc sîmbătă < 
și duminică în Valea Jiului, de o c 
atenție deosebită s-au bucurat? 
întâlnirile de handbal în 7 (fe- \ 
minin) din cadrul fazei de zonă l 
a campionatului școlilor profe- ? 
sionale. In prima îrttîlnire, sîm- > 
bâtă. Școala de gospodărie Pe- < 
troșani a întrecut reprezentativa < 
Craiovei cu 9—5. In al doilea ? 
meci formația din Cîmpu Lung > 
Muscel a terminat la egalitate > 
(6—6), întîlnirea cu Craiova.} 
Duminică în meciul decisiv, pe- } 
troșănencele au obținut rezulta-У 
tul de 4—4 în meciul cu Cîmpu J. 
Lung Muscel. Astfel echipa de< 
handbal în 7 a Școlii de gospo-r 
darie din Petroșani a cîștigat 1 
faza de zonă și dreptul de a par- € 
ticipa la finala pe țară a cam-? 
pionatului amintit, care va aveai 
loc la Timișoara în zilele de 4, S 
5 și 6 mai. ?.

---------------------- - - - Ț ț ............

I

ultimii ani 
concursurile artis
tice și întrecerile 
sportive 
prins 
însemnat de tineri 
de toate profesiile 
localitățile Văii Jiului, 
an se va desfășura pentru a doua 
oară concursul cultural-sportiv al 
tineretului, închinat celei de-a 
40-a aniversări a înființării P.C.R. 
și zilei de 23 August 1961.

Ca și în alți ani, concursul cui- 
tural-sportiv va constitui un prile 
de manifestare a dragostei nețăr
murite a tineretului față de partid 
și patria noastră socialistă, hotâ- 
rîrea lui de a-și închina toate for 
țele cauzei construirii socialisms 
lui. Concursul va constitui totodată 
pentru organizațiile U.T.M. un pri
lej de intensificare a activității 
cultural-artistice și sportive a ti
neretului, de antrenare a tinerilor 
la activitatea cultural-sportivă.

In Valea Jiului pregătirile pen 
tru organizarea concursului cultu
ral-sportiv se desfășoară din plin. 
Nu cu mult timp în urmă a avut 
loc constituirea comisiei orășenești 
de organizare a concursului. Din 
comisie fac parte activiști de par
tid, U.T.M., ai sindicatelor, sfatu
rilor populare, conducători de în
treprinderi și instituții, lucrători 
în domeniul muncii culturale și 
mișcării sportive. Cu prilejul șe
dinței de constituire a comisiei o- 
rășenești, a fost elaborat și pla
nul de pregătire și desfășurare a 
concursului cultural-sportiv al ti
neretului din Valea Jiului pe anul 
1961.

Concursul cultural-sportiv al ti
neretului din acest an se desfășoa
ră în III etape, și anume :

Etapa I-a care se desfășoară 
în cadrul întreprinderilor, institu
țiilor și școlilor, a început la data 
de 16 aprilie 
sfârșitul lunii 
a concursului 
versării a 40 
țarea P.C.R.

Etapa а П-а se va desfășura în
tre 1 iunie — 6 august a.c. pe lo
calității. In cadrul acestei 
vor întrece formațiile 
sportive din întreprinderi 
tuții , selecționîndu-se

ANTAL ȘTEFAN
•irrm-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

RUGBI:

și din toace 
în acest

și va dura pînă la 
mai. Prima etapă 
este închinată ani- 

de ani de la înfiin-

etape se 
cultural- 
și insti- 
echipele

fruntașe pentru faza următoare.
Etapa a III-a — finală — 

concursului cultural-sportiv se 
desfășura la nivelul orașului 
gional Petroșani între 19—24

a 
va 
re- 
au-

Știința Petroșani — 
Voința Sibiu 22-20 

Cei care au asistat la meciul de 
handbal de categoria A disputat pe 
terenul Elevul, au plecat deza
măgiți, deși rezultatul a fost fa
vorabil echipei din localitate.

în prima repriză studenții joacă 
foarte bine și reușesc să conducă 
cu 15—4. Pe rînd, Barabaș, Pintea 
și Drig înscriu goluri frumoase, iar 
Florea apără foarte bine.

Socotind că Voința Sibiu este o 
echipă ușor de întrecut, Știința 
nu se mai apără „ermetic" așa 
cum a făcut în prima repriză, iar 
în atac joacă mai puțin atent, 
pierzînd baloane după baloane. 
Sibîenii acționează pe contraatac 
și reduc simțitor din handicap. 
Numai timpul a fost acela care i-a 
„salvat" pe localnici de la o în
frângere.

Partida a fost condusă excelent 
de arbitrul bucurestean V. Pelen- 
ghean.

Pe stadionul 
șani a fost stabilită o cifră re
cord (4000) de spectatori de 
rugbi la meciul dintre formația 
studențească Știința și puternica 
formație C.C.A. cea mai în formă 
echipă din actualul campionat 
neînvinsă pînă acum.

Știința Petroșani a luat con
ducerea în minutul 5 prin S. 
Nicolescu care interceptând

Știința Petroșani
Jiul din Petro-

С. C. A. 8-9 (8-0)
balon, trece de Penciu și înscrie 
la centru. Cîteva secunde mai 
tîrziu Chiose transformă încer
carea și scorul devine 5—0 pen
tru Știința. Publicul încurajează 
frenetic echipa și studenții pun 
stăpînire pe joc. In min. 25 lo
calnicii beneficiază de o lovitură 
de pedeapsă pe care Mateescu o 
transformă : 8—0. Scor cu care 
ia sfîrșit prima repriză.

IN CLIȘEU: Fază de la întâlnirea Știința — C.C.A.

gust, în cinstea Zi
lei de 23 August, 
sărbătoarea elibe
rării patriei noas
tre. In cadrul a- 
cestei etape fiecare

2І va fi închinată acțiunilor tine- 
tești: muncii patriotice pentru în 
frumusețarea orașelor, întreprinde
rilor, comunelor, colectă ii fieru
lui vechi, însușirii științei și tehni
cii precum și cântecului, dansului 
:i sportului.

Organizațiilor U.T.M. le revine 
sarcina să antreneze la concursul 
cultural-sportiv un număr cit mai 
mare de tineri, îndeosebi la între
cerile din cadrul primei etape de 
masă, a concursului. De aceea, o 
mare importanță revine acțiunilor 
pregătitoare, popularizării concur
sului. în acest scop trebuie să se 
aducă la cunoștința tinerilor eta
pele concursului, disciplinele spor
tive și activitățile artistice Ia care 
pot participa. O deosebită atenție 
va trebui acordată repetițiilor, 
pregătirii concurenților.

Pregătirea și desfășurarea con
cursului cultural-sportiv al tine
retului trebuie să însemne intensi
ficarea activității politice și cultu
ral-educative în rîndul tineretului 
din întreprinderi, instituții și școli, 
în această perioadă vor fi organi
zate întîlniri ale tineretului cu ac
tiviști de partid, muncitori vârst
nici, cu activiști cultural-sportivi 
care vor vorbi tinerilor despre tre
cutul de luptă al partidului. Or
ganizațiile U.T.M. vor organiza de 
asemenea concursuri „Cine știe 
cîștigă", „Drumeții veseli" pe teme 
din trecutul de luptă al P.C.R. 
Desfășurarea concursului trebuie să 
ducă la întărirea muncii educati
ve în rîndul tineretului, la creș
terea numărului participanților la 
concursul „Iubiți cartea", la acti
vitatea formațiilor artistice și echi
pelor sportive cât și la celelalte ac
tivități cultural-educative.

Să facem ca concursul cultural- 
sportiv să devină o sărbătoare de 
masă a tineretului !

jocului, 
atacu- <

a 
toate 
pe grămadă

In partea a doua 
Știința a dtestrămat 
rile militarilor atît 
cît și pe treisferturi. In minutul ? 
46 în urma unei grămezi la 22 $ 
m. de butul gazdelor, mingea a - ? 
iunge pe treisferturile bucurește-’[ 
nilor dar Cojocaru introduce ba-J* 
Ionul din nou în teren și ajunge < 
la Ciobănel care aduce oaspe- > 
ților trei puncte, printr-o lovi- <j 
tura de picior căzută. S

C.C.A. joacă mai bine decît în 4 
prima repriză și în min. 55 Pen- ? 
ciu reduce din handicap tot prin- $ 
tr-o lovitură de picior căzută. ? 
Scor 8—6. <

Timpul se scurge greu și în < 
ultimul minut de joc cînd ni- } 
meni nu se aștepta, Chiose este Z 
sancționat de arbitrul Vardela cu s 
o lovitură de pedeapsă pe motiv > 
că a jucat de jos un balon. Pen- ? 
ciu, care ratase de-a lungul me- $ 
ciului toate loviturile de pedeap-Z 
să. transformă de data aceasta,} 
aducînd victoria formației mili-S 
tare, victorie la care nici ei nu} 
mai sperau. A fost un meci fru-Ș 
mos, cel mai frumos văzut 
Petroșani

★

In campionatul de calificare 
rugbi, Jiul a fost întrecut 
Știința Timișoara cu 17—0. 

f
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PROGRAM DE RADIO
26 aprilie ,

PROGRAMUL I. 7,30 -Slutul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară sovie
tică, 9,30 Roza vînturilor (re
luare), 10,00 Muzică populară 
romînească, 11,03 Teatru la mi
crofon : „La Răzeși" de V. Em. 
Galan, 13,05 Cîntece despre prie
tenia romîno-sovietică, 14,00 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
14,30 Interpreți ai muzicii de o- 
peretă, 15,10 Muzică ușoară,
16.15 Vorbește Moscova ! 17,30
In slujba patriei, 18,15 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 19,30 Acad. Geo Bogza vor
bește despre primul zbor al q- 
mului în Cosmos, 19,50 Cîntecul 
săptămînii : „Cîntec pentru în- 
tîiul cosmonaut" de Alfred Men. 
delsohn. versuri de Vlaicu Bîr. 
na, 21,15 Cine știe cîștigă (re
luare). PROGRAMUL II. 14,08 
Prelucrări corale din folclorul 
nostru, 14,30 Almanah științific 
(reluare), 15,15 Mari soliști so
vietici de operă, 16,30 Muzică 
ușoară, 16,50 Curs de limba rusă,
17.15 Mărturii ale luptei partid 
dului — reportaj, 18,05 Pentru 
fiecare cîte o melodie, 19,30 Răs
pundem ascultătorilor, 20,00 Mu
zică ușoară sovietică, 21,15 Mu
zică de catneră. 21,55 Moment 
poetic : Horvath Imre.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
26 aprilie

PETROȘANI — 7 
BRIE : Eugenie Gradet; 
HIA : Pisica își scoate 
PETRILA: Oameni și 
LONEA : Nopți albe; ANINOA
SA : Sfioasa; VULCAN: Umil 
dintre noi; LUPEN1 : Patriotul, 
BARBATENI : Un strigăt în 
stradă; URICANI : Palatul de

NOIEM- 
AL. SA- 
ghiarele; 

i stînci;

la
dfe _ _____ ,

f cleștar.



STEAGUL ROȘU 3

LA 
MINA 

LUPENI

IN FIECARE ABATAJ 0 ÎNALTA EXIGENTA
pentru calitatea cărbunelui !

♦
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MINA LUPENI, PRINCIPALA EXPLOATARE MINIERA * 
DIN ȚARĂ CARE ASIGURA INDUSTRIEI SIDERURGICE s 
CĂRBUNE COCSIFICABIL, A REUȘIT SĂ ÎNSCRIE PE GRA- • 
F1CUL ÎNTRECERII ÎNSEMNATE SUCCESE. CU TOATE CA * 
PLANUL IN ACEST AN A SPORIT FAȚĂ DE 1960, NU- * 
MAI IN PRIMUL TRIMESTRU COLECTIVUL DE AICI A 
EXTRAS PESTE PLAN MAI MULT DE 7000 TONE CĂRBU
NE COCSIFICABIL.

LA MINA LUPENI INSA ODATĂ CU DEPĂȘIREA PLA
NULUI DE EXTRACȚIE SI NT 
ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII 
NEVALORIFICATE.

ÎNTRECEREA PENTRU O 
CĂRBUNE COCSIFICABIL NU POATE FI DESPĂRȚITA DE 
LUPTA PENTRU O ÎNALTĂ CALITATE. CUM SE ÎNDEPLI
NEȘTE PRACTIC ACEASTA CERINȚA LA MINA LUPENI?

IN PAGINA DE FAȚA, REDACTATA CU SPRIJINUL 
COLECTIVULUI GAZETEI DE PERETE A MINEI LUPENI, 
SINT REDATE CITEVA DIN LIPSURILE CONSTATATE, 
CAUZELE LOR SI PĂREREA MINERILOR. TEHNICIENILOR 
SI INGINERILOR CU PRIVIRE LA POSIBILITĂȚILE DE 
ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII CĂRBUNELUI COCSIF1CA- 
B1L EXTRAS DE EI.

ÎNSEMNATE REZERVE DE 
CĂRBUNELUI CARE STAU

PRODUCȚIE SPORITA DE

I
*
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ț
*
* 
*
ț
♦
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Propuneri 
valoroase

Ce rezerve noi propuneți să fie
> valorificate pentru îmbunătățirea 

continuă a calității cărbunelui ?
Răspund :
Vasile Feher, șef de brigadă
• La îmbunătățirea calității căr

bunelui pot contribui și muncitorii 
de la întreținere. Cînd se trimit 
vagonete goale spre abataje sau 
cînd pleacă pline, ei aruncă în 
ele piatră și murdării rezultate de 
la rearmări și săpări de canale 
ceea ce duce la scăderea calității 
cărbunelui, lată ce rezervă stă 
încă nevalorificată din plin.

!

Calitatea cărbunelui trebuie să preocupe 
colectiv
atenție alegerii sterilului vizibil 
din cărbune.

La aceste rezultate negative 
au mai contribuit atît corpul de 
tehnicieni cît și inginerii de la 
mina Lupeni, care nu au luat 
toate măsurile pentru alegerea 
sterilului din cărbune. Cazurile 
de totală nepăsare față de a- 
ceastă problemă au manifestat 
unii maiștri cum sînt: Bardoczî 
Vințe, Vodislav Grigore de la 
sectorul IV B, Hidas Aurel de la 
sectorul I A, Răuț Nicolae, Stoi- 
cea loan și Grosaru Constantin 
de la sectorul III și alții care, 
deși au avut indicații să plaseze 
oameni pentru alegerea șistului 
de pe transportoare, au neglijat 
această problemă.

Trebuie menționat 
nea că și unele 
toare nu s-au 
ficientă măsură 
nică a calității 
ce rezultă din rapoartele contro
lorilor de calitate.

Aceste lipsuri au dius la depă
șirea prețului de cost pe mină 
și pe sectoare. Ponderea cu ca
re fiecare sector a încărcat pre
țul de cost atît pe sector cît și 
pe exploatare a variat în pri
mele două luni din acest an în
tre 2—7 lei pe tonă.

De aici rezultă că, numai în 
cazul respectării indicelui de ca
litate, tona de cărbune extrasă 
ar fi fost mai ieftină și în con
secință majoritatea sectoarelor 
s-ar fi încadrat în prețul de cost 
planificat și ar fi realizat econo
mii. Calitatea nesatisfăcătoare a 
producției a dus după sine și la 
reducerea cîștigului unor brigăzi 
care au dat cărbune de slabă ca- 
litate. La Lupeni se cere ca îm
bunătățirea calității cărbunelui 
să devină preocupare permanen
tă a întregului colectiv.

Comitetul de partid va trebui 
să îndrume cu maî multă perse
verență organizațiile de bază, 
organizațiile de sindicat și 
U.T.M. ca și ele să-și îndrepte 
atenția în mod special asupra 
îmbunătățirii calității producției.

-------- ■■ Z Z Z TT Zi- jr;——

întregul
Directivele C.C. al P.M.R. cu 

privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea a- 
niversării a 40 de ani de la în
ființarea Partidului Comunist din 
Romînia pun un accent deosebit 
asupra îmbunătățirii calității pro
duselor. De la începutul anului 
1961 comitetul de partid al E.M. 
Lupeni a îndrumat birourile or
ganizațiilor dfc bază să-și în
drepte activitatea spre mobiliza
rea tuturor muncitorilor și teh
nicienilor din cadrul sectoarelor 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Și faptele arată că 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut s-au obținut rezultate în
semnate.

Cu toate acestea, în activita
tea colectivului minei Lupeni pri
vind îmbunătățirea calității pro
ducției mai există o serie de lip
suri care fac ca rezultatele de 
pînă acum să nu fie la nivelul 
posibilităților existente.

In trimestrul I, de pildă, pro
centul dte cenușă a fost de 33,7 
la sută față de 32,5 la sută cît 
a fost admis. De asemenea a 
fost depășit procentul planificat 
de umiditate și granulație. Unde 
a d*is această situație? O în
semnată cantitate de cărbune 
cocsificabil a fost rebutată, in- 
fluențînd în același timp redu
cerea prețului de cost. Este su
ficient să arătăm că penalizările 
plătite preparației în aceeași pe
rioadă au majorat prețul de cost 
pe mină cu 3,38 lei pe tona die 
cărbune extrasă.

Care sînt cauzele ? La Lupeni 
grija pentru calitatea cărbune
lui încă n-a devenit o preocupare 

■ a întregului colectiv — aceasta 
este cauza principală. Unele bri
găzi, ca de exemplu cele 
de Giurgiu Ioan de la 
1 A, Maziliu E. de la 
I B, Starț 
torul II,
III, Beraru 
rul IV 
Lucaci 
dru de

Petre Sălceanu, miner secto
rul 5 sud.

• Calitatea cărbunelui e legată 
și de activitatea colectivului de la 
U.R.U.M.P. Ai la timp un utilaj 
bun, faci o treabă bună, de cali
tate. De aceea propun ca de la 
U.R.U.M.P. să ne sosească numai 
utilaje de calitate bună.

Dodoacă Pantelimon, maistru Ș 
minier. <

• Propun să se înființeze pe ) 
lingă mină un curs de havatori. J 
Calitatea muncii în multe abata
je e legată de gradul de calificare 
al celor ce mînuiesc utilajele.

i t }
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Unde e contribuția tehnicii noi?
Mina Lupeni are un grad de 

mecanizare mai înalt decît cele
lalte mine din Valea Jiului. Aici 
s-au făcut cei mai însemnați 
pași în privința mecanizării 
complexe a mineritului : mecani
zarea totală a transportului pe 
galerii și electrificarea lui, intro
ducerea pe scară largă a susți
nerii metalice în abataje, extin
derea havării și trecerea la ha- 
varea de pe crațerele 
începerea lucrărilor de degazare 
prealabilă 
bune.

Comparînd indicii de mecani
zare a minei Lupeni cu indicii 
medii de mecanizare pe Valea 
Jiului (inclusiv mina Lupeni) se 
constată următoarele :

— transportul general este me
canizat la Lupeni în 
100 la sută față de 
în medie pe bazin, 
— la tăierea prin 
dul de mecanizare 
peni de 31,1 la sută 
sută pe bazin,

— din totalul producției 
cărbune la mina Lupeni 35,4 la 
sută rezultă din abataje frontale 
armate în fier față de 17 la sută 
medie pe bazin.

In mod firesc creșterea înzes
trării tehnice a unei minei trebuie

blindate,

a straielor de car

proporție de
99,7 la

havare 
este la 
față de

sută

gra- 
Lu-

5 la

de

să ducă nu numai la creșterea pro
ductivității muncii ci și la îmbu
nătățirea calității cărbunelui.

Normal ar fi deci ca progresul 
tehnic realizat la mina Lupeni 
să determine o îmbunătățire co
respunzătoare a calității cărbu
nelui. Și chiar a determinat în 
unele abataje. De exemplu, bri
găzile minerilor Ghioancă Sabin 
și Ghioancă loan din sectorul 
III, care lucrează în abataje 
frontale armate în fier, dau căr
bune de calitate. Cărbune de ca
litate dau și alte brigăzi din alte 
abataje frontale mecanizate. Dar, 
pe ansamblul minei creșterea 
gradului de mecanizare nu a 
fost urmată de o îmbunătățire 
corespunzătoare a calității căr
bunelui, din cauză — și aceasta 
trebuie subliniat — că nu se fo
losesc rezervele create prin înlo
cuirea unui volum mare de mun
că fizică grea. De exemplu, aba
tajele frontale conduse de mine
rii Spînu Petru și Starț Ladis- 
lau, care au aproximativ aceleași 
condiții ca și brigăzile minerilor 
Ghioancă Sabin și Ghioancă 
loan pentru a da cărbune de ca
litate, dar nu dau.

Progresul tehnic contribuie la 
îmbunătățirea calității cărbunelui,' 
dar el trebuie întregit cu o preo
cupare de masă pentru calitate.

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

A,

conduse 
sectorul 
sectorul 
la sec- 
sectorul

Ladislau de
Spînu Petru
Dumitru de la secto- 

Panțiru Gheorghe,
Andrei și Furo Alexan- 
la IV В și altele nu dau

de aseme- 
conduceri de sec- 
preocupat în su
in urmărirea zil- 
cărbunelui, lucru

Victor Brașoveanu, președin- > 
i tele comitetului de sindicat pe > 
[ mină. s

• Trebuie să studiem cu mai 1 
multă grijă cele mai înaintate ini- j 
(iative și să le extindem în aba- ’ 
taje. De pildă : recenta inițiativă j 
a strungarilor de la Uzinele „23 j 
August"- din București, privind ■■ 
s,planul personal de măsuri pentru <; 
îmbunătățirea clității producției" ) 
publicată în ziarele „Scînteia" și 
„Munca". Cred că la noi inițiali- <’ 
va s-ar putea extinde pe brigăzi ț 
ceea ce ar asigura o participare J 
mai largă a minerilor la reduce- <' 
rea procentului de cenușă. 5
—„

i 
■> 
>I
I

>
J 
f >>

MĂSURI

Maistrul are un rol foarte important
— declară maistrul

Lucrez în sectorul III, sector 
fruntaș de multă vreme în în
trecerea ce se desfășoară între 
sectoarele minei. Titlul de sector 
fruntaș l-am cîștigat ca urmare 
a faptului că ne-ат organizat 
mai bine munca, am folosit mai 
din plin tehnica, ceea ce a per
mis colectivului nostru să extra
gă mari cantități de cărbune coc
sificabil peste plan. De exemplu, 
în primul trimestru din acest an 
de la noi au fost extrase 4000 
tone de cărbune peste prevede
rile planului.

Partidul ne cere însă să dăm
--- --- ----- --- —

CONCRETE
— Convorbire cu ing. Petrescu Marin, șeful sectorului IV В —

Stratul 15. blocul VI, care se 
exploatează la sectorul IV В pre
zintă o intercalate dte steril de 
0,40 m. grosime. Alegerea aces
tei intercalații în abataj cît și pe 
transportoare pînă la punctul de 
încărcare duce la îmbunătățirea 
calității cărbunelui.

In anul 1960 au fost șterse 
din producția sectorului pentru 
șist vizibil (deci pentru slabă ca
litate) un număr de 1585 tone de 
cărbune.

Ce măsuri s-au luat anul a- 
cesta pentru a îmbunătăți cali
tatea cărbunelui în sectorul IV 
В ? — s-a pus întrebarea tov. 
ing. Petrescu Marin, șeful sec
torului.

La această întrebare s-a pri
mit următorul răspuns :

• S-a prelucrat cu toți mun
citorii, șefi de schimb și șefi de 
brigadă, importanța alegerii șis
tului din cărbune la locul de 
muncă.

• In fiecare schimb s-au pla
sat cîte doi muncitori pe axul 
colector pentru alegerea șistului 
de pe orâțer.

• Semnaliștii au obligația să 
aleagă șistul vizibil de pe cra
ter, iar la sfîrșitul schimbului 
maiștrii mineri controlează can
titatea de steril aleasă, dacă co
respunde cu cantitatea tăiată din 
strat.

FRUNTAȘI ÎN LUPTA PENRU CALITATE

GHIOANCA SABIN 
miner șef de brigadă

SALCEANU PETRU 
miner șef de brigadă

PALL ȘTEFAN 
miner șef de brigadă

ASLAU IOAN 
miner șef de brigadă

•La brigăzile de pregătiri, un
de lă frontul de lucru există și 
piatră, artificierii nu pușcă în 
steril pînă cînd cărbunele puș- 
cat anterior nu este curățat.

Aceste măsuri au început să a- 
ducă rezultate.

Controlul calității în sector a 
raportat situația îmbunătățirii, iar 
pentru șist vizibil în termen de 
8 zile au fost șterse doar 5 va- 
gonete.

Dacă în luna ianuarie sectorul 
nostru a Tost penalizat pentru 
slaba calitate, ștergîndu-se din 
totalul de cărbune extras 594 
tone, în februarie această canti
tate a scăzut la 75 de tone. A- 
cest lucru ne întărește convinge
rea că avem multe de făcut.

Conducerea sectorului îndruma
tă de organizația de partid și a- 
jutatâ de comitetul de secție sin
dicală va căuta să valorifice și 
mai bine rezervele existente.

minier Flori loan —
nu numai cărbune mult, dar și 
de bună calitate. Directivele C.C. 
al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialis
te au însuflețit munca colectivu
lui nostru. Am studiat temeinic 
cum putem răspunde chemării 
partidului prin fapte. La noi 
sînt unele rezerve de îmbunătă
țire a calității cărbunelui. In va
lorificarea lor maistrul minier 
are un rol foarte important. De 
el depind 
producție 
țațe să le 
xemple:

Ca maistru minier 
mă ocup de organizarea locului 
de muncă, de controlul alegerii 
șistului vizibil din cărbunele tă
iat, de îmbunătățirea componen
ței brigăzilor legată de califica
rea minerilor, de creșterea califi
cării muncitorilor, de grija față 
de utilaje, introducerea dte me
tode avansate și a tehnicii noi. 
Toate acestea contribuie direct la 
îmbunătățirea calității producției.

In abatajul frontal condus de 
Spînu Petre se lucrează bine, cu 
tragere de inimă. Aici se depă
șește planul. Dar cărbunele tăiat 
în acest abataj este uneori de 
slabă calitate. Oare nu spune a- 
cest lucru că alături dte mineri 
noi, maiștrii, n-am dovedit exi
gență pentru ca tot cărbunele să 
fie de calitate? Fără îndoială că 
rezultatele în întrecere pe primul 
trimestru ar fi fost și mai fru
moase nu numai în brigada lui 
Spînu Petre ci și pe întregul nos
tru sector, dacă nu am fi avut 
cîteva sute de tone de cărbune 
cocsificabil șterse din producția 
noastră drept penalizare pentru 
slaba lor calitate. Firește că pe 
bună dreptate oricine poate să 
se întrebe :

— Dar maiștrii unde au fost?
La mina Lupeni activează zeci 

de maiștri. De felul cum își în
deplinesc atribuțiile ce le revin, 
de exigența ce o manifestă față 
de munca lor este legată în ma
re măsură calitatea cărbunelui 
ce-1 extragem pentru siderurgiști. 
Și faptele confirmă acest lucru 
In luna aceasta, cînd exigența 
maiștrilor a crescut față de ca
litatea cărbunelui, sectorul nu a 
fost penalizat cu ștergerea nici 
unei tone de cărbune.

multe în 
din abatajele 
conducă. Iată

procesul de 
încredin- 
cîteva e-

principal

Pagină întocmită de V. DE- 
LEANU cu concursul colecti
vului gazetei de perete de la 

mina Lupeni.



4

Presa poloneză despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Romine in R. P. Polonăin R. P. Polonă

STEAGUL. ROȘU

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite :

Presa poloneză din 24 aprilie 
acordă o deosebită atenție vizi
tei delegației de partid și guver
namentale a Republicii Populare 
Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R. și pre
ședinte al Consiliului 
Ziarele subliniază în 
lor de fond că vizita delegației 
poporului frate romîn în R. P. 
Polonă va constitui fără îndoială 
o contribuție rodnică la întări
rea prieteniei polono-romîne și a 
unității întregului lagăr socialist. 
Ziarele publică pe prima pagină 
biografia tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, însoțită de fotografie.

„Trybuna Ludu“ scrie :
„Salutăm călduros pe oaspeții 

noștri dragi, soli ai poporului 
romîn, de care poporul polonez 
este legat printr-o prietenie fră
țească, bazată pe unitatea ideo
logică și politică a țărilor noas
tre care construiesc socialismul.

Colaborarea polono-romînă s-a 
manifestat pe arena internațio
nală în eforturile continue ale 
guvernelor țărilor noastre în ve
derea consolidării păcii. Polonia 
și Romînia se pronunță în mod 
consecvent pentru coexistența 
pașnică a statelor cu orînduiri 
politice și sociale diferite. Am
bele țări sprijină propunerile de 
pace, ale Uniunii Sovietice, în 
special propunerile privind de
zarmarea generală și totală. Po
lonia și Romînia adoptă o pozi
ție comună împotriva reînvierii 
militarismului în R. F. Germană 
și demască cu consecvență reven
dicările revanșarzilor vest-ger- 
mani privind revizuirea frontie
relor.

In năzuința lor de a contribui 
la destinderea internațională, gu
vernele țărilor noastre au făcut 
Propuneri cu privire la crearea 
de zone denuclearizate: Polonia 
în Europa centrală și Romînia în 
Balcani".

In continuare, ziarul sublinia

de Stat, 
articolele

ză că țările noastre se pronunță 
pentru lichidarea imediată și de
plină a colonialismului și spri
jină lupta de eliberare națională 
a țărilor Africii, Asiei și Ameri- 
cii Latine.

„Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez și Partidul Muncitoresc 
Romîn și-au pus semnătura pe 
declarația celor 81 de partide co
muniste și muncitorești, publica
tă la încheierea Consfătuirii de 
la Moscova din noiembrie 1960. 
Unitatea mișcării muncitorești 
internaționale și a țărilor lagă
rului socialist constituie o che
zășie a victoriei păcii și socialis
mului. Prietenia polono-romînă 
reprezintă un factor de seamă al 
acestei unități de nezdruncinat".

In articolul de fond al ziaru
lui „Dziennik Ludowy", se spune :

„Ne bucurăm sincer de vizita 
pe care o fac conducătorii po
porului și statului romîn prieten 
și aliat, ca- răspuns la vizita 
conducătorilor noștri. De Repu
blica Populară Romînă ne unesc 
legături de prietenie și 
rare frățească în sinul 
lui socialist".

„Glos Pracy" scrie :
„Poporul nostru este 

poporul romîn prin legături tra
diționale de prietenie. Transfor
mările socialiste care au avut loc 
în țările noastre în cursul ulti
milor 16 ani au dat un conținut 
nou acestor legături. Astăzi, sîn- 
tem uniți prin relații trainice, 
prin comunitatea de țeluri și nă
zuințe, a căror expresie o consti
tuie dezvoltarea continuă a re
lațiilor între statele noastre.

Cu prilejul acestei vizite între 
conducătorii tarilor noastre vor 
avea loc convorbiri de o impor
tanță deosebită, pentru dezvolta
rea relațiilor între cele două 
țări. Sîntem convinși că aceste 
convorbiri vor fi rodnice și că 
ele vor contribui la strîngerea și 
mai puternică a relațiilor 
prietenie și colaborare între 
poarele noastre

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

colabo- 
lagăru-

unit cu

fră{ești“.

de
po-

ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE 
DIN ALGERIA

NEW YORK 24 (Agerpres)
Toate ziarele din New York au 

publicat la 23 aprilie la loc de 
frunte știri despre mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov președinte
lui S.U.A., Kennedy. Ziarul „New 
York Times" a publicat pe prima 
pagină o corespondență din Mos 
cova intitulată : „Hrușciov face 
reproșuri Statelor Unite. Premierul 
sovietic declară că obiectivul con
tinuă să rămînă o înțelegere între 
Est și Vest".

La rubrica Noutățile săptă- 
mînii" „New York Times" publică 
un articol redacțional intitulat 
„Catastrofa din Cuba" în care 
recunoaște că aventura întreprinsă 
în Cuba a fost j,în realitate o în
frângere serioasă" pentru S.U.A.

Luînd cuvântul la 22 aprilie la 
Societatea americană a editorilor 
de ziare, secretarul de stat Dean 
Rusk s-a mărginit să declare în 
legătură cu mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov lui J. Kennedy că 
președintele Kennedy a primit un

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

Declarația lui Nehru
DELHI 24 (Agerpres) — TASS
Intr-un interviu acordat săptă- 

mînalului „Blitz" primul ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru, a de
clarat că salută triumful științific 
al Uniunii Sovietice în zborul o- 
mului în Cosmos.

„Evenimente ca succesul Uniunii 
Sovietice în cucerirea spațiului 
cosmic, a arătat Nehru, vor con
tribui la dezvoltarea noului mod 
de a gîndi, or, după părerea mea, 
această contribuție va sluji cauzei 
păcii. Cînd omul trasează drum în 
Cosmos mi se pare o absurditate 
ca oamenii de pe micul nostru 
Pămînt să se pregătească de răz
boi sau să considere că războiul 
este inevitabil".

partea primuluilung mesaj din 
ministru N. S. Hrușciov cu privire 
la Cuba.

Agenția United Press Internațio
nal relatează că purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A. White, a citit reprezen
tanților presei o declarație a De
partamentului de Stat aprobată de 
președintele Kennedy în care se 
arată că acesta a hotărît „să nu 
se angajeze într-o amplă pole
mică publică" cu premierul Hruș
ciov în legătură cu problema Cu
bei.

Orașele Oran și Constantine au fost 
ocupate de rebeli

PARIS 23 (Agerpres).
După garnizoana de la Alger, 

garnizoana celui de-al doilea oraș 
mare din Algeria — Oran — 
s-a alăturat rebelilor. Ziarele din 
Paris anunță că sub presiunea, 
grupărilor de extremă dreaptă 
generalul Pouilly, comandantul 
corpului de armată din Oran, ca
re a refuzat să se alăture rebe
lilor, a fost nevoit să părăsească 
în grabă acest oraș cu* un grup 
de ofițeri credincioși și să-și mu
te statul major în regiunea ora 
șului Tlemcen.

Subunități ale legiunii străine 
franceze au ocupat la sfîrșitul 
zilei de 22 aprilie toate institu
țiile din Oran. Puterea în Oran 
este exercitată de colonelul Ar- 
goult, fost locțiitor al faimosu
lui general Massu, participant la
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Apelul С. C. ai P. C. Francez

PARIS 24 (Agerpres).
Partidul Comunist Francez a 

adresat poporului un apel în 
care se subliniază că „situația 
este foarte serioasă".
„Primul ministru a anunțat că 
unități ale rebelilor se îndreap
tă din Algeria spre Franța 
în regiunea Parisului", se spu- j 
ne în acest apel.

„Oameni ai muncii, < 
erați, ridicați-vă împotriva pe
ricolului care amenință țara, 
rămîneți în stare de mobilizare 
permanentă, uniți-vă, 
zați manifestații în ] 
populate și în întreprinderi, 
organizați-vă în vederea luptei. 
Cereți toate mijloacele pentru 
a-i reprima pe rebelii militari 
și civili.

Soldați, marinari și aviatori, 
fii ai muncitorilor și țăranilor 
din Franța, subofițeri și ofițeri, 
refuzați să vă 
ralilor rebeli și 
hotărîre pentru

La chemarea 
munist Francez și a altor forțe 
de stînga, clasa muncitoare și 
oamenii muncii din Franța sînt 
gata să dea o ripostă hotărî- 

i toare rebelilor fasciști. Noaptea 
І tîrziu în cartierele muncitorești 

din Paris, au avut loc mitin
guri ale populației care și-a 
exprimat hotărîrea de a face 
totul pentru a înăbuși puciul 
și pentru a restabili cît mai 
grabnic pacea în Algeria pe 
calea tratativelor".

La Saint Denis, suburbie 
muncitorească a Parisului, au 
avut loc trei mitinguri de acest 
fel. In cursul nopții a fost 
creat aici Comitetul antifascist 
de vigilență în care intfa re
prezentanți ai organizațiilor 
locale ale Partidului Comunist 
Francez, ale Partidului socia
list unificat. Confederației Ge
nerale a Muncii din Franța, 
mișcării partizanilor păcii, 
Confederației franceze a mun
citorilor creștini și reprezen
tanți ai altor numeroase orga
nizații democratice.
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Participarea 
împotriva

HAVANA 23 (Agerpres).
In seara zilei de 21 aprilie pî- 

nă-п zori mercenarii imperialis
mului luați prizonieri care au 
participat la intervenția armată 
împotriva Cubei libere au fost 
interogați de către ziariști.

In uriașa sală a Palatului oa
menilor muncii din Havana se 
aflau președintele Republicii Cu
ba, Osvaldo Dorticos, miniștri ai 
guvernului, membri ai corpului 
diplomatic, delegații străine și 
cîteva mii de oameni ai muncii 
din Havana. In fața lor au ur
cat pe rînd pe scenă „eroii — eli
beratori" — trădătorii poporului 
cuban, care s-au vîndut trup și 
suflet imperialismului»’și lachei
lor acestuia.

Răspunsurile lor la întrebările 
ziariștilor cubani constituie o 
dovadă incontestabilă a partici
pării directe a guvernului S.U.A. 
la agresiunea criminală între
prinsă împotriva Cubei. Prizo
nierii au atestat că fuseseră re
crutați în mare parte în S.U.A. 
Marea majoritate dintre ei au
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Noi

puciul militar fascist 
vut loc în Algeria 
1958.

Postul de radio „Europa nr. 1“ 
anunță că rebelii au ocupat, de 
asemenea, orașul Constantine. 
Ziarele pariziene, care au apărut 
în ediție specială duminică, re
latează că ultracolonialiștii și 
elementele extremiste de dreapta 
din- Franța se pregătesc să se 
opună măsurilor guvernului pen
tru lichidarea rebeliunii din Al
geria.

In dimineața de 23 aprilie pre
ședintele De Gaulle l-a primit 
pe primul ministru Debre și pe 
președinții 
Naționale, 
unde este 
au loc consfătuiri 
care răspund de securitatea ex
ternă și internă a statului.

Senatului și Adunării 
La „Hotel Matignon", 
reședința guvernului, 

ale forurilor

acțiuni diversioniste săvîrșite 
de teroriști

PARIS 23
Paralel cu 

din Algeria, 
nialiste au dezlănțuit un val de 
acțiuni teroriste în Franța. In 
cursul nopții de 22 spre 23 apri
lie a explodat în subsolul aero
gării Orly din Paris o bombă. A 
fost ucis un membru al perso
nalului aerogării. Potrivit prime
lor aprecieri, stricăciunile provo
cate însumează 200.000 de franci 
noi.

Agenția France Presse relatea
ză că în toată regiunea parizia
nă, teroriștii și-au intensificat 
activitatea. In cursul după-amie- 
zii 
be 
în

(Agerpres). 
rebeliunea militară 
cercurile ultracolo-

de sîmbătă au explodat bom- 
la un interval de două ore 
primăriile din Neuilly și

Courbevoie. Explozia din Courbe- 
voie a făcut 12 răniți, dintre ca
re unul grav.

La începutul dimineții de du
minică s-au produs două noi a- 
tentate la Paris : unul la gara 
Lyon și un altul la gara Auster
litz, rănind mai multe persoane.

O bombă a explodat de ase
menea în localitatea Bayonne.

Intr-un comunicat al Ministe
rului Informațiilor se arată că 
„guvernul a ajuns la certitudi
nea că atentatele — dintre care 
ultimele au făcut noi victime — 
fac parte dintr-un plan comun 
cu generalii rebeli din Alger, au 
scopul de a crea în metropolă un 
sentiment de nesecuritate".

O măsură luată cu întîrziere
PARIS 23 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Guvernul Francez a adoptat în 

sfîrșit, cu o mare întîrziere, ho- 
tărîrea de a efectua „operațiuni de 
verificare", în rîndurile cercurilor 
ultracolonialiștilor din metropolă.

La Paris și în Departamentul

Sena se fac percheziții în masă 
la persoanele aparținînd diferite
lor organizații de extremă dreaptă 

Dar multe elemen- 
reușit să dispară.

Unitățile trupelor franceze de 
pe teritoriul .metropolei au fost 
aduse îri stare de luptă.

ră colonialiste, 
te, „ultra" au

Chemarea adresată de M. Yazid
TUNIS 23 (Agerpres)

După cum transmite corespon
dentul din Tunis al agenției 
France Presse, la 22 aprilie Mo
hammed Yazid, ministrul Infor
mațiilor al guvernului provizoriu

S. U. A. la invazia criminala 
Cubei este incontestabila

fost instruiți în vederea agresiu
nii împotriva Cubei în Guatema
la și îndeosebi în tabăra Retal- 
huleu sub conducerea unor in
structori americani. Ei au fost 
înarmați cu diferite tipuri de ar
me americane grele și ușoare. 
Mercenarii au fost transportați 
în prealabil din diferite tabere 
militare în portul Puerto-Cabe- 
sas din Nicaragua. De acolo au 
fost trimiși pe bordul unor nave 
de debarcare și avioane în ex
pediția criminală împotriva Cu
bei. Debarcarea pe peninsula 
Zapata a fost acoperită de două 
torpiloare și de avioane ameri
cane. Unii prizonieri au declarat 
că debarcarea lor a fost spriji
nită, de asemenea, de submarine 
americane.

In taberele unde mercenarii au 
urmat pregătirea militară ei erau 
îndopați cu propagandă anticu- 
bană calomnioasă. Pentru ei se 
edita buletinul special „Știri din 
Cuba” în care se spunea că gu
vernul Cubei duce o politică de 
teroare în rîndurile poporului, că

în rîndurile miliției populare și 
armatei revoluționare domnește 
nemulțumirea și descompunerea, 
că în întreaga țară „au loc răs
coale populare împotriva comu
nismului" etc.

Prizonierii de război au decla
rat în unanimitate că au fost 
induși în eroare în mod perfid 
și că s-au convins personal de 
puternica unitate a poporului cu
ban în jurul guvernului său.

La întrebările ziariștilor cum 
sînt tratați, mercenarii au decla
rat că sînt surprinși de atitudi
nea corectă față de ei și că nu 
au absolut nimic de obiectat.

Directorul ziarului „El Mun
do", Luis Gomez Vangumert, ca
re a condus această audiere a 
mercenarilor capturați, a comu
nicat asistenței că numărul pri
zonierilor sporește necontenit. 
Mercenarii ies din ascunzișurile 
lor din regiunile mlăștinoase și 
se predau luptătorilor din mili
ția populară și armata revolu
ționară. Pînă în prezent s-au pre
dat aproximativ 500 de oameni.
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al Republicii Algeria, a îndemnat 
populația europeană din Algeria 
să nu fie un instrument în mîi- 
nile „cercurilor colonialiste și fas
ciste, condamnate de istorie". „E- 
venimentele care s-au desfășurat 
astăzi la Alger au confirmat că 
cclonialismul și fascismul este a- 
celaș lucru", a spus el într-o con
vorbire cu ziariștii.

----- O-----

marea огеѵз § muncitorilor 
oe pe șaiweie cavaie japoneze

TOKIO 23 (Agerpres). TASS
La 22 aprilie au încetat lucrul 

peste 65.000 muncitori de la im
portantele șantiere navale „Isi- 
kawadzima", „Harima", „Mițu- 
bisi Nihon Dziuko" și altele. 
Muncitorii de la 18 șantiere na
vale din țară participă la o gre
vă de 24 de ore în sprijinul re
vendicărilor cu privire la 
rarea salariilor.

In ace'eași zi au declarat 
vă de 24 de ore peste 
muncitori de la societățile 
culare de căi ferate și de 
cietățile de transport auto.

Personalul medical de la 23 
spitale au declarat grevă la 22 
aprilie, cerînd mărirea salarii
lor, stabilirea unui minim ga
rantat al salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. La 
grevă participă medicii din Tokio, 
Nagoya, Kawasaki și din alte 
orașe.

majo-

o gre- 
30.000 
parti- 

la so-
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