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Colectivul sectorului I 
Petrila și-a depășit pla
nul in cinstea aniversării 
partidului cu peste 7600 
tone de cărbune. Toa
te brigăzile sectorului își 
depășesc ritmic sarcinile 
de pian, obțin randa-
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mente cu mult mai mări 
decît cele planificate și 
dau cărbune cu peste 1 
ia sută mai buh decît 
norma admisă. Vă pre
zentăm mai jos cîțiva 
mineri fruntași ai aces
tui sector
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Ing. SIMOTA DUMI
TRU, conducător price
put al colectivului secto

rului

SZEKELY ȘTEFAN, 
conduce cea mai bună 
brigadă de pregătiri pe 

mină

іPETER VICTOR, re
cunoscut ca maistru al 

randamentelor înalte

NEAGU GHEORGHE, 
brigada sa dă cărbune 

de bună calitate ș♦

Oamenii muncii ne scpîu 
desppe calitate

Primele rezultate
Directivele C.C. al P.M.R. din 

februarie a.c. au stabilit criteriile 
principale ale întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării a 40 de ani de 
la înființarea partidului. Studiih- 
du-le cu atenție, noi constructorii 
șantierului de locuințe din Lupeni, 
am hotărît să ridicăm nivelul ca
litativ al lucrărilor, să scurtăm du
rata de execuție.

In cadrul brigăzii de dulgheii 
pe care o conduc, am organizat 
munca pe formații de lucru mal 
mici în așa fel, ca de fiecare lu
cra'e în . parte sâ răspundă cite un 
muncitor cu o bună pregătire pro
fesională. Cu sprijinul conducerii 
șantierului fiecare formație de lu
cru a fost înzestrată cu unelte de 
muncă și de control.

La schelăria de la fațada blo
curilor 23 și 24 i-am repartizat pe

Obiectivul nostru principal : 
cărbune cocsificabil 

de cea mai bună calitate
Interviu cu tov. ing. Lăgărescu Ioan, 

șeful minei Lupeni
„Producția minei Lupeni. sporește continuu. Azi 

producem zilnic tot atît cărbune cît extrăgeam a- 
cum 2 ani în 5 schimburi de muncă. Colectivul 
nostru este mindru că a pus la dispoziția econo
miei naționale în acest an circa 9000 tone de căr
bune cocsificabil peste prevederile de plani, din 
cele 25.000 tone cu cît ne-am angajat să depășim 
planul anual. Muncim acum cu un randament me
diu pe mină în jurul a 0,950 tone pe post, în multe 
zile din aprilie obținînd randamente de circa o 
tonă pe post, 
cu ele, nu ne 
lectivul minei 
respunzătoare
Așa și-a început interviul acordat unui redactor 
al ziarului nostru, șeful minei Lupeni, tov. ing. 
Lăzărescu loan.

„Mina Lupeni a fost penalizată în acest an pen
tru calitatea necorespunzătoare a cărbunelui livrat 
cu o sumă care depășește 3 lei pe tona de cărbune 
extrasă. Cauza principală a fost atenția slabă ca
re s-a acordat alegerii șistului vizibil în abataje. 
Acum, în aprilie, situația calității se prezintă mai 
bine. Pînă în ziua de 17 aprilie, procentul de ce
nușă în cărbunele extras este de 32,7 la sută (față 
de 33 la sută norma admisă și față de 33,8 la sută 
media cenușii în primul trimestru cînd norma era 
de 32,5 la sută). A scăzut mult procentul de ce
nușă la cărbunele blocuri -- acolo unde alegerea 
manuală a șistului intervine cu cel mai mare efect. 
In aprilie media cenușii la acest sort este în jurul 
a 34 ia sută, în multe zile fiind chiar cu 7—9 la 
sută sub norma admisă".

ÎNTREBARE : In ultimele 10 zile de muncă, ca
litatea producției minei Lupeni arată o îmbunătă
țire simțitoare atît în privința procentunȘ de ce
nușă la cărbunele blocuri cît și la producția to
tală. Care au fost măsurile luate în cadrul sec- 
toaielor în scopul extragerii unui cărbune cît mai 
curat ?

RĂSPUNS: „In lupta noastră pentru cărbune 
mult dar și de calitate corespunzătoare, un punct 
de cotitură l-a constituit plenara lărgită а comi

tetului de partid care a avut loc 
la începutul acestei luni. Discu
țiile purtate în plenară (care 
n-au fost deloc măgulitoare la ai-

Succesele acestea, deși ne mînidrim 
mulțumesc. Cărbunele extras de co- 
noastre nu este încă de calitatea co- 
cerințelor și posibilităților noastre".

avem încă multe de făcut în ceea 
ce privește calitatea.

POPESCU N1COLAE 
dulgher, șef de brigadă — 

șantierul Lupeni

Hotârîrea noastră
In secția a Ii l-a de la Filatura

Luperii, unde lucrez în calitate de 
brigadieră, muncesc numai femei. 
Toate am hotărît ca în munca 
noastră să punem pe prim plan 
îmbunătățirea calității mătăsii. În
trecerea socialistă închinată aniver
sării partidului a devenit un pu
ternic faltor mobilizator în lupta 
noastră' petit fu produse de bună 
calitate. O mai bună organizare a 
locurilor de muncă, schimburile 
de experiență organizate între mun
citoarele -secției a lll-a și exigența 
cu care, sorțăresele sortează sculu- 

l__ r_ ' rile de mătase, îmbunătățirile a-
Gălățeanu Carol, Cătănescu Nico-- duse procesului tehnologic, toate 
lae, Prodan Traian, Răicuș Ște
fan și Aparașbi Mihai, primii doi 
avînd o bună pregătire profesiona
lă. O altă formație execută lucrări 
la streșini. Bazindu-mă pe aceleași 
criterii, formația de lucru care 
execută cofraje de balcoane am 
încredințat-v dulgherilor Văduva 
Gheorghe și Stroieseu Marin, am
bii muncitori calificați cu o bogată 
experiență.

Rezultatele n-au întîrziat să 
vină. Schelăria blocurilor 23 și 24 
am reușit s-o 
timp mai scurt, iar la cofraje cît 
și la executarea streșinilor am reu
șit să dăm lucrări de o mai bună 
calitate în raport cu lucrările an
terioare.

Acestea sînt primele rezultate 
ale muncii brigăzii în întrecere dar

au condus la îmbunătățirea calității 
. produselor pe întreaga secție a 

lll-a cu 4 la Sută. Cracoveanu 
Georgeta, de exemplu, îrilăturînd 
șuvițele netorsionate și alte thici 
defecțiuni din scuturile de mătase 
sortate de ea, a reușit să treacă o 
cantitate considerabilă de fire de 
la calitatea inferioară la una supe
rioară. Exemple de muncitoare 
care traduc în fapt obiectivul prin
cipal al actualei întreceri — pro
duse de calitate tot mai bună — 

executăm într-un aș putea dă mai multe. Deși toate 
totuși 
Gize- 
și pe 
Niță

sorțăresele își dau interesul, 
țin să evidențiez pe Doroczi 
la, cea mai bună sortăreasă 
utemistele Tudose Elena și 
Floarea.

BORDEA ELENA 
brigadieră —*■  Filatura Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)

Vizita delegației de partid 
$1 guvernamentale romîne 

Iti Republica Populara Polona
VARȘOVIA 25 Corespondenții 

speciali ai Agerpres C. Răducanu 
și Gh. Gheorghiță transmit :

Luni după-amiază delegația 
de partid și guvernamentală a 
Й..Р. Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se-

■ cretar al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne a vizitat capitala R.P. Po
lone. Hărnicia și abnegația varșo- 
vienilor au înălțat un nou oraș care 
îmbină aspectul marilor monumen
te ale istoriei seculare cu profi
lurile noi ale orașului socialist dez
voltat din punct de vedere econo
mic și cultural.

Delegația s-a oprit la
Culturii și Științei.

Dînd o înaltă apreciere 
rilor harnicilor constructori 
șului, tovarășul Gheorghe
ghiu-Dej se interesează îndeaproa
pe de metodele și principiile care 
au călăuzit activitatea de recons
trucție și construcție a Varșoviei, 
precum și de perspectivele de dez
voltare a capitalei poloneze, care 
a depășit astăzi de trei ori supra
fața existentă în 1939 și va avea 
în 1965 o populație de 1.500.000

Palatul 

realiză- 
ai ora-
Gheor-
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locuitori. în legătură cu aceasta 
trebuie amintit faptul că în 1945 
capitala număra numai 250.000 de 
locuitori.

In continuarea vizitării orașului, 
coloana de mașini oficiale se în
dreaptă spre Stare Miasto (Orașul 
vechi). Reconstruit în stilul 
rilor renașterii, orașul vechi 
istoria seculară a capitalei 
ni ei.

Oaspeții au vizitat apoi 
„Huța Warșavza". La intrarea în 
secția de oțelărie, muncitorii Siu- 
deja Armand și Cackowski Hen
rik, au oferit tovarășului, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej fiori și macheta 
unei cuve de turnare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a dat o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de poporul polo
nez în reconstrucția și dezvoltarea 
Varșoviei.

clădi- 
evocă 
Polo-

uzina

In pagina IV-a toasturile 
tovarășilor Wladyslaw Go
mulka și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recepția oferită cu pri
lejul vizitei.

Comrliiri ile partid intre delegația de partid si goranarailali 
a 8. P. 8. si neibril ii candicerii P. 1.8. P.

VARȘOVIA 25 (Agerpres) — PAP transmite:
La 25 aprilie la sediul C.C. al P.M.U.P. au avut loc convor- 
de partid între delegația Comitetului Central al Partiduluibiri

Muncitoresc Romîn și a guvernului R.P. Romîne condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.G. al P.M.R. și 
membri ai conducerii Partidului Muncitoresc Uniit Polonez ini frun
te cu tovarășul Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al С. C. al 
P.M.U.P.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

PLANURI ALE VIEȚII
• 10.310
• 8.343
• 6.442

Aceste
în planurile constructo
rilor reprezintă suprafe
țele locuibile care vor 
fi predate în folosință 
anul acesta minerilor. 
din Valea Jiului. Dintre 
acestea, 6 blocuri cu o 
suprafață locativă de 
5.331 m.p. sînt în curs 
de pregătire pentru a fi

Pe refelele electrice — 
cît mai puține pierderi de energie 

Sectorului rețele din cadrul Uzi
nei electrice Vulcan îi revine sar
cina transportării energiei electri
ce produse în centrala proprie și 
a celei preluate din sistemul na
tional pînă la cei mai mici con
sumatori ai C.C.V.J.

Valea Jiului, di- la Jieț și pînă 
la Uricani, este împînzită de o 
bogată, rețea de linii electrice de 
înaltă tensiune, care, străbătînd 
forme variate geografice, pătrund 
pînă în apropierea locurilor de u- 
tilizare, asigurînd consumatorul cu 
energie electrică, nelipsită astăzi 
în procesul de producție.

Continuitatea în livrare, respec
tarea parametrilor ceruți de recep
tori, (tensiune și frecvență), res- 
trîngerea intervalelor de întreru- 

peri programate,
sa-i
din cauza 
avarii 
țînd astfel 
mai puțin activi
tatea consumato
rilor) au consti
tuit preocupările 
de bază ale mun
citorilor și tehni
cienilor acestui 
sector în cursu 
ultimilor ani.

Nesatisfăcătoa
re continuă să 
rămînă însă pro
blema pierderilor 
de energie elec
trică pe 
în stații, 
acestora 
nîndu-se

m. p. suprafață locativă la Petroșani, 
m. p. suprafață locativă la Lupeni, 
m. p. suprafață locativă la Vulcan.
cifre, înscrise date în folosință în cins

tea aniversării partidu
lui.

La Petroșani, săptă- 
mînile trecute au început 
lucrările la un lot de 
184 apartamente pe stra
da С. I. Parhon. Urmea
ză să fie deschise șantie*  
rele lotului IV Livezeni 
cuprinzînd cca. 400 noi 
apartamente.

ÎN CLIȘEU: Blocul A din Vulcan, pregătit 
pentru dare în folosință.
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consecutive
unor 

(influen- 
cît

linii și 
nivelul 
menți- 

încă ri-

dicat și mult prea îndepărtat de 
cel rezultat prin calcul.

Astfel, în 1957 9,9 la sută, în 
1958 și 1959 10,3, respectiv 10,1 
ia sută din energia emisă a fost 
pierdută în cursul transportului- O 
pierdere de asemenea proporții nu 
poate șă concure la totalitatea 
costurilor decît cu efecte simțitor 
nefavorabile.

Cercetarea îndeaproape a cau
zelor care generează și conduc la 
depășirea procentului maxim de 
pierderi admis în linii și stații, 
verificarea prin măsurători rigu
roase a întregii scheme de distri
buție a permis stabilirea unor mă
suri care pot determina reducerea 
acestor pierderi. In a doua 
jumătate a anului trecut, s-a 
realizat o scădere a pierderilor pe 
rețele la media de 7,8 la sută.

Măsurile odată aplicate în prac
tică și-au reflectat eficiența în des
creșterea continuă a nivelului pier
derilor, ajungîndu-se la o medie 
pe trimestrul I din acest an de 6,1 
la sută (cu un minim record d_ 
5,7 la sută în luna februarie).

Substanțiala reducere adusă 
nuia dintre principalii indici 
găsește expresie în cei 310.000 
economii peste plan la prețul 
cost cu care s-a soldat activitatea 
colectivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la U.E. Vulcan 
pe primul trimestru al acestui an, 
demonstrînd totodată existența a 
numeroase rezerve interne ce pot 
fi puse în valoare.

ing. SILVIU MARCUȚIU 
șeful U. E. Vulcan

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

de

u- 
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Metode noi de tratament
Grija pentru sănăta

tea oamenilor muncii din 
Valea Jiului, se manifes
tă atît prin dotarea tot 
mai bogată a unităților 
sanitare cu aparataj, ins
trumente și medicamente 
cît și prin strădania per
sonalului medical de a 
căuta noi metode pentru 
a asigura un bun trata
ment 
bună 
ră în 
viciul 
ochi) 
lui Petroșani.

In ultima perioadă de

celor suferinzi. O 
activitate desfășoa- 
această direcție ser- 

oftalmologic (de 
din cadrul spitaln-

timp, la serviciul oftal
mologie al spitalului Pe
troșani s-a aplicat, pentru 
prima dată la noi în ța
ră, la operații de ochi, 
extracția cataractei (opa- 
cificarea cristalinului — 
albeața—) cu ajutorul u- 
nui nou medicament 
„Tripsina", produs ceho
slovac. Rezultatele obți
nute în primele 20 de 
cazuri sînt deosebit de 
frumoase. Toate operații
le efectuate s-au desfă
șurat normal iar cazurile 
s-au vindecat complet.



2

TEHNICII MINIERE
Prima sesiune tehnico-științifică 

a maiștrilor mineri din Valea Jiului
In baza planului de măsuri pentru anul 1961 

al Comitetului orășenesc dte partid Petroșani, 
duminică 23 aprilie a. c. Consiliul local al sin
dicatelor și Combinatul carbonifer au organizat 
la clubul C.C.V.J. din Petroșani prima sesiune 
tehnico-științifică a maiștrilor mineri. La lu
crările sesiunii au participat un mare număr de 
maiștri mineri, tehnicieni, ingineri de la toate

exploatările carbonifere din bazin. Au partici
pat, de asemenea, tov. Vîjdea Gheorghe, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid, Momeu Sa- 
moilă, președintele Consiliului local al sindica
telor, ing. Szudfer Wiliam, director general al 

Constantinescu Ilie, prorector al 
mine. In sesiune s-au prezentat 
alcătuite de cei mai destoinici

Experiența 
sectorului lil 

Petrila în 
creșterea vitezei de

STE AGUE. ROȘU

avansare în abataje
C.C.V.J., conf. 
Institutului de 
cinci referate 
maiștri mineri.

Rezematul

In procesul de producție, mais
trul miner are unul din rolurile 
hotărîtoaire. De felul cum el este 
capabil să organizeze și să con
ducă munca brigăzilor de mi
neri, de felul cum știe să aplice 
în practică metode noi de mun
că, să folosească din plin tehni
ca minieră depinde succesul bri
găzilor, obținerea unor indici 
tehnico-economici tot mai buni. 
Din referatele prezentate în re
centa sesiune tehnico-științifică a 
reieșit faptul că majoritatea maiș
trilor mineri din Valea Jiului se 
ridică la înălțimea sarcinii lor 
de conducători nemijlociți ai pro
cesului de producție. Ridicînd în 
referate probleme variate de pro
ducție, pornind de la organiza
rea muncii și pînă la teme de 
mecanizare, venind cu soluții o- 
riginale pentru rezolvarea unor 
situații, maiștrii mineri au tratat 
cu competență multiple aspecte 
ale luptei pentru creșterea pro
ducției, a productivității muncii, 
pentru indici tehnico-economici 
cît mai buni.

Maistrul miner Gherman Tra
ian, de la sectorul de investiții 
al minei Vulcan^ a venit în re
feratul său „Organizarea lucru
lui la betonări pentru obținerea 
unor viteze de avansare de peste 
70 m./Iună“ cu o seamă de pro
puneri valoroase pentru toți mi
nerii care lucrează la investiții. 
El a făcut propunerea ca, pentru 
a se obține viteze de avansare 
la betonări de 120—200 m. pe 
lună, inovatorii, cadrele tehnice 
din combinat să conceapă o ma
cara die mici dimensiuni cu por- 
tanță de 500 kg. pentru monta-

nea blocurilor mari de prefabri
cate. „Cu cît acest utilaj va fi 
construit mai repede, cu atît se 
va apropia timpul cînd vom pu
tea obține viteze de avansare 
sporite, condiție de bază pentru 
deschiderea înainte de termen a 
noilor orizonturi productive" 
spunea tov. Gherman Traian.

Sesiunea s-a ocupat pe larg de 
aspectele legate de o mai bună 
organizare a muncii în abataje. 
Referatele prezentate de maiștrii 
mineri Florii Ioan și Suba A- 
lexandru de la Lupeni, Costea 
Traian de la Petrila au scos în 
evidență experiența cadrelor me
dii din cele mai bune sectoare 
ale exploatărilor respective în 
organizarea muncii brigăzilor de 
mineri. „Dacă sectorul III de la 
Lupeni, spunea maistrul miner 
Florii Ioan, a depășit planul în a- 
cest an cu peste 7000 tone de căr
bune cocsificabil, aceasta se dato- 
rește faptului că lucrul în fron
tale este organizat de așa natu
ră incit în fiecare zi se execută 
un ciclu complet".

De multă apreciere s-a bucurat 
expunerea maistrului miner Cos
tea Traian de la Petrila care a 
arătat, pe baze concrete, în ce 
constă experiența minerilor sec
torului III al minei care obțin 
lună de lună avansări medii în 
abataje de peste 80—90 m.

Prima sesiune tehnico-științi
fică a maiștrilor mineri s-a bu
curat de aprecierea unanimă a 
celor peste 200 de maiștri par- 
ticipanți, care au propus ca ase
menea manifestări să se organi
zeze mai des.

----------------- O--------------—

INOVATORII AU CUVlNTUL
„Creșterea vitezei de avansare la lucrările de betonare depinde de 

doi factori, după mine : mărirea dimensiunii blocurilor prefabricate 
folosite la susținere și de mecanizarea operațiilor de montare a armă
turilor", spunea maistrul Gherman Traian de la mina Vulcan. Refe
ratul său vine cu propunerea ca lungimea blocurilor de beton să fie 
sporită de la circa 20 cm. cît e acum, la 1—1,5 m. Pentru montare 
este necesară o macara ușoară care să funcționeze în felul următor -.

Să apuce blocul din vagonet, să-l ridice la înălțimea cerută, să-1 
întoarcă în poziția1 necesară și să-l introducă între cinttele metalice 
și peretele galeriei fără intervenția omului. Iată așa dar o temă inte
resantă pentru inovatori și cercetătorii științifici din Valea Jiului 1

INSTANTANEE

IN PAUZELE SESIUNII...
bune. Uite, de pildă, la Nicolae 
Ion, la Ștefan Nicolae pe stratul 
8—9 se știe o regulă : în fiecare 
schimb cîte un feld în ambele 
aripi ale abatajului. Va să zică a-

Cînd e vorba de o sesiune teh
nico-științifică., cuvintele se asocia
ză cu ideea unui sfat al oameni
lor cu bogată experiență veniți să 
asculte și să-și dea părerea asupra 
unor probleme deosebite. Și nu 
s-ar putea spune că sesiunea maiș
trilor mineri nu a fost așa ceva. 
In sală se aflau, alături de ingineri, 
maiștri cu îndelungată practică, 
maiștri care și-au însușit cunoștin
țe pe băncile școlilor speciale. La 
fiecare referat întrebat ile au venit 
una după alta, multe la număr.

Dacă ar fi să socotim într-un 
fel, pauza dintre lucrări a fost 
chiar mai agitată decît restul tim
pului. Intr-un colț, un grup de maiș
tri de la Lupeni și Uricani discu
tau aprins :

— Ați văzut, le spune celor
lalți tehnicianul durea Alexandru 
de la Uricani. Tovarășul referent 
de la Petrila ne-a arătat că în 
sectorul 111 al minei lor se obțin 
viteze de avansare de 80—90 m.

. lună. Și la noi în abataje avem 
asemenea realizări, ba chiar mai

referatului prezentat de maistrul miner 
T raian
tuatia din frontul de lucru, a 
dat dispoziție ca una din brigăzi 
s-ă efectueze în prima parte a 
schimbului alte lucrări, tot im
portante : asigurarea cu juguri, 
podirea în dreptul camerei pră
bușite etc. In acest timp la a- 
batajul celălalt s-a lucrat la 
montare.

La propunerea 
elaborează diferite monografii 
armare care se încadrează 
consumul de materiaț, lemnos 
asigură securitatea locului 
muncă. S-a ajuns astfel ca față 
de un consum specific de mate
rial lemnos planificat de . 44 
m.c./lOOO tone cărbune să. reali
zăm 42 m. 
celași timp 
crescut 
lună cît 
95—100

In primul trimestru al anului 
curent, colectivul sectorului nos
tru a dat 5.276 tone de cărbune 
peste plan. Productivitatea mun
cii în abataje a crescut la 6,295 
tone pe post, iar pe sector la 
3,392 tone pe post.

Costea
la mina Petri- 
de 15 abataje

Sectorul 111 de 
la are un număr 
din care două sînt tot timpul a- 
bataje de rezervă. Raionul 
activitate al unui maistru 
nu depășește un număr de 
curi de muncă.

In cadrul celor 8 ore de 
maiștrii mineri din sector 
să cuprindă de cel puțin 
ori locurile de muncă pe care le 
au în subordine. La sfîrșitul fie
cărui schimb, maistrul miner 
principal transmite telefonic mais
trului care intră în mină situația 
detailată a locurilor de muncă. 
Aceasta, prezintă un mare avan
taj deoarece, atunci cînd se face 
pontajul pe locuri de muncă, 
maistrul miner dă deja indica
țiile primare pînă la venirea lui 
în abataj. Așa de exemplu, la a- 
batajele 3 vest și 7 vest, din si
tuația dată de schimb a reieșit 
că trebuiau făcute montări de 
crater.

Maistrul miner, cunoscînd si-
---- ----- - ■=------- ----- —

Contribuția maiștrilor din sectorul de investiții, 
Aninoasa la avansări de peste 40 m. lună

Dintre referatele discutate în sesiune din domeniul lucrărilor de 
investiții prezentăm în rezumat lucrarea maistrului minier Nicolae Oc
tavian de la Aninoasa :
„în scqpul îmbunătățirii condiții

lor de muncă la toate brigăzile 
din revirul II al sectorului de in
vestiții, revir pe care-1 am în con
ducere, am luat măsuri pentru ca 
locurile de muncă să fie plasate cu 
efectivul prevăzut, s-au revizuit u- 
neltele din dotare, s-a asigurat ae- 
rajul corespunzător.

Pentru a ne atinge țelul propus 
de a obține viteze de avansare 
medii de peste 40 m. pe lună la 
lucrările de înaintare, am început 
prin raționalizarea operațiilor de 
pușcare. La locurile de muncă cu 
roci stratificate s-a aplicat metoda 
de pușcare cu șîmbure pană, iar în 
cazurile rocilor compacte și foarte 
tari, pușcarea cu șîmbure dublu 
piramidal. Pentru a spori efectul 
de rupere noi folosim burarea cu 
nisip cu ajutorul dispozitivului cu 
aer comprimat. La perforare utili
zăm sfredele cu capefe detașabile 
armate cu vidia.
tră practică este că utilizarea aces-

Sesiunea aceasta, ca orice în
ceput, a suferit de unele lipsuri. 
Ini primul rind era necesar ca 
la sesiune să participe mai mulți 
tovarăși de la Institutul de mine 
și din conducerea combinatului. 
Era de asemenea necesar să se 
insiste ca mai mulți maiștri mi
neri de la exploatări să fi luat 
pairte la lucrările sesiunii, să fi 
fost incluse în program și refe
rate din domeniul electromecani
cii miniere. ★

in pagina de față prezentăm 
cîteva aspecte de la recenta se
siune tehnico-științifică a maiș
trilor mineri, urmind ca în vii
toarele pagini tehnice să revenim 
pe larg asupra unora din cele 
mai importanțe referate expuse.

Constatarea noas-

vem pe zi 6 m. avans, ceea ce 
face pe lună peste 120 m. avan
sare ținând seama și de timpul cit 
se lucrează la scoaterea șpițurilor, 
la atacare nouă.

— Avansări de peste 60—70 m. 
avem și noi la multe brigăzi, in
tervine maistrul miner Goanță 
Nicolae de la investițiile Lupeniu- 
lui. La Bartha Dionisie, la Huda

de 
miner 
7 lo

lucru 
caută 
două

de
se
m.

maiștrilor, se 
de 
în
Șî 

de

C../1000 tone. In a- 
viteza de avansare a 
la 70—80 metri pe 

realiza înainte, la 
lunar.

tor sfredele duce la creșterea a- 
vansării medii cu circa 6 m/lună.

Un alt factor care a dus la a- 
vansări medii mari este folosirea 
reîncărcătoarelor cu bandă ți a 
mașinilor EPM-1. Două din cele 
patru brigăzi de înaintare din re- 
virul II încarcă sterilul în mod 
mecanic. Față de încărcarea ma
nuală, randamentul a sporit cu 
0,300 -0,550 m.c./post.

De asemenea am 
marea metalică în 
de muncă din revir.

în urma aplicării măsurilor ară
tate, pe sector viteza de avansare 
medie a sporit în trimestul I la 
47,9 m. iar pe revirul II la 57,4 
m/lună adică mai mult cu 19,7 la 
sută și, respectiv, cu 43,5 la sută 
decît sarcina de plan. Am deschis 
astfel sectoarelor de producție cu 
mult înainte de termen orizontul 
9 cota 240. Considerăm că rezul
tatele de pînă acum sînt doar o 
primă treaptă în drumul spre noi 
succese".
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trecut la ar- 
toate locurile

Mihai, la Mihuț Pavel avem lună 
de lună realizări mari...

...Consider că ideea cu care 
a venit tn referat tovarășul Gher
man Traian de la mina Vulcan e 
foarte bună, dar pe mine mă in
teresează să ne spună cam în ce 
fel își închipuie dânsul că trebuie 
să lucreze macaraua cerută'?, a în- 
trebat maistrul i.....— -------

Gu atenția încordată, maiștrii mineri și inginerii veniți la sesiune, 
ascultă referatele. Toți au ceva de învățat.

3

у

miner Fodor Va- 
sile de la investi
țiile Aninoasei. 
Cum ați procedat 
la stabilirea tri
mestrială a îm
părțirii efectivului 
pe abataje ? Cum 
■■-•oateți separat in- 
tercalația șistoasă 
din stratul 15 la 
blocul IV Lupeni ? 
Cum procedați 
pentru trecerea 
treptată de la o 
fîșie pe zi la trei 
fișii pe două zile ? 
Asemenea întrebări 
s-au pus multe re- 
ferenților, dovadă a 
interesului suscitat 
de sesiune în rân
dul maiștrilor mi
neri.

• [E Ш80ІЕ fitlll ?
itn loc de concluzii

Sesiunea maiștrilor mineri a 
fost utilă. Ea și-a atins scopul. 
C.C.V.J. și Consiliul local al 

l sindicatelor vor organiza mai
♦ 
î 
j ani, pe bazin, va trebui să se 
ț atingă un randament mediu 
j mai mare cu cel puțin 300-400 
♦ kg. cărbune pe post decît cel 

obținut în prezent. Sarcina a- 
ceasta obligă ca de pe acum 
să se treacă la schimbarea fe
lului de muncă. Referatele au 
arătat că rezolvarea constă în 
creșterea vitezelor de avansare 
în frontale, în abatajele came
ră, la înaintări. IN ABATA
JELE FRONTALE TREBUIE 
SA SE EXTRAGĂ DOUA 
FÎȘ1I DE CĂRBUNE PE Z> 

LA ABATAJELE
TREBUIE SĂ SE 
PE SCHIMB CITE 
DE CĂRBUNE IN
ARIPI ALE ABATAJULUI. 
Experiența minerilor de la 
sectorul III Petrila trebuie 
larg popularizată. Țelul să fie 
ATINGEREA UNEI AVAN
SĂRI DE CEL PUȚIN 6 m. 
PE ZI, adică 2 m. pe schimb, ț

In privința creșterii vitezei • 
de avansare la înaintări cauza 
că realizările de acum sînt sub 
posibilități se datorește faptu
lui că s-au creat prea; multe 
brigăzi. CONCENTRAREA 
PRODUCȚIEI LA LUCRĂRILE 
DE ÎNAINTĂRI AR CREA 
PREMISE SUFICIENTE PEN
TRU CA SĂ SE OBȚINĂ VI
TEZE DE AVANSARE DE 4-6 
m. PE ZI

„Sesiunea tehnico-științifică a 
maiștrilor, spunea în concluzie 
tov. ing. Szuder Wiliam, axată 
pe' hotăririle partidului, a fost 
rodnică. Referatele și discuțiile 
pe marginea lor au scos în e- j 
vidență că rolul maiștrilor în ♦ 
producție se întărește continuu, J 
că maiștrii fînt cadre bine ca- • 
lificate, capabile să rezolve mul- • 
țiplele sarcini ce le stau în Z 
față". *

des asemenea consfătuiri.
In perioada viitorilor 4—5

atingă un randament mediu
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STEAGUL ROȘU

Preocupare pentru educarea
candidaților de partid

de zi 4*  
de co жж-

mărească reglarea carburatoare 
lor,.verificarea minuțioasă a ram- 
pei de ungere. Acest lucru se va 
putea realiza dacă filtrul de aer 
va fi curățat, completat cu ulei 
și montat pe carburator. Astfel, 
va fi oprită pătrunderea nisipu
lui din atmosferă în cilindrii mo
torului care prin formarea unui 
amestec abraziv, uzează prema
tur (prin corodare) cilindrii, mă
rind în mod exagerat consumu
rile de carburanți și lubrifianți 
și diminuînd puterea motorului.

Tot din această operațiune face ) 

de vară, 
8000 pînă 
parcurși, 
se face cu 
în cazul schimbului de valvolină 
este necesară spălarea băilor a- 
gregatelor cu petrol.

Aplicînd în mod conștient re
gimul de întreținere arătat- mai 
sus, vom obține în mod sigur 
rezultate bune dovedind că sîn
tem automobiliști de tip nou, 
bine pregătiți din punct de ve
dere profesional și cu dragoste 
față de avutul obștesc, bun 
întregului popor muncitor.

ing. c. PIȚURCA 
șeful S.T.R.A.

Petroșani

dresai unor sectoare) ca și mă
surile adoptate de plenară au avut 
un efect pozitiv asupra fiecărui 
miner, tehnician și inginer. S-a 
creat o puternică opinie de masă 
printre mineri 
șistului vizibil, 
rele se vede o 
bilă a șistului 
ne. La sectorul
tor care în lunile trecute a dat 
cărbune mult peste plan, dar și 
muilt șist vizibil, probele de la
borator indică acum un procent 
de cenușă sub 32 la sută (față 
de 37,8 Ta sută în luna martie). 
S-a îmbunătățit mult calitatea 
cărbunelui extras de sectoarele
I A, I В, II, IV A. La sectorul II, 
odată cu schimbarea condițiilor 
de exploatare — s-a trecut la 
scoaterea unei felii noi în fron
tale — cărbunele este mai curat 
dar și minerii și tehnicienii se 
preocupă mai bine de alegerea 
șistului vizibil în abataje.

Pentru a mobiliza mai mult 
minerii la lupta pentru cărbune 
de calitate s-a trecut la sectorul 
I A mai ales — la stabilirea pla
nului în metri cubi, avînd în ve
dere intefcatațiîle șistoase din 
fronturile de lucru: in acest fel 
minerii pot da cărbune ide cea 
mai bițn-ă calitate. La abatajele 
lui Feher Vasile și Giurgi loan, 
ca și la alte abataje, se dă acum 
cărbune curat".

școlar de 
toți СЭП-

In cursul trimestrului I al a 
cestui an, organizațiile de bază 
de la mina Petrila au primit un 
număr de 43 noi membri de 
partid. Dintre aceștia 24 au fost 
primiți de către organizațiile de 
bază nr 2, 3 și 4. Aceste orga
nizații de bază, care își desfă
șoară activitatea în sectoare sub
terane. depun o muncă temeinic; 
în vederea întăririi rindurilor lor 
prin primirea de candidați și noi 
membri de partid, dobîndind o 
experiență prețioasă în educarea 
candidaților de partid ,în timpul 
stagiului. Datorită acestui fapt, 
noii membri de partid primiți de 
aceste organizații de bază' cores
pund din punct de vedere al ca
lităților politice, morale și pro
fesionale ce se cer unor comu
niști.

lată cîteva exemple. In rîndul 
membrilor de partid au fost pri
miți, printre alții, minerii șefi de 
brigadă Karda Emeric, lerodăn 
Alexandru, tehnicianul Tenzter 
Ștefan, oameni care au dovedit 
prin munca depusă zi 
merită a purta titlul 
niști.

La începutul anului 
învățămînt de partid, 
didații au fost încadrați în cer
curile de studiere a Statutului 
J^,M.R. Se exercită un control 
permanent asupra felului în care 
candidații studiază. Propagan
diștii Sava Cornel, Croitoru 
Gheorghe, Nebela Francisc și al
ții muncesc cu mult interes pen
tru a asigura buna desfășurare 
a convorbirilor în cercurile pe 
care le conduc, ajută candidații 
să cunoască temeinic prevederile 
Statutului P.M.R., se ocupă de 
educarea partinică a acestora. 
Pentru candidații primiți după 
începerea învățămîntului de partid 
s-au organizat expuneri despre 
calitatea de membru de partid, 
despre drepturile și îndatoririle 
membrilor de partid etc.

In scopul ridicării nivelului 
cultural ăl candidaților s-a or
ganizat vizionarea în colectiv a 
unor filme, au , fost îndrumați 
spre a citi cărți de literatură. De 
asemenea, o parte din candidați 
frecventează cursurile universită
ții muncitorești, activează în 
diferite formații artistice de pe 
lîngă clubul muncitoresc.

Nu s-a scăpat din vedere nici 
ridicarea nivelului profesional al 
candidaților de partid. Ei sînt 

'îădrumați să ia parte la confe
rințele ținute pe teme tehnice, 
primesc ajutor din partea unor 
membri de partid cu o bună pre
gătire profesională.

Cei mai buni membri de partid 
au primit/sarcina de a se ocupa 
de cîte uri candidat, spre a-1 pre
găti în vederea primirii în rîn- 
durile membrilor de partid. To-

In sala de lectură 
a ciubului

de

expoziției stă scrisă 
de apropiată inimii 

al muncii : „Lenin a 
trăiește, Lenin va

Cu prilejul aniversării a 91 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin, 
în sala de lectură a clubului mi
nier din Aninoasa a fost amenajat 
un colț festiv cuprinzînd o expo
ziție despre viața și activitatea ma
relui Lenin. In cadrul expoziției 
sînt expuse un fotomontaj și un 
album care cuprind fotografii și 
documente care reflectă viața și 
activitatea iui Lenin, lucrări care 
înfățișează aopilăria, adolescența 
și activitatea revoluționară a ma
relui conducător, precum și opere 
ale lui Lenin.

Deasupra 
lozinca atît 
fiecărui om 
trăit, Lenin 
trăi".

Expoziția 
meroși oameni 
din cărțile expuse sînt solicitate de 
cititori. în ultimele două zile 20 
de cititori, printre care minerii 
Stan Petre, Budnaru loan, mun
citorii Blag Teofil, Feet Mibai, 
Tac loan, au împrumutat lucrări 
despre viața și activitatea lui Le
nin precum și diferite volume ale 
oț erelor sale.

Colectivul bibliotecii clubului a 
organizat, de asemenea, zilele tre
cute c seară literară închinată a- 
niversării nașterii marelui geniu al 
proletariatului mondial.

este vizionată de nu- 
ai munci. Multe

varăși cum sînt Cenaru Gheor- 
ghe, Costea Traian, Drăghirf 
losif și alții se ocupă de edu
carea eandîdaților cu simț 
răspundere.

Una din metodele folosite 
munca de educare partinică

de

în 
a 

candidaților, și care s-a dovedit 
eficace, este repartizarea de sar
cini concrete fiecărui candidat, 
ajutorarea lui pentru a le putea 
îndeplini și executarea unui con
trol sistematic asupra felului în 
care sînt duse la bun sfîrșit sar
cinile încredințate. La mina Pe- 
trila toți candidații de partid au 
sarcini precise și marea lor ma
joritate se străduiesc să le duca 
la îndleplinire.

Rezultatele obținute la mina 
Petrila în educarea candidaților 
se datoresc faptului că din par
tea comitetului de partid al mi
nei există o preocupare perma 
nentă în această direcție.

Membrii comitetului de partid 
sînt repartizați pentru a răspun
de de cîte o organizație de bază 
și ei ajută birourile organizații
lor’ de bază în munca de educa
re a candidaților. Tovarășii Kuti 
Eugen, Dima Mișu și alți mem
bri ai comitetului de partid șpri- 
lină efectiv birourile organiza
țiilor de bază în munca de edu
care a candidaților.

Experiența bună a organiza
țiilor de bază de partid de la 
inina Petrila în direcția educării 
candidaților e bine să fie însu
șită de toate organizațiile de 
partid din Valea Jiului pentru a 
ridica la un nivel tot mai înalt 
munca de educare a candidați
lor, în scopul de a primi în rîn- 
durile partidului oameni cît mai 
bine pregătiți din toate punctele 
de vedere.

P. UNGUR

In sprijinul automobilistului

Ревіів o lui litKliim a aiMiuililn pa linul «Hi
In exploatarea autovehiculelor, 

executarea la timp și în bune 
condițiurii a revizuirilor tehnice 
constituie un factor de impor
tanță deosebită. Acordîndu-se a- 
tenția cuvenită procesului tehno
logic de revizuire tehnică și în
treținere, se prelungește norma 
de parcurs între reparațiile ce 
alcătuiesc ciclul de funcționare 
al autovehiculului, obfinîndu-se 
o utilizare rațională și o scă
dere simțitoare a prețului de cost 
pentru prestațiile de serviciu cu 
autovehiculele.

Dat fiind faptul că sîntem în 
perioada de vară, șefii de gara
je, de coloane, tehnicienii și con
ducătorii auto, cu ocazia revi
ziilor tehnice vor trebui să. ur-

II) Consumul de ulei prin ardere :

Grupa 400 Grupa 300 Grupa 200
Gruoe de autovehicule ------ -. ——„ .. - .-----~p vară-iama vara-iarna vara-iarna

Autovehicule cu motoare 2500-2000 2000 1500 1500-1200
cu benzină km. km. km.

Autovehicule cu motoare 3000-2500 2500 2000 1500-1200
cu motorină km. km. km.

3 km.
Felul autovehiculului grupa 400 grupa 300 grupa 200

Autoturisme 0,300 1. 0,700 1. 1,500 1.
Autocamioane, autobuze cu
motoare cu aprindere prin

2,500
/

seînteie 0.6QO 1. 1,250 1. L
Autocamioane și autobuze
cu motoare cu aprindere

1.prin compresie 0,500 1. 1,000 1. 2,200

In cazul cînd motoarele de 
autovehicule își sporesc consu
mul de ulei din cauza uzurilor 
normale sau premature, se im
pune ca ungerea lor să se facă 
cu uleiuri din grupele 200 și 300 
deoarece acestea sînt mai iefti
ne și nu ridică costurile de ex
ploatare. La operațiunea schim
bului de ulei uzat din baia mo
torului, trebuie : 
spălarea rampei 
ulei din grupa 
lelalte agregate 
viteză, casetă de 
ți al și reductor) 
automobilului se 
Volină VT. 5012 pe timp de iar
nă și 10.003 sau 10.004 pe timp

să se execute 
de ungere cu 
100. Pentru ce- 
(schimbător de 
direcție, diferen- 
din transmisia 

folosește val-

Oglindă... dar a cui ?

POPICE

I

i 
(

I

Oglinaă a muncii entuziaste, a 
■preocupărilor multilaterale ale 
colectivelor ■— iată ce văd în ga 
getele de perete muncitorii, teb 
nicienii și inginerii din marea ma
joritate a întreprinderilor și ins
tituțiilor Văii Jiului. Oamenii 
muncii urmăresc cu atenție fie
care ediție a gazetei de perete, 
citesc cu bucurie articole ce vor
besc despre munca și preocupă
rile lor.

Dacă cu o săptămînă în urmă 
cineva s-ar fi oprit în fața gazetei 
de perete „Preparatorul" de la 
preparația Lupeni, n-ar fi recu
noscut-o ca o oglindă a activită 
ții colectivului uzinei. Muncitorii 
preparatori din Lupeni au obținut 
în cursul lunii aprilie însemnate 
realizări în muncă. Au recuperat 
mari cantități de cărbune cocsifi- 
cabil peste prevederile planului, 
au colectat  ̂sute de tone de fie- 
vechi. Gazeta de perete „Prepara
torul", aflată abia la ediția a 
lll-a din acest an, n-a oglindit 
niciuna din aceste realizări, n-a

„P ă c ă l
,1 Luna aprilie a sosit în acest an 

parcă mai frumoasă ca nicicînd.
,1 In orașe, cartiere, întreprinderi, 
Îprin curți și grădini, totul se 

înnoiește.

Mina harnică a omului, cură
ță, repară, vopsește și înfrumuse
țează locurile.

Numai la Paroșeni, în fața blo- 
( curilor nr. 1 și 2 situate între co- 
( lorria Sohodol și termocentrală lu- 
\ crurile au rămas în urmă, deși 
\ sînt multe de făcut. E drept, lo- 
j catarii acestor două blocuri (cu 
) excepția cetățenilor Ciobanu Nico.
' —=__;------------- ■----~ 

1f
)
)

< zJ
parte și*  controlul и^огГ1ог\Ги- ) tehnician termocentrala Paroșeni 
Ierurilor din băile agregatelor.«.
Iată felurile de uleiuri și unsori, 
ce trebuie folosite de automobile 
cît și normele de schimbare a a- 
cestora :

Schimbul de ulei___________________

schimbîndu-se după 
la 10.000 km. efectivi 
Ungerea articulațiilor 
vaselină RM 100. Și

al

oglindit angajamentele pe tare 
muncitorii . preparatori le-au 
luat în întrecerea socialistă. Ulti
ma ediție a cuprins articole des
pre felul cum întîmpină femeile 
din uzină... ziua de 8 Martie, cum 
se pregătesc muncitorii uzinei pen
tru alegerile de la 5 martie, iar 
tov. Drăgan Petru, responsabilul 
gazetei semna un articol despre 
propunerile de candidați în a- 
ceste alegeri.

Această ediție vecbe, de două 
luni, a putut fi văzută pînă acum 
o săptămînă. De atunci membrii 
colectivului de redacție, tov. Dră
gan P., Popa T., Halasz T., Voi- 
culese» V., Sipos P., Hercsik Fr., 
Bencze R. au găsit o soluție sim
plă pentru a nu mai da temei cui
va de a le reproșa că e veche edi
ția gazetei: au scos articolele de 
pe gazetă, lăsînd-o goală, părăsi
tă.

E timpul ca biroul organizației 
de bază din preparație să ia mă
surile cuvenite.

1. D.

e a l ă ?* * *
lae, Popescu loan, Vile Arthur și 
încă cîțiva) au hotărit pentru 
ziua de 11 aprilie a.c. o acțiune 
de muncă voluntară. Urma ca în 
această zi să se reamenajeze zo
nele verzi, terenul de joacă al co
piilor, terenul de volei și rondu
rile de flori. De asemenea, tre
buia să se execute o scurtă alee 
și acoperirea unor suprafețe de 
teren cu pămînt fertil. Ca loca
tar, tov. Istvan Nicolae s-a anga
jat să participe la acțiune, iar 
în calitate de gospodar al termo
centralei și-a asumat răspunderea 
de a procura unelte și autoca
mioane.

— Oameni să fie că restul... 
mă privește — a spus dînsul ce
lorlalți locatari.

A venit ziua așteptată, au sosit 
și oamenii, ba chiar .au și făcut 
oițe ceva, atît cît se poate face 
cu două lopeți degradate și trei 
greble cu cozile improvizate. De 
unelte, camioane și gospodar nici 
urmă. Angajamentul atît de so
lemn luat se transformase într-o... 
păcăleală.

Locatarii blocurilor 1 și 2 de 
la Paroșeni, dorind să nu rămână 
codași în cadrul acțiunilor de în
frumusețare, solicită din nou aju
torul tov. Istvan Nicolae.

Ne vei „păcăli" și de data a- 
ceasta tov. Istvan ?

HANEA CONSTANTIN

I

I î * ♦

I 
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Obiectivii noiira principal: cărbune cacsilicabll 
bilă calitate

ÎNTREBARE: Ce perspective 
există la Lupeni pentru a se tri
mite cocsarilor cărbune cu cît 
mai puțin șist vizibil în el ?

RĂSPUNS: „Mina Lupeni a 
fost adesea criticată, pe drept 
cuvînt, pentru cărbunele necores
punzător din punct de vedere ca
litativ. Acum situația începe să 
se îndrepte. Noi luptăm pentru 
ca în cel mai scurt timp bonifi
cațiile să ia locul penalizărilor, 
începutul l-am făcut și pe linia 
aceasta vom merge. Sîntem ferm 
hotăriți ca pe lingă depășirea 
planului anual cu cel puțin 
25.000 tone de cărbune cocsifica- 
bil, întreaga noastră producție 
să fie de bună calitate. Condiții 
avem. La unele sectoare abata
jele exploatează acum zone de 
strat cu cărbune foarte curat, 
noile abataje ce le vom deschide 
vor avea de asemenea cărbune 
fără șist. Mai avem de luptat 
însă cu mentalitatea unora (din 
păcate chiar tehnicieni și ingi
neri) care socotesc că depășirea 
planului la tone le poate scuza 
neglijența în privința calității 
producției. Măsurile luate de co
mitetul de partid și de conduce
rea minei vor duce ia remedierea 
lipsurilor care mai există. Asi
gur coc sării hunedoreni și reși- 
țeni că minerii Lupeniului vor 
face totul pentru a le pune la 

' dispoziție cărbune mult și de cea 
mai bună calitate".

te cea nai
(Urmare din pag. l-a)

pentru alegerea. 
La toate sectoa- 
scădere aprecia- 

vizibil în cărbu
ni, de pildă, sec-

3

Din nou campioni 
regionali

Vineri, sîmbătă și duminică 
pe arena de popice „Jiul1* 'din 
Petroșani, s-a desfășurat etapa 
regională a campionatului repu
blican de popice pe echipe la ca
re au participat un număr de 8 
echipe, reprezentînd raioanele: 
Brad, llia, Orăștie, Sebeș, Alba 
și orașe de subordonare regio
nală Hunedoara, oraș Deva și

au tre- 
a dștiga.

nată Hunedoara, oraș 
Petroșani.

Reprezentanții noștri 
buit să lupte pentru 
Jucătorii petroșănenî au dat do
vadă de multă voință și putere 
de luptă.

Un rezultat excelent l-a obți
nut popicarul Albu Zoltan die la 
Jiul care a realizat în proba de 
200 bile mixte, 871 popice doiis- 
rîte, stabilind un nou record 
personal și un nou record al 
Văii Jiului.

Iată clasamentul final: 1. Pe
troșani — 4836 p. d.; 2. Alba îu- 
lia — 4712 p, d.; 3. Cugir (raio
nul Orăștie) — 4563 p. d.; 4. 
Câlan (oraș Hunedoara) — 4532 
p. d.; 5. Ilia — 4347 p. d.; 6, 
Sebeș — 4289 p. d.; 7. Dfeva — 
4214 p. d.; 8. Brad 4152 p. d.

4r

In ziua de 21 aprilie 1961 pe 
arena Minerul din Vulcan s-a 
desfășurat faza regională și pen
tru echipele feminine, la care 
s-au întrecut doar două echipe: 
Viscoza Lupeni și Metalurgistul 
Cugir,

Bine 
tele de 
trecut 
400 p. 
zultât final: 2100—1590 p. dl

S-au evidențiat de la gazde : 
Petrovici Cornelia (378 p. d.), 
Nemeș Maria (377 p. d.) și Vlă- 
diceariu Aurelia 
de la oaspete 
p. d.) și Crișan

pregătite din toate punc- 
vedere lupenencele au în- 
la o diferență de peste 
d. partenerele de joc. Re-

(365 p. d.) iar 
Florea A. (339 
E. cu 311 p. d.

S. BALOI 
corespondent

Procurafi"va de la 
„Librăria noastră”

BIBLIOTECI
PERSONALE



« STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partid $1 guvernamentale romîne 
Republica Populara Polona
OFERITA CU PRILEJUL VIZITEIRECEPȚIE

VARȘOVIA 24 (Agerpres) — 
PAP transmite:

In seara de 24 aprilie, Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, și Jozef Cy
rankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, 
au oferit în saloanele Palatului 
Consiliului de Miniștri o recep
ție cu prilejul vizitei în Polonia 
a delegației de partid și guver
namentale a R.P. Romîne, con
dusă de Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne.

La recepție au asistat condu
cători de partid și de stat:

Toastul tovarășului
WLADYSLAW GOMULKA

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Dragi prieteni romîni,
Dragi invitați,
Sîntem foarte bucuroși că avem 

posibilitatea de a primi în țara 
noastră pe cei mai înalți reprezen
tanți ai poporului romîn prieten.

Permiteți-mi, încă o dată, să sa
lut pe scumpii noștri oaspeți — 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Române, 
care a sosit în țara noastră într-o 
vizită de prietenie frățească și este 
întîmpinată cu sentimente cordiale 
de populația noastră, de întregul 
popor polonez.

Romînia, care, ,ca și Polonia, era 
în trecut o țară înapoiată, a devenit 
astăzi, datorită muncii pline de 
abnegație a poporului său, datori
tă politicii marx.ișț-leniniste și con
ducerii înțelepte în construcția so
cialistă a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului Republicii 
Populare Romîne, o țară înflori
toare, care și-a mărit producția in
dustrială de cinci ori, a orientat 
agricultura pe calea dezvoltării so
cialiste, iar planul de șase ani pe 
care îl îndeplinește o va ridica 
la nivelul țărilor industriale mo
derne și dezvoltate.

Popoarele celor două țări ale 
noastre, care nu au fost cruțate în 
cursul istoriei de numeroase încer
cări grele, pot astăzi, după peste 
16 ani de drum nou — drumul 
construirii socialismului — să va
dă din plin marile avantaje pe 
care le-aduce prietenia, strînsa co
laborare și ajutorul reciproc, roa
dele internaționalismului proletar. 
Vizita prietenilor noștri romîni con
tribuie, de asemenea, la aplicarea 
și dezvoltarea acestor trăsături so
cialiste ale relațiilor dintre popoa
rele noastre și popoarele tuturor 
țărilor din marea comunitate so
cialistă.

Apartenența Poloniei și Româ
niei la lagărul socialist, relațiile 
frățești și de alianță de nezdrun
cinat care unesc țările noastre cu 
primul stat socialist — Uniunea 
Sovietică — iată principiul funda
mental al politicii noastre. Aparte
nența țărilor noastre la lagărul so
cialist, legăturile indisolubile care 
ne unesc cu statul care a deschis 
o nouă epocă în istoria lumii și 
cate în prezent prin zborul cosmic 
memorabil al lui Gagarin deschide 
omului porțile Cosmosului — spo
resc forțele noastre, întăresc pozi
ția și autoritatea țărilor noastre^ le 
asigură securitatea, permit mersul 
rapid și sigur al țărilor noastre in 
construirea socialismului, stau la 
baza tuturor succeselor noastre.

Vizita scumpilor noștri oaspeți 
romîni coincide cu importante eve
nimente pe arena internațională, 
care pe de o parte ne arată ce 
sprijin puternic reprezintă lagărul 
nostru socialist pentru forțele păcii 
și progresului și, pe de altă parte, 
dezvăluie activizarea cercurilor răz
boinice imperialiste și colonialiste.

Forțele reacțiunii imperialiste nu 
mai sînt astăzi în stare să rezolve

TELEGRAME

în EXTERNE

Ștefan Jedrychowsky, Zenon 
Kliszko, Ignacy Loga-Sowin- 
ski, Adam Rapacki, Marian 
Spychalski, Roman Zambrow- 
ski, Aleksander Zawadzki, Wi
told Jarosinski, Ryszard Strze- 
lecki, Oskar Lange, Boleslaw 
Podedworny, Piotr Jaroszewicz, 
Zenon Nowak, Julian Tdkarski, 
Eugeniusz Szyr, Konstanty Da
browski, membri ai 
P.M.U.P., membri ai 
lui de Stat, miniștri, 
tori ai organizațiilor 
generali, reprezentanți 
culturale și științifice, ziariști.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
foarte cordială, Wladislaw Go 
mulka și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au rostit toasturi.

C.C. al 
Consiliu- 
condtocă- 
obștești, 
ai vieții

problemele politice și sociale după 
bunul lor plac și fiecare încercare 
de a întoarce roata istoriei, între
prinsă în vreun punct al globului 
pămîntesc, trebuie să se termine — 
ca și rușinoasa agresiune împotriva 
Cubei — printr-o înfrîngere 
prin compromiterea deplină a 
ganizatorilor ei.

Agresiunea împotriva Cubei

și 
or

a 
devenit un semnal pentru complo
tiștii din Algeria care, prin orga
nizarea puciului militar, riscă totul 
pentru a menține poporul algerian 
sub jugul colonial.

Polonia și Romînia, ca și toate 
statele socialiste, sînt de partea ce
lor care luptă pentru libertate, in
dependență, respectarea suveranită
ții naționale și a dreptului interna
țional.

Bazele păcii sînt subminate in 
diferite regiuni ale lumii de aven
turieri războinici imperialiști și co
lonialiști. Militarismul și revizionis
mul vest-german, revendicările lor 
teritoriale și cererile lor de înar
mare atomică constituie o primej
die pentru pace. Devin arzătoare 
problema încheierii Tratatului de 
pace cu Germania, transformarea 
Berlinului occidental într-un oraș 
liber, normalizarea relațiilor în a- 
ceastă parte a Europei.

Lichidarea războiului rece, de
zarmarea generală și totală sub un 
control internațional eficient este 
imperativul cel mai urgent al e- 
pocii noastre. Un pas preliminar 
pe această cale este crearea unei 
zone denuclearizate în Europa, în 
conformitate cu propunerea pre
zentată de Polonia și a unei zone 
denuclearizate în Balcani, propusă 
de Romînia.

Unica bază posibilă pentru co
existența statelor cu sisteme sociale 
diferite este coexistența pașnică. 
Alternativa este numai un război 
general nuclear, distrugător, pri
mejdie cu care se joacă diferiți 
teoreticieni ai imperialismului și 
adepți a ceea ce sînt denu
mite mici războaie limitate. Ță
rile lagărului socialist vor apăra 
cu hotărîre pacea și vor înfăp
tui politica lor de coexistență paș
nică a tuturor statelor. în acest 
scop noi ne unim forțele noastre, 
acestui scop îi este consacrată vi
zita delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Romîne în ța
ra noastră.

Dragi prieteni romîni,
Permiteți-mi să toastez pentru 

prietenia frățească între popoarele 
noastre, pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, pentru înflori
rea Republicii Populare Romîne 
frățești, pentru președintele Consi
liului de Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, pentru toți 
membrii delegației, pentru unita
tea de nezdruncinat și dezvolta
rea continuă a țărilor socialiste, 
pentru reprezentanții diplomatici 
prezenți aici, pentru pace între 
popoare.

Toastul tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Scumpe tovarășe Gomulka, 
Dragă tovarășe Zawadzki, 
Dragă tovarășe Cyranckiewicz, 
Stimați tovarăși și prieteni, 
în toastul său, tovarășul Gomul

ka a rostit la adresa Partidului 
Muncitoresc Romîn, a guvernu
lui Republicii Populare Romîne și 
a poporului romîn cuvinte calde, 
prietenești pentru care îi mulțu
mesc din toată inima în numele 
meu personal și în numele dele
gației noastre de partid și de stat.

Prețuirea pe care o acordați po
liticii partidului și gu^brnului nos
tru, realizărilor poporului romîn, 
ne însuflețesc și mai mult în mun
ca și lupta noastră pentru înfăptui
rea obiectivelor trasate de Congre
sul al IlI-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn în vederea desăvîr- 
șirii construcției socialiste jn Re
publica Populară Romînă, pentru 
prosperitatea patriei și bunăstarea 
poporului.

Aflîndii-ne astăzi în mijlocul lo
cuitorilor Varșoviei, între harnicii 
muncitori și ingineri de la Huța 
Warszawa am putut simți, din cor
dialitatea cu care am fost întîmpi- 
nați, ca și din convorbirile avute, 
sentimentele calde de sinceră prie
tenie ale poporului polonez pentru 
poporul romîn. Vă rog să fiți în
credințați că poporul romîn nu
trește aceleași sentimente de dra
goste frățească pentru poporul po
lonez.

Poporul nostru se bucură din 
toată inima de succesele remarca
bile pe care le-au obținut oamenii 
muncii polonezi sub conducerea 
încercată a Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez prin muncă lor rod
nică pentru făurirea vieții noi, so
cialiste.

Vizitînd în cursul zilei Varșo
via, gîndindu-ne că acest oraș 
mare și frumos a răsărit în timp 
scurt, din mijlocul tuinelor în care 
fasciștii hitleriști transformaseră 
vechea capitală a Poloniei, am că
pătat o imagine și mai elocventă 
a forței creatoare a poporului po
lonez, liber și stăpîn pe soarta sa.

Victoria repurtată de Frontul 
Unității Naționale în recentele a- 
legeri pentru Seim și pentru or
ganele locale ale puterii de stat 
a oglindit cît se poate de edifica
tor atașamentul muncitorilor, ță
ranilor, intelectualității, al tuturor 
oamenilor muncii față de politica 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez pe care o consideră cu drept 
cuvînt propria lor politică. Alege
rile au constituit o puternică ma
nifestare a voinței poporului po
lonez de a obține noi și noi rea
lizări în lupta pentru înflorirea 
continuă a Poloniei populare.

Dragi tovarăși,
între Partidul Muncitoresc Ro

mîn și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, între statele și popoarele 
noastre Se dezvoltă continuu rela
țiile tovărășești, colaborarea și a- 
jutorarea reciprocă în interesul co
mun al prosperității țărilor noas
tre.

Știm cu toții că unitatea fami
liei frățești a țărilor socialiste stă 
ca un ghimpe > în ochii dușmanilor 
socialismului. Ei încearcă pe toate 
căile să slăbească această unitate, 
căci își dau seama ce izvor uriaș 
de putere reprezintă coeziunea in
destructibilă a lagărului socialist 
pentru securitatea și independența 
fiecărei țări socialiste, pentru apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
popoarelor eliberate din robia im- 

. perialisrtiului.
Noi privim cu încredere viitorul. 

Creșterea forțelor socialismului es
te o lege a contemporaneității. în 
tot mai mare măsură se manifestă 
rolul determinant exercitat de sis
temul mondial socialist asupra dez
voltării internaționale. Pe 
meridianele globului crește 
ța ideilor socialismului, se 
tă lupta popoarelor pentru 
te, pace și progres social.

toate 
influen- 
dezvol- 
liberta-

în întreaga lume a provocat o . 
adîncă indignare aventura agresi- I 
vă imperialistă îndreptată împo
triva Cubei, prin care pacea gene
rală a fost pusă într-o serioasă pri- 1 
mejdie. |

------ ----- O-----
S.U.A. încearcă să organizeze 
noi contigente de mercenari

SAN JUAN 25 (Agerpres)
După cum transmite corespon

dentul din San Juan (Porto 
Rico) al Agenției Prensa Latina, 
S.U.A. încearcă să organizeze 
noi contigente de mercenari pen
tru invadarea Cubei. In acest 
scop, în diferite puncte din Flo
rida și Porto Rico sînt concen
trate elemente portoricane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 6 Petroșanii Str. Gh. Gheorghiu-Dej or. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

Toate popoarele, oamenii cinstiți I 
de pretutindeni, însuflețiți de ideea ' 
nobilă că fiecare popor are drep
tul la libertate națională au fost și , 
sînt alături de Cuba, condamnînd ' 
cu severitate pe inspiratorii și or
ganizatorii invaziei care s-au aco
perit de oprobriul opiniei publice.

Stîrnind admirația întregi lumi, 
eroicul popor cuban, strins unit în 
jurul guvernului condus de Fidel 
Castro, s-a ridicat ca un singur 
om și a zdrobit agresiunea contra
revoluționară.

Astăzi este bine cunoscut cine 
sînt aceia care, în numele așa-zisei 
„lupte anticomuniste**  au organizat 
și înarmat bandele de mercenari 
care au invadat Cuba. /

Nu putem să nu ne amintim că 
;i Hitler, la timpul său, a agitat 
lozinca „anticomunismului": atunci 
cînd pregătea cel de-al doilea răz
boi mondial. Știm cu toții ce ne
norociri și ce dezastre incalculabile 
a adus acesta omenirii.

Popoarele nu pot permite ca o- 
menirea să fie tîrîtă într-un nou 
război, mai îngrozitor decît oricare 
altul de pînă acum. Dacă unor a- 
numite cercuri nu le este pe plac 
Cuba independentă, acest lucru nu 
le dă cîtuși de puțin dreptul să se 
amestece în treburile ei interne, să 
amenințe suveranitatea și liberta
tea poporului cuban.

In zilele noastre cînd există pu
ternicul lagăr socialist și cînd for
țele mondiale ale păcii au crescut 
fără precedent, imperialiștii nu mai 
pot dispune după plac de soarta 
popoarelor. Cei ce nu vor să țină 
seama de această realitate vor su
feri eșecuri după eșecuri. Coexis
tența pașnică între statele cu re
gim social-politic diferit, neames
tecul în treburile interne ale altor 
țări, respectarea independenței și 
suveranității popoarelor este sin
gura cale pentru evitarea unui nou 
cataclism mondial.

Muncind cu perseverență pentru 
dezvoltarea economică și culturală 
a patriei lor, pentru întărirea sis
temului socialist mondial, înfăp
tuind o politică externă de micșo
rare a încordării internaționale și 
de promovare a coexistenței paș
nice, popoarele romîn și polonez, 
alături de Uniunea Sovietică și de 
celelalte țări socialiste, își aduc 
contribuția la victoria măreței cau
ze a păcii.

Vă propun să toastăm pentru 
prosperitatea Poloniei, pentru fe
ricirea poporului frate polonez, 
pentru noi și mari succese în mun
ca sa creatoare, pentru întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
între țările noastre.

Să toastăm în sănătatea tovară
șului Wladyslaw Gomulka, a tova
rășului Zawadzki, a tovarășului 
Cyrankiewicz, a tuturor celor pre- 
zenți aid.

Să toastăm pentru pace.
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Nixon continuă să facă
NEW YORK 25 (Agerpres)
Potrivit Agenției United Press 

International, într-o convorbire 
cu Kennedy, fostul vicepreședin
te al S.U.A., Nixon, și-a expri
mat părerea că guvernul State
lor Unite trebuie să găsească ca 
și în cazul Coreei, posibilități 
juridice pentru a-și folosi for
țele armate în Cuba, Laos sau 
America Latină.

Nixon l-a asigurat pe Kennedy 
că în viitoarele sale acțiuni 
politică externă Kennedy nu 
trebui să se teamă de critica 
publicanilor.

Pe scurt, continuă agenția, Ni
xon consideră că guvernul ame
rican trebuie să fie pregătit nu

de 
va 
re-

Parisul în aspectul 
unui oraș în stare 

de asediu

oare nu i se vor su- 
îndată ce se lasă în- 
pe toate aeroporturile 

orice zbor. Spahiul ae- 
în permanentă contro-

PARIS 25 (Agerpres)
Guvernul -francez a continuat 

să ia măsuri împotriva unei e- 
ventuale debarcări a rebelilor la 
Paris. Dacă rebelii vor încerca 
să debarce un desant în Franța, 
aviația de vînătoare are ordinul 
să deschidă focul împotriva a- 
vioanelor 
pune. De 
tunericul, 
încetează 
rian este 
lat de posturile de radar.

In noaptea de luni spre marți 
Parisul a căpătat din nou as
pectul unui oraș în stare de a- 
sediu. In cartierele centrale ale 
capitalei, în punctele de impor
tanță strategică se aflau con
centrate forțe masive ale jandar
meriei și poliției, în fața clădirii 
Adunării Naționale și pe cheiu
rile Senei ce duc spre ministerul 
Afacerilor Externe se aflau sub
unități de blindate.

Pe Champs Elysee se vede 
un șir lung de autobuze goale 
păzite de șoferii lor în eventuâ’ 
litatea că va fi nevoie ca aceste 
autobuze să fie folosite ca baraj 
pe această magistrală centrală. 
In fața marelui palat în care se 
organizează diferite expoziții se 
află numeroase camioane mili
tare înțesate de jandarmi. La 
fiecare pas se întîlnesc membri 
ai formațiilor speciale de rezer
viști, cu căști, îmbrăcați în echi
pamentul abia căpătat de la de
pozit.

Pe străzi se văd pretutindeni 
foarte mulți polițiști și jandar
mi, pe multe din ele circulația 
a fost oprită sau este permisă 
numai într-un singur sens. Cu 
deosebită strășnicie este păzit 
palatul Elysee, încercuit cu un 
cordon de autobuze ale jandar
meriei. Un tablou similar se poa
te, vedea și în fața clădirii Mi
nisterului Afacerilor Externe si
tuat peste drum de palatul pre
zidențial.

Posturile de radio și televi
ziune franceze își continuă emi
siunile fără întrerupere pentru 
ca guvernul să poată în orice 
clipă să se adreseze popul ateii 
cu „știri importante". Numai în
tr-o singură emisiune televizată 
a fost arătat un reportaj în care 
reporterul televiziunii intervieva 
pe stradă oameni cerîndu-le pă
rerea în legătură cu evenimen
tele din Algeria. Deși în fața te
lespectatorilor au luat cuvîntul 
oameni cu diverse concepții po
litice și cu situații sociale dife
rite, ei toți au fost unanimi în 
a considera că guvernul trebuie 
să combată mai hotărît pe rebeli 
și că nu ar fi trebuit să îngăduie 
ca mulți ultracolonialiști înver
șunați să fugă peste graniță în 
timpul faimosului „proces al ba
ricadelor" intentat participanți- 
lor ța puciul militar fascist care 
a avut loc în Algeria la 24 ia
nuarie 1960.

Un parizian a subliniat că da
că guvernul intenționează întra- 
devăr să reprime rebeliunea el 
trebuie să se sprijine pe popor, 
pe oamenii muncii — unica forță 
în stare să le vină de hac puciș- 
tilor.

• O ........ =--------
declarații provocatoare
numai să vorbească, ci să și ac
ționeze, iar aceasta înseamnă că 
el trebuie să fie mai puțin a- 
gresiv în vorbe și mai agresiv în 
fapte.
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