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Băbuț Constantin 
șef de brigadă 

la înaintări

Nistoreanu Gheorghe 
șef de brigadă 

sectorul II
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Cițlaru loan ■ 
șef de brigadă 

sectorul III

Tataru Petru 
șef de brigadă 

înaintări

Producție record la mina Vulcan
Ziua de 

la Vulcan 
' m. ■ -înare 

minei. S-a 
zilei de 1 
asigurate condiții bune de muncă, minerii au ex
tras cele mai mari cantități de cărbune de la 
redeschiderea minei.

Brigada condusă de comunistul Păcurarii Tra
ian și-a depășit planul zilnic cu aproape 300 la 
sută/ iar cea condusă die Drob Gheorghe cu peste 
200 la sută. Pe mină s-a extras cu 75,3 la șută 
mai mult cărbune decît era planificat. Producti
vitatea medie zilnică a fost pe mină de 1,710 tone 
cărbune pe post. La toate sectoarele sarcinile de plan 
au fost îndeplinite. Prin noul succes dobîndit colec
tivul minei Vulcan — mină fruntașă pe bazin — 
și-a majorat realizările la 21.144 

peste planul anual la zi. Cărbu
nele extras în aprilie de la mina 
Vulcan are un procentaj de ce
nușă scăzut cu 1,9 la sută față 
de normă.
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27 aprilie a început pentru minerii de 
sub semnul hotărîrii de a obține cea 
producție zilnică de la redeschiderea 
lucrat în schimb de onoare în cinstea 

Mai și a aniversării partidului. Avînd

Pregătiri, pregătiri
Zilele acestea alte două acțiuni 

vin să popularizeze munca ca
drelor didactice și a elevilor 
desfășurată in intîmpinareai zi
lei de 1 Mai. Este vorba de ex
poziția cu diferite obiecte execu
tate de profesori, învățători și 
elevi pentru orele de fizică, mate
matică, geografie, științe natura
le. Obiectele respective vor îm
bogăți materialul didactic al școlii.

Pentru a fi popularizați cei 
mai buni elevi la învățătură, dis
ciplină și activitatea obștească, 
organizația de pionieri a hotărît 
să scoată un panou al elevilor 
fruntași, care s-au remarcat în 
mod deosebit la învățătură, dis
ciplină. Panoul va fi așezat la 
colțul pionierilor.

întreg colectivul de cadre di
dactice și elevi se pregătește pen
tru demonstrația de la 1 Măi: 
în orele de educație fizică, repetă 
formația sportivă, în clasele mici 
se pregătesc stegulețe, în orele 
de muzică, trompetiștii exersează 
de zor, _

SUCCESE DEOSEBITE
IN ÎNDEPLINIREA AN6AJAMENTEL0R

• 87.202 tone cărbune extrase peste planul a- 
nual la zi.

• 22.114 tone de cărbune peste plan în aprilie.
• Toate exploatările și-au depășit substanțial 

sarcinile avute.

Cărbune mult și bun
aniversării 

cinstea zi- 
cărbune de 
toț mai

„In cinstea 
partidului, în 
lei de 1 Mai, 
bună calitate, 
mult, mai ieftin", aceasta
este lozinca sub care mi
nerii au muncit și mun
cesc în ultimele luni. Mo
bilizați de organizațiile 
de partid ei au obținut 
lună de lună succese 
mari în lupta pentru în
deplinirea angajamentelor 
de întrecere. Pînă la 27 
aprilie inclusiv economia

La Petrila — 984

națională a primit peste 
plan 87.202 tone de căr
bune din care 37.867 to
ne cărbune cocsificabil. 
Minerii au obținut aceas
tă însemnată cantitate de 
cărbune peste plan, ex
clusiv pe seama creșterii 
productivității muncii ca
re în aprilie depășește pe 
bazin media de 1,080 to
ne pe post. Cele mai 
mari contribuții le-au a- 
dus minerii de la Petrila, 
Vulcan și Uricani.

tone de
peste olanul zilnic

un conținut 
nușă scăzut 
ma admisă
tă. La toate 
s-au

cărbune

Minerii de la Petrila 
întîmpină ziua de 1 Mai 
cu frumoase realizări. La 
27 aprilie ei au muncit 
în schimburi de onoare 
în cinstea sărbătorii mun
cii. In toate abatajele, 
în toate galeriile mun
ca s-a desfășurat cu spor. 
La sfîrșitui " zilei de 
muncă rezultatele au do
vedit din plin entuzias
mul cu care s-a muncit. 
Au fost date peste plan 
984 tone de cărbune cu

Peste jumătate

mediu de ce- 
față de nor- 
cu 0,8 la su- 

sectoarele 
obținut producții

mari. Minerii' de pe fi
gurile abatajelor din sec
torul I au extras peste 
sarcina zilnică de plan 
200 tone de cărbune. La 
sectorul III din abata
jele cameră au fost 
circa 300 tone de 
bune peste plan.

din angajamentul 
anual îndeplinit!

Colectivul minei Uri
cani și-a majorat anga
jamentul anual de la 
10.000 tone la 30.000 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil peste plan. La 27 a- 
prilie minerii de aici au 
organizat schimburi de 
onoare în cinstea zilei de 
1 Mai. Pe mină s-au ex
tras în această zi 324 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Avînd în vedere 
marile depășiri de plan 
de pînă acum, odată cu 
aceste schimburi de onoa
re, colectivul minei Uri-

date 
căr-

câni și-a sporit realiză
rile la 16.306 tone de 
cărbune peste planul a- 
nual la zi îndeplinind 
astfel mai bine de ju
mătate din angajamentul 
anual majorat. Pe mină 
s-a muncit cu un randa
ment mediu zilnic care 
depășește 1,500 tone pe 
post. In întrecerea care 
se desfășoară la Uricani 
este fruntaș colectivul 
sectorului I. Minerii de 
aici au extras peste plan 
în aprilie 1571 tone 
cărbune.

a P.P. Romîne In R.P. Polonâ 
Călauroasa primire făcută de oamenii muncii 

din Katowice
KATOWICE. Trimișii speciali 

Agerpres. C. Răducanu și Gh. 
Gneorghița transmit:

Delegația de partid și guver
namentala a R. P. Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a sosit joi dimi
neața la K.atowice, centrul celui 
mai mare bazin carbonifer' al 
Poloniei.

La sosirea în gara Katowice, 
împodobită festiv cu drapelele na
ționale ale celor două țări, dele
gația romînă a fost întîmpinată 
de tovarășul Aleksander Za- 
wadzki, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, de Edward Gierek, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., secretar al 
Comitetului voievodal Katowice 
al P.M.U.P., de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, dte delegați ai minerilor și 
siderurgiștilor din împrejurimi, 
dte delegați ai tineretului din re
giune, îmbrăcați în pitorești cos
tume naționale.

Tovarășul Edward Gierek, a 
adresat oaspeților romîni un căl
duros cuvînt de bun venit pe pă- 
mîntul silezian. Din partea dele
gației romîne a răspuns tovară
șul Gh. Gaston Marin.

In aplauzele îndelungate ale 
mulțimii, membrii delegației ro
mîne și persoanele oficiale care 
îi însoțesc străbat pe jos piața 
gării și străzile învecinate.

Mașinile pornesc într-o călă
torie de cîteva ore prin bazinul 
carbonifer al Sileziei.

Străzi fremătînd de mulțimea 
ce salută cu urale nesfîrșite, bal
coanele și ferestrele caselor, a- 
coperișurile tramvaielor și imen 
sele poduri metalice ale uzine
lor erau transformate în. buchete
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Mi INI DE
Freamăt ca în ajun de sărbă

toare. Se pregătesc steaguri, stea
guri roșii și tricolore pentru fie
care bloc și fiecare incintă de sca
ră. Vulcanul se pregătește să în- 
tîmpine, așa cum se cuvine ani
versarea partidului. De fapt pre
gătirile au început cu luni în ur
mă la îndemnul comuniștilor, a 
deputaților și comitetelor de blo
curi. Ca urmare, orașul Vulcan 
a devenit un oraș al florilor și 
spațiilor verzi, un oraș care con
trastează puternic cu Vulcanul de 
pe vremea capitaliștilor.

lată doar cîteva cifre care sini 
:n stare să ilustreze dragostea ne
țărmurită și recunoștința fierbinte 
ce o poartă partidului locuitorii 
Vulcanului renăscut : 28.326 par
ticipant la acțiuni patriotice, pes
te 142.000 ore de muncă volun-

multicolore în care portul negru 
și penajele roș-albe ale mineri
lor se îmbinau cu costumele na
ționale ale femeilor și copii lor,, 
cu nenumărate steaguri și multei 
flori.

In fiecare localitate delegația 
este salutată die conducătorii or
ganelor locale de partid și de 
stat. Membrii delegației primesc 
daruri, simbolizînd munca și o- 
biceiurile regiunii. Din loc în loc, 
fanfarele .tradiționale ale mine
rilor polonezi salută trecerea de
legației.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
mulțumește tuturor și îi asigură de 
prietenia frățească ce o poartă 
poporul romîn poporului polo
nez. In fața minei Myslowice, 
răspunzînd minerului Zygmunt л 
Lowska, conducătorul delegați^ 
romîne a spus : „Vă transmit жі 
salut călduros din partea Qla- 
sei noastre muncitoare a - mine
rilor, ceferiștilor, metalurțiștî- 
lor, a întregului popor ttânîn. 
Vă urăm noi succese în înflo
rirea Poloniei populare. Cu dt 
vom fi mai puternici din punct 
de vedere economic, cu atît mai 
mare va fi forța noastră".

La Sosnowiec, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a subliniat: 
„Ne unesc aceleași scopuri. Mun
ca noastră este îndreptată spre 
propășirea popoarelor noastre".

Pe traseu, oriunde se opresc 
mașinile membrii delegației sftit 
înconjurați cu entuziasm de mul
țime. Fiecare vrea să-i vadă, să 
le spună un cuvînt bun și prie
tenesc. In fața furnalelor de la 
Chorzow, muncitorul Wilhelm 
Jedek transmite prin intermediul 
membrilor delegației un cald! sa-

(Continuare In pag. 4-a)

GOSPODAR

tone de cărbune

♦ ♦ ♦ • 
tară, 312.875 lei economii. In X 
dosul acestor cifre se ascund mîini Z 
de gospodar, mii de miini care J 
au făcut, ca în cinstea aniversării • 
partidului peste tot să răsară ron- * 
duri și peluze cu flori, că expre- J 
sie a bucuriei vieții pe care o tră- • 
iese. ♦

In ziua cînd întregu1 nostru po- X 
por va sărbători 40 de ani de la * 
înființarea Partidului Comunist ♦ 
Fomin, în Vulcan alături de alte • 
mii de drapele roșii și tricolore, 
la blocul D. 55 va ji arborai dra
pelul de circumscripție fruntașă 
tn acțiunile întreprinse în 
aniversării partidului.

Cînd în cadrul sesiunii 
care s-a ținut recent i s-a 
nat drapelul deputatului Burlecb- 
ner losif din circumscripția oră
șenească 38 acesta cuprins de o e- 
moție firească a spus :

— Știu că de fapt toate cir-
♦ cumscripțiile orașului Vulcan me- «
♦ rită un astfel de drapel pentru ♦ 
X acțiunile patriotice întreprinse in j
♦ întîmpinarea aniversării partidu- «
♦ lui. 11 merită cu prisosință și ce- X
X tățenii circumscripției 40 în frun- • 
X te cu deputatul lor Kelemen Fran- • X 2.C. •
♦

X au primit mențiuni ca și deputata
♦ Smitko Maria din circumscripția
♦ nr .18 și ceilalți tovarăși deputați. 
X Dar dacă l-am primit, noi sîntem

botărîți să-l și păstrăm 1
Deputatul Burlechner losif cu 

membrii comitetului de bloc, cu 
responsabilii de scări și cu aju
torul grupei de partid du făcut 
ca toți locatarii blocului D 55, ce
tățeni ai circumscripției 38, să 
lase amprenta lor de gospodar în 
apartamentele lor, în incinta scă
rilor și în jurul blocului. Tot la 
fel și deputatul Kelemen Francisc, 
cu oameni ca Harko Alexandru, 
Trifu Nicolae, Cujeran Aviron u- 
temistul Conta Teodor, pionierul 
Șova Sergiu și gospodinele Cson- 
tos- Hermina, Radu Irina, Loy * 
Irina și Hariga Lucia au dovedit X 
un înalt simț gospodăresc. Deși- ♦. 
gur, acțiunile patriotice vor conți- ♦ 
nua. întrecerea e în toi... * !

M. mica ♦ i
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decer- «
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cinstea

a ll-a

«

♦ cisc și cei din circumscripția 35,
♦ cu deputatul Florian Traian care
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Uricani, oraș nou, cea mai tînără așezare muncitorească din Valea Jiului. Pe vechea luncă ♦ 
а афіеі Jiului au fost înălțate blocuri cuprinzînd cca. 700 apartamente noi, magazine, un dnemato- • 
graf, iar în prezent se construiește o școală cu 16 clase.

fN CLIȘEU : Strada principală din noul Uricani. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦•♦♦♦♦
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Unde mergem
AZI

PETROȘANI : Stadionul Jiul, 
fotbal: Jiul — C. S. Oradea (ca
tegoria B) orele 17. fn deschi
dere, junibri orele 15,30. Teren 
Elevul, handbal în 7 (calificări 
pentru categoria A) : S.S.E. Pe
troșani — G.S.M. Reșița (femi-

Orașul devine mai frumos, 
mai îngrijit

rosam — G.S.M. . , . 
nin), orele 18,3C; Ș.S.E. 
șani — Tractorul Brașov 
culin), orele 19,30.

Petro- 
(mas-

MIINE
Petroșani, arena Jiul!

(joc amical) Jiul Petroșani" — 
(campioana regiunii Hunedoara) 
— Dinamo Craiova (campioana 
reg. Oltenia), orele 8. Stadionul 
Jtal, fotbal Știința Petroșani — 
Preparatorul Lupeni, orele 9,30; 
6 August —- Rapid Petroșani, o- 
rele 11 (campionat orășenesc). 
Teren Elevul, handbal în 7 : Școa
la de gospodărie — S.S.E. anul 
I (meci de deschidere), orele 16,30: 
S S.E. Petroșani — Tractorul 
Brașov (masculin), orele 17,30; 
S.S.E. Petroșani — C.S.M. Re
șița, orele 18,30 (pentru califi
cări); Știința Petroșani — Rapid 
Oradea (campionat categoria A), 
orele 19,30.
PETRILA : Sala de sport, faza 
regională a campionatului repu
blican individual la haltere. Par
ticipă Știința Petroșani, Minerul 
Lupeni și Minerul Petrila (orele 
9). Stadionul Minerul, fotbal: 
Preparația — Minerul II Vulcan, 
prele 16.

LONEA: Stadionul Parîngul, 
Parîngul Lonea — Șantierul Hu
nedoara (juniori) orele 15,30; 
Parîngul Lonea — Șantierul Hu
nedoara (campionat regional), o- 
fele 17.

VULCAN : Stadionul Minerul, 
fotbal • Minerul Vulcan — Mine
rul Ghelar (campionat regional), 
orele 17, în deschidere orele 15,30 
juniori.

LUPENI; Stadionul Minerul, 
fotbal : Minerul Lupeni — Pe
trolul Ploiești (categoria A), o- 
rele 17. In deschidere juniori

popice

Cuvintele rostite de deputății 
din Petrila cu ocazia sesiunii de 
constituire a sfatului popular o- 
rășenesc în urma alegerilor de 
la 5 martie, exprimau aceeași 
dorință: Petrila să devină mai 
frumoasă, mai bine îngrijită. De
putății sfatului popular, cu a- 

.jutorul grupelor de partid au ini
țiat numeroase lucrări de înfru
musețare a orașului, mobilizînd 
un mare număr de oameni 
diferite munci patriotice.

la

Lucrări de reparare 
și întreținere a străzilor

In planul sfatului popular de 
înfrumusețare a orașului s-a pre
văzut repararea unui număr de 
7 străzi din Petrii a și Lonea pe 
o suprafață totală de 15.250 m.p. 
Pentru acest lucru comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular a pre
văzut suma de 171.000 lei, trans
portarea unei cantități de 1791 
tone piatră concasată, 523 tone 
criblură și diferite alte materiale 
necesare întreținerii străzilor.

In privința ducerii la îndepli
nire a sarcinilor stabilite în pla
nul de înfrumusețare a orașului, 
sfatul popular a obținut succese 
importante. Pînă la data de 25 
aprilie în raza orașului Petrila 
s-au efectuat 149.876 ore de mun
că patriotică la care au partici
pat 37.468 cetățeni. Valoarea e- 
conomiilor realizate prin munca 
patriotică a localnicilor se ridică 
la 374.690 lei.

Printre realizările înfăptuite se 
numără și întreținerea pe o su
prafață de 3000 m. p. a stră
zilor din colonia de lemn, ame
najarea unui pasaj de legătură 
dintre colonia Gh. Gheorghiu-Dej 
și gara Lonea. Aici, a fost să
pat un canal în care au fost in
troduse tuburi de beton, iar pe o 
porțiune de 30 m. 1. canalul a 
fost zidit cu elemente prefabri
cate.

Zilele trecute au început lucră
rile de întreținere a străzii Ștefan 
Voitec din Petrila. Aici lucrea
ză echipa condusă de tovarășul 
Iacob Ștefan. Pînă în prezent 
muncitorii din această echipă au 
săpat șanțuri de scurgere a apei 
pe o lungime de aproape 300 m.l. 
De asemenea, pe o porțiune de

peste 50 m 1. șanțul a fost zidit 
cu piatră și ciment, urmînd ca 
în cursul lunii viitoare să fie ter
minat în întregime. Tot pe a- 

. ceasta stradă s-a așternut o can
titate însemnată de piatră con- 
casată, se va confecționa un pod 
din tuburi de beton, va începe 
acțiunea de pavare și betonare a 
trotuarului, se vor construi po
dețe de trecere în dreptul fiecă
rei locuințe.

Din echipa condusă de tov. Ia- 
cob s-au evidențiat în mod deo
sebit muncitorii Rus Petru, Că- 
linaș Mihai, Ardelean Nicolae, 
Radar Iosif, Szilagy Alexan
dru ș. a.

Noi zone verzi
In acest an amenajarea de noi 

zone verzi a devenit una din 
preocupările principale ale sfatu
lui 
ta 
de 
au 
m.

popular. In primăvara aceas- 
cetățenii din oraș, mobilizați 
grupele de partid și deputați, 
amenajat mai bine de 13.000 
p. zone verzi. Aceste zone au 

fost create în cartierul 8 Martie, 
la blocurile M. Eminescu, blocu
rile din Lonea, la cinematogra
ful din Lonea, gara mică etc.

De asemenea, tot în primăvara 
aceasta au fost plantați sute de 
puieți ornamentali, flori, tranda
firi etc. In fruntea acțiunilor de 
înfrumusețare a orașului s-au si
tuat deputății Șalo Iuliana, Roș- 
nic Iosif, Popa Viorel, Bucur Va- 
sile, Moldovan Paraschiva, Feier 
Gheorghe și alții.

f
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La vapă plecăm la mape

i Mușcatele sini 
flori minerești. Și 

ț pe vremea cînd 
' locuiau în co

cioabe de broas
ca bătea cu lăbu- 
,ța în geam, la 
ferestre erau 

I mușcate. Cum să 
i nu fie acum la 
l ferestrele apar- 
ț tamentelor noilor 
S blocuri din Uri-
> câni ? După cum 
! se vede și din
> clișeu, sînt uda- 
î te să devină mai 
i frumoase, ca de- 
■ altfel întregul 
1 oraș.
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A FOST SALVAT UN OM |
8
8

In viața unui om se petrec mul
te lucruri, fapte, evenimente, u- 
nele r&mînînd întipărite în minte 
pentru toata viața. Acestea sînt 
momente pe care nu ie uiți nici 
o dată, amintindu-ți fiecare amă
nunt. In aceste momente se leagă 
de obicei și prietenii deosebit de 
trainice.

O asemenea prietenie într-un 
moment de neuitat s-a legat și 
intre medicul Pascu Dumitru de 
la Spitalul unificat din Petroșani 
fi turnătorul Grădină Francisc de 
la U.R.U.M.P. lată cum s-au în- 
tîmplat lucrurile...

...L-am căutat la turnătoria 
U.R.U.M.P. pe muncitorul Grădi
nă Francisc. Mi s-a spus ci în ur
mă cu cîteva zile a suferit o ope
rație foarte grea și se află în 
concediu de boală.

Acasă, l-am găsit pe Grădini 
й Francisc făcîndu-și de lucru prin 
8 curte. De statură potrivită, brunet 
8 și cu privirea vioaie, șe mișca 
8 repede avînd o ținută dreaptă; 
8 пи-ți venea să crezi ci acest om 
8 de curînd a suportat o operație 
8 deosebit de grea.

— Aș dori si vorbesc cu tova
rășul Grădină.

— Eu sînt. Aveți nevoie de 
mine ?

— Da. 
U.R.U.M.P. 
operat ?
- Da — 

neînțelegtnd 
întrebări.

•— Și cum vi simțiți acum ?
— Mulțumesc, foarte bine. De

altfel după cum vedeți nu mai 
am nimic. Am început chiar să mă 
îngraș.

Mă uit atent la fața lui crezînd 
ci vrea si faci o gluma, dar se
riozitatea cu care vorbește mă 
face să înțeleg ci nu spune de- 
cit adevărul.
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Sînteți turnător la 
ți ați fost de curînd

îmi spuse mtrîndu-se, 
pentru ce asemenea

Cele relatate despre operația 
suferită intr-adevăr m-au impre
sionat. Un asemenea moment nu 
poate fi uitat nici în cele mai 
mici amănunte, el avînd ceva spe
cific, care rimîne clar în memorie 
toată viața.

...Era în zi de duminică. Pe 
la orele 17 au început dureri pu
ternice. Timpul trecea, iar starea 
bolnavului se înrăutățea. La orele 
22 crizele ajunseseră insuportabi
le. S-a dat telefon după salvare.

Nici nu se îmbrăcase bine și 
salvarea îl aștepta la poartă, lată-l 
în scurt timp și la spital. Aici 
medicul Marian l-a consultat cu 
atenție. „E caz de operație". Tre
buie chemată echipa de urgență. 
Anunțați telefonic, medicii Pascu 
și Lhrincz au sosit în scurt timp. 
Un nou consult și diagnosticul era 
pus cu precizie: ulcer duodenal 
perforat. Se cerea intervenție chi
rurgicală de urgență. Orice minut 
de întîrziere însemna noi dureri 
ți îngreunarea salvării vieții unui 
om. Operația era foarte grea. Și 8 
iată-l întins pe masa de operație. 
Cu multă atenție, măiestrie fi în 
același timp rapiditate dr. Pascu 
execută operația. Pe rînd siringile, 
bisturiul, foarfecele, toate instru
mentele medicale indispensabile 
cbirugubti intră în funcție. Aproa
pe două ore a durat operația. 
Peste cîteva zile convalescentul 
făcea primii pași...

Acestea sînt cele povestite de 
Grădini Francisc. Emoțiile fi cli
pele prin care a trecut bolnavul 
și medicul împreună, în ode două 
ore de operație, nu pot fi așter
nute pe bîrtie, deși sînt mereu 
vii tn mintea celor care le-au 
trăit.

Turnătorul Grădini Francisc. în « 
curînd își va relua munca. încă 8 
un om a fost salvat... 8
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— Ai auzit, Guiți. Cine vrea 
să meargă la vară la mare îm
preună cu familia, aă se ducă 
sindicat pentru a se înscrie.

— Nu mai spune! De unde 
aflat?

— Păi tu n-ai citit avizul

Ia

ai

de 
la poarta minei că doar îi mare 
de se vede de la o poștă 3

— Eram grăbit și nu m-am 
uitat, dar acum că am aflat, mă 
duc să mă înscriu. Și luîndu-si 
rămas bun, Guran Augustin porni 
grăbit spre sediul sindicatului,

Cînd a auzit despre ce-i vor
ba, responsabilul cu asigurările 
sociale l-a înscris într-un tabel. 
întrebîndu-1 :

— Și unde ai vrea să merg, 
tovarășe Guran ?

— Aș dori la Eforie, dar de 
fapt mi-e și greu să aleg, că după 
cum am citit în ziare întregul li
toral e frumos ca <0 .grădină.

— Să știi că așa-i. Și plaja c 
frumoasă.

— Păi de asta mă și duc, să mă 
prăjesc la soare, să vizitez între
gul litoral, portul Constanța, să 
mă plimb cu vaporul ți bineîn
țeles cînd mi-o fi cald, să mă ră
coresc cu cîte o sticlă de bere.

Pe tabelul pe care a fost tre
cut tovarășul Guran Augustin a-

păreau zi de zi noi nume. -Mais
trul minier Costinaș Nicolae îm
preună cu Maria, soția lui, și fiica 
lor Elena, minerul Doroghi “Flo
rian, șef de brigadă fruntașă în 
întrecerea pe profesii la sectorul 
IV Priboi, tot împreună cu soția. 
Numărul celor înscriși s-a ridicat 
la 65. Aceasta înseamnă că pe 
lingă sutele de mineri din Aninoa- 
sa care își vor petrece concediul 
de odihnă la mare, trimiși prin 
sindicat, încă 65 de familii din 
comuna de pe Vale au 
de a-și petrece zile de 
litoralul însorit al mării.

Deși la prima vedere 
re mică, totuși ea spurie
ne întoarcem cu ani in urmă, pe 
vremea cînd stăpineau capitaliștii. 
Pe acea vreme n-a existat în nici 
un an ca vreun miner ori alt om 
al muncii să meargă la mare. A- 
cum numai din Aninoasa merg 
an de. an cu sutele și o bună par
te din ei merg cu familiile. Tot 
cv șutele se duc aninosenii în con
cediu de odihnă și in celelalte sta* 
țiuni balneo-dimaterice din patria 
noastră. La drept vorbind le dă 
mina. Prin grija partidului și gu
vernului astăzi toți cei ce muncesc 
au asigurate condiții optime de 
muncă, de viață și odihnă. S

CSHCURS „OfiliMfTU
Recent a avut loc faza orășeneas

că a concursului „Drumeții veseli'* 
pe temele „Perspectivele deschise 
în fața tineretului de planul șe- 
senal" și „40 de ani de luptă e- 
roică a P C.R. în slujba poporu
lui". La acest concurs au partici
pat peste 150 tineri mineri, mun
citori, propagandiști, utemiști din 
localitățile Uricani, Lupeni, Ani
noasa și Petrila.

Concursul a fost cîștigat de ti
nerii Burdcț Dumitru, electrician 
la mina Lupeni, Eisler Tiberiu, 
inginer la mina Petrila și Nico- 
lescu Petru maistru minier din 
Uricani.

Bine s-au prezentat la concurs 
și tov. Chira Ezechil de la Fi
latura Lupeni și Sandu Marin, a- 
jutor miner la Aninoasa.

Conșlâtolrca de >rodnc№ — ni real sprijin 
In conducerea producției

fericirea 
vară pe

cifra pa* 
mult. Să

La mina noastră, în fiecare 
lună, zeci de muncitori își spun 
cuvîntul cu prilejul consfătuirilor 
de producție. Aici, ei dtezbat cele 
mai importante probleme din 
viața minei, fac propuneri con
crete de îmbunătățire a muncii, 
participînd astfel în mod nemij
locit la conducerea și gospodări
rea minei.

Fără îndoială se pot spune 
multe lucruri despre consfătuirile 
de producția, despre rolul și în
semnătatea lor. Mă voi referi la 
felul în care s-a dlesfășurat ulti
ma consfătuire de producție de 
ia mina Lonea. In cadrul con
sfătuirii s-a analizat situația rea
lizării sarcinilor de plan pe pri
mul trimestru al anului și desfă
șurarea întrecerii pe profesii.

Din referatul prezentat de con
ducerea minei a reieșit eă la mi
na Lonea au fost antrenate 45 
brigăzi în întrecerea pe profesii. 
Majoritatea lor au reușit să-și 
îndeplinească ritmic sarcinile de 
plan, lucru ce a făcut ca în pri
mele 4 luni ale anului colectivul 
minei Lonea să dea patriei mai 
mult de 7000 tone cărbune peste 
plan. In consfătuirea de produc
ție au fost aduse cuvinte de lau
dă brigăzilor de mineri care și-au 
adus aportul la sporirea conti
nuă a producției de cărbune, ca
re aii reușit să-și realizeze inte
gral înainte de termen angaja
mentele luate în cinstea celei de 
a 40-a aniversări a P.C.R. și zi
lei de 1 Mai. Așa de pildă, cele 
mai frumoase realizări pe mină 
au fost obținute de brigada to
varășului Berindei Aurel, care în

cadrul întrecerii a totalizat cele 
mai multe puncte, cîștigînd ast
fel titlul de cea mai bună bri
gadă de mineri pe exploatare. In 
primul trimestru al anului, orta
cii din brigada lui Berindei Au
rel și-au depășit sarcinile de 
plan cu 10,2 la sută, productivi
tatea muncii a crescut cu 30,9 
la sută față de plan, economisind 
în același timp 32 m. c. material 
lemnos și 238 kg. exploziv.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute de unele brigăzi, totuși co
lectivul minei Lonea nu a reu
șit să-și îndeplinească unii din 
principalii indici ai planului de 
producție pe primul trimestru al 
anului. Așa de exemplu, produc-
tivitatea muncii a fost realizată 
numai în proporție de 98,19 la 
sută, prețul de cost a fost de
pășit cu 7,5 lei pe tona de căr
bune extras. Pierderile înregis
trate la prețul <fe cost se ridică 
la 1.160.873 lei. Pentru calita
tea necorespunzătoare a produc
ției colectivul minei a plătit 
562.679 lei penalizări.

Cele arătate mai sus 
că la mina Lonea mai 
multe de făcut în scopul îmbu
nătățirii calității cărbunelui. In 
ultima vreme această problemă, 
care preocupă în prezent în cel 
mai înalt grad pe toți oamenii 
muncii din țara noastră, nu a 
fost urmărită cu suficient spirit 
de răspundere de către conduce
rea minei și comitetul sindica
tului. Spunem aceasta, deoarece 
atunci cînd a existat preocupare, 
cum a fost dte pildă în cîteva 
luni din anul trecut, ooloctivul

dovedesc 
sînt încă

nostru a fost apreciat pentru ini
țiativele aplicate în privința îm
bunătățirii calității producției.

Luînd cuvîntul la discuții, nu
meroși muncitori au făcut pro
puneri concrete de îmbunătățire 
a muncii, arătînd că pe viitor con
ducerea exploatării și comitetul 
sindicatului trebuie să acorde 
mai mult sprijin sectoarelor ră
mase în urmă, să asigure un 
control permanent asupra apli
cării în viață a planului tehnic, 
să urmărească zilnic realizările 
în producție.

La propunerile muncitorilor s-a 
format o brigadă care să studie
ze cauzele care frînează buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție în anumite sectoare și lo
curi de muncă, felul în care in
ginerii și tehnicienii sprijină în 
mod direct munca minerilor.

In consfătuire membrii comite
tului sindicatului au fost repar
tizați pe sectoare pentru 
ma comitetele sindicale 
în direcția organizării 
meinice a întrecerii pe 
să orienteze comitetele 
și grupele sindicale ca în consfă
tuirile de producție să fie dezbă
tute problemele cele mai impor
tante care frămîntă brigăzile de 
mineri, felul cum sînt aprovizio
nate locurile de muncă, ridicarea 
calificării muncitorilor, aplicarea 
metodelor avansate spre a se a- 
sigura îndeplinirea angajamen
telor de întrecere luate în întîm 
pinarea aniversării partidului.

HLOPEȚCH! VAS1LE 
secretarul comitetului sindicatului 

minei Lonea

a îndru- 
de secții 
mai te* 
profesii, 

de secții
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La minele Văii Jiului, precum 
și la celelalte întreprinderi, tot 
mai multe organizații de bază 
desfășoară o muncă rodnică pentru 
întărirea rîndurilor lor prin pri
mirea de candidați și noi membri 
de partid din rîndul celor mai 
buni mineri și muncitori, devotați 
partidului și poporului, care mun
cesc cu hotărîre pentru înfăptui
rea sarcinilor construcției socialis
te. Experiența acestor organizații 
de baza arată că munca de pri
mire în partid poate fi ridicată la 
nivelul cerințelor atunci cînd la 
desfășurarea ei participă pe bază 

majoritateade sarcini concrete 
membrilor de partid.

Una din metodele 
atragere a membrilor de partid în 
sprijinul celor care solicită primi
rea în partid constă în a reparti
za fiecărui comunist sarcina de 
a se ocupa concret de 1—2 tova
răși din activul fără de partid sau 
din rîndul celor mai buni utemiști. 
Așa procedează, de exemplu, or
ganizația de bază nr. 8 de la mi
na Lonea. Mai mulți membrii de 
partid, între care tov. Torok A- 
lexandru, Balint Eugen, Jurca Iu 
liu se ocupă fiecare de cite 
varăș din activul fără de 
care și-a exprimat dorința 
intre în rîndul candidaților. 
«т'гщЬгі de partid pot fi 
deseori Împreună cu tovarășii Bu- 
lisca Gheorghe, Navradi Adalbert 
și alții pe care-i ajută să se pregă
tească în vederea primirii in par
tid, participînd la conferințe, dis- 
cutind despre probleme studiate 
la învățămîntul de partid sau des
pre modul cum sînt îndeplinite la 
locurile lor de muncă angajamen
tele de întrecere. Ajutați îndea
proape de membrii de partid, mai 
mulți tovarăși din activul fără de 
partid, între care tov. Mîndreanu 
Niță, Mariane 
loan au fost 
candidaților.

O experiență 
tă direcție a dobîndit-o și

-nizația de bază din sectorul И

eficiente de

Nicolae, 
primiți în

prețioasă în

un to- 
partid 
de a 

Acești 
văzuți

Ștefai: 
rîndul

aceas-
orga-

: La munca voluntară
*
♦ 4
J* La sectorul Vil al minei Uri- 
t cam, tinerii muncitori au luat în- 
■ tr-o adunare generală a organi

zației U.T.M. inițiativa de a aju
ta echipele de stivuitori și circu- 
lariști de la depozitul de lemne 
să amenajeze incinta acestuia pînă j 
la data de 1 Mai. In ziua de 20 ș 
aprilie a.c. tinerii conduși de tov. j 
Scorpie Nicolae, secretarul corni- J 
telului U.T.M. pe mină, au fost j 
repartizați pe brigăzi. In depozit J 
activitatea s-a desfășurat simultan j 
la stivuit, transport și sortat de î 
lemn. In cadrul acestei acțiuni и- І 
temi știi au prestat mai multe su- I 
te de ore de muncă voluntară, j 
Deși timpul a fost ploios, s-au 4 
efectuat toate lucrările prevăzute ! 
realizîndu-se totodată și o econo- j 
mie de mai multe mii de lei. » ț 
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tulul de lemne al minei 
s-au evidențiat tovarășii 
Francisc, Firiza Rusalim, 
Sabin, loan Gigei, Amza 
tru, Popescu Profir, Szasz Irina, 
Vascul Rozalia, 
mulți alții.

F.

Uricani 
Pataki 
Lagăr 

Dumi-

BERCEANU 
corespondent
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Acțiuni ale femeilor ț
Intre 15 și 23 aprilie a.c. corni- 4 

sia de femei de la mina Lupeni a ț 
organizat mai multe acțiuni ob- . 
ștești la care au participat un nit- • 
măr de peste 50 de muncitoare și • 
funcționare. Participantele la acei- * 
te acțiuni au prestat 50 ore la cu- 4 
rățirea zonelor verzi din fața sin- * 
dicatului minei Lupeni și peste i 
100 ore la amenajarea unui nou J 
parc care a început să se contu- J 
rege pe terenul viran din fața spi- ♦ 
talului orășenesc. Cu pricepere și î 
multă sîrguință au muncit tovară- T 
șele Kovacs Ida. Csaklany Angela, î 
Suciu Irina, Sefeik Margareta, ț 
Stale Maria, Vlâdulescu Lucreția Î 
și Opris Ana. f

RACOLȚA ANA 4 
corespondentă Lupeni Î

♦ I

al minei Petrila. Un număr de 24 
de comuniști au primit sarcina de 
a se ocupa de cei 47 tovarăși din 
activul fără de partid al organiza
ției de bază. Aproape 30 de tova
răși din activul fără de partid sînt 
încadrați în cercuri și cursuri ale 
învățămîntului de partid. Membrii 
de partid care au primit sarcina 
de a se ocupa personal de tovară
șii din activul fără de partid sau 
din rîndul utemiștilor, studiază 
împreună cu aceștia probleme ale 
procesului de producție, fac pro
puneri pentru îndeplinirea cu suc-, 
ces a angajamentelor de întrecere, 
ii atrag la munca politică desfă
șurată de organizația de bază pen
tru mobilizarea întregului colectiv 
al sectorului spre a întîmpină cu 
succese deosebite cea de-a 40-a 
aniversare a partidului. Datorită 
faptului că majoritatea comuniști
lor din organizația de bază parti
cipă la munca de primire în par
tid, în ultima perioadă 14 tovarăși 
din activul fără de partid au de
venit candidați, iar alții 8 tovarăși 
au înaintat biroului organizației de 
bază cereri de primire în rîndul 
candidaților.

Preocupîndu-se de atragerea 
membrilor de partid la sprijinirea 
celor care solicită primirea în 
partid, organizațiile de bază nr. 3 
de la mina Lupeni, cr. 2 de la mi
na Aninoasa au reușit de asemenea 
să obțină rezultate bune în munca 
de primire în partid.

Activitatea acestor organizații 
de bază dovedește că, cu ajutorul 
tuturor membrilor de partid, se 
poate asigura sprijinirea concretă 
a celor care solicită primirea în 
partid, și astfel poate fi îm
bunătățită munca de primire în 
partid. Dacă unele organizații de 
bază, cum sînt cele din secția tur
nătorie U.R.U.M.P., nr. 4 și 5 Ani
noasa, nr. 8 de la mina Vulcan, 
nr. 1 de la mina Uriaani, nr. 4 A 
de la mina Lupeni desfășoară o 
muncă de primire în partid mult 
sub nivelul posibilităților lor, se 
datorește faptului că la această 
muncă ru participă toți membrii 
de partid.

în hotărirea nr. 9 a Comitetu
lui regional de partid privind ri
dicarea nivelului muncii de pri
mire în partid Ja nivelul sarcinilor 
elaborate de cel de-al Ill-lea Con
gres al P.M.R. s-a subliniat necesi
tatea ca toți membrii de partid 
să participe la munca de primire, 
în acest scop este necesar ca bi
rourile să ia măsuri ca fiecare 
membru de partid să se preocupe 
de creșterea și educarea unor to
varăși din activul fără de partid 
sau utemiști, să analizeze modul 
cum membrii de partid sprijină 
pe cei care solicită intrarea în 
rindul candidaților, și să asigure 
astfel întărirea continuă a orga
nizațiilor de bază cu oameni ai 
muncii înaintați.

I. BRAN EA

OAMENII 
de la culbutor

Culbutorul și banda de trans
port nu stau o clipă. Echipa lui 
Stancu Aurel aduce continuu va
gonete la descărcat. Someșan Ni- . 
colae, Loza loan, Zăpadă loan ca > 
și lonescu Petru, Kovacs Alexan- ( 
dru, Nirec Pavel lucrează pe în- < 
trecute. Unul prinde cablul tro- 
Itului de vagonete, alții imping 
vagonetul în culbutor ori îl prind 
de convoiul celor golite.

—■ Este numai ora 13 și avem 
deja 435 vagonete — răsună deo
dată glasul lui Stancu, șeful echi
pei.

. — Mai avem o oră pînă la
l sebimb, facem 500 — veni gla-
< sul lui Nireae.< (I 
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...La culbutorul de descărcare al 
ntinei Uricani lucrează oameni 
puțini, dar harnici. Zilnic, aici se ț 
descarcă aproape 1500 vagonete 2 
de cărbune. Fie că e vorba de e- i 
chipele lut Popescu Gheorghe, 
Găvan Constantin, Stancu Aureli <, 
ori de lăcătușul Szilagyi Stefan, ' 
electricianul Făgaș loan sau de < 
mecanicul de locomotivă lancu ' 
Iosif care aduce convoaiele, toți J 
muncesc cu avînt pentru a asigu
ra descărcarea rapidă a vagone- ; 
telor și expedierea convoaielor \ 
goale la mină, în abataje. i

Munca lor constituie o contri- j 
buție prețioasă la efortul mineri- < 
lor de la Uricani, de a extrage < 
peste plan 30.000 tone de cărbune < 
cocsificabil.

£ 
J

< 
ț

INOVAȚIA
Inginerul Cotoroiu loan, res

ponsabilul cabinetului tehnic de 
la mina Petrila, studia cu atenție 
ultimile propuneri de inovații 
prezentate de către inovatori.

— După cum se vede — spu
nea inginerul — inovatorii noș
tri și-au intensificat activitatea 
lor creatoare. In numai 20 de 
zile din luna aprilie ei au con
ceput 10 propuneri de inovații 
axate pe modernizarea și perfec
ționarea utilaje
lor, a metodelor r—
de muncă. Este .
deosebit de inte- 
resantă inovația 
privind noul sis
tem de armare a suitorilor în fier 
concepută de către un colectiv de 
ingineri ai minei. Nici propune
rea inovatorului Gaier Victor ca
re se referă la un dispozitiv pen
tru executarea garniturilor la tu
burile de aeraj nu este mai pu
țin interesantă. Concursul intern 
de inovații inițiat de curînd îșî 
dovedește din plin eficacitatea...

Reflecțiile sale au fost între
rupte de intrarea în biroul ca
binetului tehnic a muncitorului 
Popa Marin.

— Ani venit la dumneavoastră 
— se adresă el inginerului Co
toroiu — ca să discutăm despre 

activitatea 
X. în care

un lucru legat de 
muncitorilor sectorului 
muncesc și eu.

— Și despre ce este 
varășe Popa ?

— Știți că în cadrul exploată
rii noastre pentru tăierea lemnu
lui de mină se folosesc și joagă- 
re mînuite manual. De aseme
nea, știți că ascuțirea acestora 
se face cu ajutorul pilelor, tot 
manual. La această muncă se 
depune un efort fizic mare.

Și cum te-ai gîndit că s-ar

vorba, to-

Orașul Petroșani îmbracă haine de mare sărbătoare în cinstea 
lui 1 Mai și a celei de a 40-a aniversări a partidului. Echipele de 
zugravi ale sectorului III Petroșani de la I.L.L. dau zor pentru 
ca la marea sărbătoare orașul să fie întinerit. IN CLIȘEU : Zu
gravii Gaboș Dionisie, Popa Romulus, Mihai Ilie și alții în tim
pul lucrului.

La LMuncitorii, ingi
nerii și tehnicie
nii din cadrul în
treprinderii fores
tiere Petroșani întîmpină cea de-a 
40-a aniversare a partidului cu noi 
succese pe linia realizării sarcinilor 
de plan, a angajamentelor luate 
în refacerea patrimoniului forestier 
și a unei mai bune utilizări a ma
sei lemnoase, a mecanizării lu
crărilor grele, reducerii prețului 
de cost și rentabilizării întreprin
derii.

Traducînd în viață Directivele 
Congresului al Ш-lea al P.M.R. 
cu privire la mecanizarea lucră
rilor de doborît, secționat, scos- 
apropiat și încărcat, muncitorii 
sectoarelor noastre au reușit ca 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid să folosească din plin ca
pacitatea utilajelor existente, ast
fel că planul de mecanizare a fost 
realizat și depășit. Doborîtul și 
selecționatul mecanic s-au extins 
la 41,4 la sută, față de sarcina 
de 30 la sută, scos-apropiatul la 
45,6 la sută față de sarcina trasată 
de 40 la sută, iar cojitul mecanic 
la 52,4 la sută din totalul faze
lor respective. Producția globală / 
industrială a fost realizată în pro
cent de 129 la sută, iar producția 
marfă în procent de 118 la sută, 
dîndu-se peste plan produse 'em-

F. Petroșani

CU Nr. 24
putea îmbunătăți această stfare 
de lucruri ? întrebă cu interes in
ginerul Cotoroiu.

— Prin excutarea unui dispo
zitiv pentru ascuțit joagărele, 
răspunse zîmbind Popa Marin. Și- 
arest dispozitiv ar consta din ur
mătoarele părți componente: un 
cadru de susținere format din 
două tălpi și două picioare de 
sprijin, un cadru mobil pe cara 
să fie montat un motor elec

tric și polizorul 
propriu-zis și un 
cadru mobil pe 
care să fie mon
tat un suport 
pentru joagăr.

— Da, este interesantă ideea du- 
mi tale — zise responsabilul cabi
netului tehnic. Voi trimite un de
senator să facă schița dispoziti
vului, iar eu te voi ajuta la în
tocmirea memoriului.

După cîteva zile de la această 
discuție inovația candidatului de 
partid Popa Marin a fost pusă 
în aplicare dînd rezultate bune. 
Economiile antecalculate prin a- 
plicarea ei se cifrează la peste 
10.000 lei. Această inovație va fi 
generalizată și la 
miniere din Valea

*
Răsfoind filele 

care sînt trecute propunerile 
inovații de la cabinetul tehnic al 
minei Petrila, afli lucruri îmbu
curătoare. Astfel, de la începutul 
anului și pînă în prezent aici au 
fost înregistrate 24 propuneri de 
inovații dintre care o bună parte 
se aplică deja în procesul de 
producție. Aplicarea acestor ino
vații aduce exploatării miniere 
Petrila economii anuale de peste 
300.000 lei Și, inovatorii minei 
Petrila nu se vor opri aici. Ei 
sînt hotărîți să-și dezvolte acti
vitatea lor creatoare pentru a 
realiza noi și valoroase inovații 
care să ducă la creșterea nivelu
lui tehnic, la îmbunătățirea cali
tății producției

C. MATEESCU

alte exploatări 
Jiului.

registrului în
de

Conferință
Joi după-amiază, în sala clu

bului sindicatelor din Vulcan a 
avut ioc conferința „40 de ani de 
luptă a partidului nostru".

Conferința a fost ținută de tov. 
Școlnic Anton, secretarul comi
tetului orășenesc dte partid Vul
can. Conferința a fost ascultată 
cu viu interes de mineri, ener- 
geticieni, constructori și alți oa
meni ai muncii din Vulcan.

După conferință, echipa artis
tică de la Uzina electrică Vulcan 
a prezentat un program compus 
din recitări, cîntece în care a o- 
glindit realizările uzinei în cin
stea zilei de 1 Mai și a celei de 
a 40-a aniversări a înființării 
partidului.

rezultate frumoase
în întrecerea socialistă

lucru

după 
trun- 

sortarea

coase cu un volum de 7.990 m.c. 
din care 6761 m.c. lemn de 
cu o valoare de 933.000 lei.

Exploatarea parchetelor 
metoda tăierilor la rind în 
chiuri lungi și catarge,
atentă și minuțioasă în exploatări 
și pe rampe, ridicarea calificării 
cadrelor de muncitori și tehnicieni 
prin instructaje și cursuri de scur
tă durată, au făcut ca indicile de 
utilizare la fag să atingă 67,7 la 
sută față de 59 la sută cit repre
zintă sarcina stabilită. Mecaniza
rea lucrărilor, extinderea muncii 
după metoda acordului global pre
cum și buna organizare a întrece
rii socialiste pe sectoare, brigăzi 
și profesii au dus la obținerea u- 
nei productivități a muncii de 
6,725 m.c. pe om/zi, față de 0,700 
m.c. om/zi cit este sarcina trasată- 
de plenara Comitetului orășenesc 
de partid.

Rezultatele enumerate mai sus, 
precum și faptul că producția în 
unități naturale și planul de li
vrări au fost realizate și depășite 
la toate sortimentele, a.u dus la 
realizarea unei economii peste plan 
la prețul de cost de, 73 000 lei și

la un beneficiu de 92.000 lei, pe 
trimestrul I 1961.

în cursul lunii aprilie, datorită 
măsurilor luate de organizațiile de 
partid și conducerea întreprinderii 
procesul de producție s-a desfășu
rat intr-un ritm susținut, astfel că 
la data de 25 aprilie planul lunar 
la producția globală și marfă a 
fost realizat și depășit, ceea ce 
garantează că pînă la 8 Mai an
gajamentul nostru privind econo
miile peste plan la prețul de cost 
de 100.000 lei vor fi realizate și 
depășite, iar beneficiile vor crește 
proporțional cu mult peste anga
jamentul luat.

Un factor important la obține
rea rezultatelor de mai sus l-a 
constituit grija continuă pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
de lucru ale muncitorilor, precum 
și munca de culturalizare a aces
tora, desfășurată de către comi
tetul de partid și comitetul sindi
catului din întreprindere. Așa de 
exemplu, în trimestrul I s-a chel
tuit suma de 37.000 lei pentru 
cazarmament, echipament de pro
tecție și uzură, medicamente, cons
trucții de cabane, instalații sani
tare, s-4u ținut un număr de 14

N. ROVENȚA 
corespondent

teme 
spe

cificul muncii 
noastre forestiere 
și pe alte teme, 

întreprindere în ca- 
socialiste în cinstea

Fruntaș pe 
drul întrecerii 
zilei de 8 Mai se situează sectorul 
Roșia care a obținut cele mai bune 
rezultate. Rezultate frumoase au 
obținut și sectoarele Lonea și Lu- 
peni. Dintre lucrătorii întreprinde
rii forestiere Petroșani se eviden
țiază în mod deosebit tovarășii 
Ghindea Vasile, Pahonțu loan, 
Peteu Zacheu, Fetcu Gheorghe, 
Grecu Nicolae, Siklody Tamaș și 
Roba Dumitru muncitori, 
și inginerii și tehnicienii 
Gheorghe, Grecu Toma, 
Ilie, Cardel Constantin, 
Gheorghe, Staocău loan, 
Miron, Cocolan Constantin, Sco- 
rei Ioan, Iliescu Iosif și Băltățean 
Marin.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii întreprinderii noastre sînt ho- 
tărți ca sub conducerea organiza
țiilor de partid să obțină și pe 
mai departe noi succese în tradu
cerea în viață a hotărîrilor parti
dului.

ing. CORNEL FULG A 
director

MIHAI GORBOI 
secretarul comitetului de partid 

1. F, Petroșani

precum
Ienciu 

Pobijan
Stoic» 
Staicu



STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romine în R. P. Polonă

Marele i«#ing al prietenei polono-romîne
VARȘOVIA 28 (Agerpres).
Vineri după-amiază, îni Sala 

Congreselor a Palatului Culturii 
și Științei din Varșoviai, a avut 
loc un mare miting al prieteniei 
polono-romîne, organizat cu pri
lejul vizitei în Polonia a dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. P. Romîne, conduse de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Apariția în sală a înalților 
oaspeți romîni și a conducători
lor partidului și statului! polonez 
a fost primită de asistență cu în
delungii aplauze și urate.

In prezidiu au luat loc tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al G.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîni, președin
tele Consiliului de Stat al R- P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne și ceilalți

Călduroasa primire f ăcută
(Urmare din pag. l-a)

lut furnaliștilor de la Hune
doara.

Membrii delegației romîne au 
vizitat apoi marele planetariu, 
instalat în parcul de lîngă Chor- 
zow. După ce delegația a primit 
o serie de explicații în legătură 
cu funcționarea planetariului, to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej a no
tat în cartea de onoare : „Felici
tăm din toată inima populația 
Sileziei pentru contribuția sa la 
înfăptuirea planetariului cu care 
pe drept cuvînt se pot mîndri 
poporul polonez și oamenii săi 
de știință". Oaspeții romîni au 
vizitat de asemenea stadionul 
din localitate cu peste 100.000 
de locuri.

Coloana mașinilor oficiale s>-a 
îndreptat apoi spre Bytom.

CONVORBIRILE ÎNTRE CELE DOUĂ DELEGAȚII
VARȘOVIA 28 (Agerpres)
In dimineața zilei de 28' apri

lie, la Consiliul de Miniștri al 
R. P. Polone au avut loc convor
biri între delegația,de partid și 
guvernamentală a R.P. Romîne 
și conducătorii de stat ai Repu
blicii Populare Polone.

Din partea romînă la convor
biri au participat:

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al С. C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele 

(Consiliului de Stat, Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele

Semnarea Declarafiei Comune Romîno-Polone
VARȘOVIA 28 (Agerpres)
In> seara zilei de 28 aprilie a a- 

vut loc la Varșovia într-uti cadru 
festiv la sediul Consiliului de Mi
niștri semnarea declarației co
mune romîno-polone cu prilejul 
vizitei în Polonia a delegației de 
partid și guvernamentale a Repu- 

t blicii Populare Romîne.
Declarația comună a fost se

Plecarea spre patrie a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romîne

VARȘOVIA 28 (Agerpres)
Vineri seara a părăsit Varșo

via, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
Și a guvernului R. P. Romîne 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito 
resc Unit Polonez și a guvernu
lui Republicii Populare Polone, 
a făcut timp de cinci, zile o Vizită 
de prietenie în Polonia.

Delegația a fost alcătuită din 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al С. C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, condu
cătorul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 

membri ai delegației de partid șl 
guvernamentale a R. P. Romîne, 
precum și tovarășii Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.-U.P., Aleksander Za- 
wadzki, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone și alți conducători de partid 
și de stat polonezi.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.U.P., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului R. P. 
Polone, reprezentanți ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, mii de muncitori din 
întreprinderile varșoviene, oameni 
de știință, artă și cultură, zia
riști polonezi și romîni, corespon
denți ai presei străine în capi
tala Poloniei.

Mitingul a fost deschis de 
Walenty Titkow, prim-secretar al

de oamenii
In vasta curte a Uzinelor si

derurgice „Bobrek" are loc un 
mare miting. Sînt intonate im
nurile de stat ale R. P. Romîne 
șî R. P. Polone.

Mitingul este deschis de pri
mul secretar al comitetului or
ganizației de partid a întreprin
derii după care, primit cu înde
lungi aplauze și ovații ia cuvîn- 
tul tovarășul Aleksander Za
wadzki.

Răspunde tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a cărui cuvîntare 
este de asemenea subliniată în 
repetate rînduri de aplauzele 
prelungite ale asistenței.

Urmează o scurtă vizită în in
teriorul uzinei unde membrilor 
delegației le sînt arătate diferi
tele faze ale procesului de pro
ducție la blumingul instalat în 
1953 cu ajutorul Uniunii So
vietice.

Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Gaston Ma
rin, membru al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, președin
tele Comitetului de stat al Pla
nificării, și Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe.

Din partea poloneză la con
vorbiri au luat parte :

Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Alexander 

mnată din partea romînă — de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al С. C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și de Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
iar din partea poloneză — de 
tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
și Jozef Cyrankiewicz, președin

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.

Membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P, Ro 
mîne au fost conduși la plecare' 
de tovarășii Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al С. C. al 
P.M.U.P., Aleksander Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat, 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, de mem
bri ai Biroului Politic și ai C.C. 
al P.M.U.P., membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, coh- 
ducători ai organizațiilor politice 

Comitetului Voievodal Varșoviai 
al P.M.U.P., care a transmis oas
peților un călduros salut din 
partea locuitorilor Varșoviei.

Primit cu aplauze și aclamații 
puternice la miting a luat cuvîn- 
tul tovarășul Wladyslaw Gomul
ka. Apoi, în aclamațiile și a 
plauzele îndelungi ale participan- 
ților a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cuvîntările conducătorilor po
poarelor polonez și romîn au 
fost subliniate în repetate rînduri 
cu aplauze îndelungate și urate. 
Participanții la miting au ova
ționat puternic pentru dezvolta
rea colaborării și întărirea prie
teniei între popoarele polonez și 
romîn, pentru Partidul Muncito
resc Romîn, pentru Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, pen
tru unitatea lagărului socialist, 
pentru pace și prietenie între 
popoare.

muncii din Katowice
La plecare, directorul uzinelor 

înmînează tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej diarurile — amintire din 
partea acestui harnic colectiv de 
muncă.

Va rămîne ca o zi de neuitat 
minunata întîlnire dintre dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne cu eroica 
muncitorime din Silezia.

*

In cursul aceleași seri, dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne a partici
pat la o recepție oferită în cin
stea ei de către organele voievo
dale de partid și de stat din Ka
towice.

După recepție, delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. 
Romîne a plecat spre Varșovia.

Zawadzki, președintele Consiliu
lui de Stat, Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Ștefan Ignar, președintele 
C.C. al Partidului Țărănesc U- 
nit, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri șî alți conducători 
de partid și de stat polonezi.

In cursul întrevederilor, s-a 
procedat la un schimb de vederi 
asupra colaborării multilaterale 
ulterioare dintre cele două țări 
frățești.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

tele Consiliului de Miniștri.
Din partea romînă la festivita

tea semnării au fost de față 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne. Din partea 
polonă au asistat conducători 
de partid și de stat, miniștri și 
înalți funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe.

și obștești, a instituțiilor centrale, 
personalități ale vieții culturale 
și științifice, generali, ziariști po
lonezi și străini.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Varșovia, precum și membrii 
Ambasadei R.P. Romîne.

Tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și Wladyslaw Gomulka au 
rostit cuvîntări care au fost pri- 
m^e cu puternice aplauze.

Ea ora 21, trenul oficial pără
sește Varșovia, îndreptîndu-se 
spre Romînia.

împreună cu delegația a ple
cat spre București și Janusz 
Zambrowrcz, ambasadorul R. P. 
Polone în țR.P. Romînă.

Iurî Gagarin a
PRAG A 28 (Agerpres) —

TASS transmite:
La 28 aprilie răspunzînd la 

Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintelui Republicii 
Antonin Novotny și guvernului

Plenapa С. C. al P. C. Italian
ROMA 28 (Agerpres).
Ziarul „Unita" a publicat la 

27 aprilie rapoartele prezentate 
la plenara C.C. al P. C. Italian.

In raportul prezentat, Luigi 
Longo, secretar general adjunct 
al P.C. Italian s-a oprit asupra 
recentelor evenimente din Cuba 
și Algeria.

Agresiunea americană din Cu
ba și rebeliunea generalilor fas
ciști din Algeria, a spus rapor
torul, arată de asemenea perico 
Iul serios pe care îl reprezintă 
pentru pace și libertate forțele 
extremiste ale imperialismului și 
colonialismului. Răspunderea pen 
tru acest pericol revine de ase
menea conducătorilor italieni, ca
re prin N.A.T.O. sînt legați de 
forțele imperialiste și colonialis
te internaționale și de clica mi- 
litaristă franceză.

Subliniind că ruptura tot mai

Apelul P. C. din Algeria
PARIS 28 (Agerpres)
Ziarul „La Liberte", organul 

central al Partidului Comunist din 
Algeria, a publicat un articol re
dacțional consacrat sărbătoririi zi
lei de 1 Mai.

„Cu prilejul zilei de 1 Mai, Parti
dul Comunist din Algeria salută 
cu căldură pe oamenii muncii din 
Algeria, pe adevărații patrioți 
conștienți, care duc lupta armată, 
lupta politică de masă, își apără 
drepturile și împreună cu țărăni
mea săracă și alte pături sociale 
ale societății au obținut succese 
însemnate în lupta pentru elibe
rare.

Partidul salută clasa muncitoare 
internațională și îndeosebi pe oa
menii muncii din U.R.S.S., care 
au obținut o mare victorie tri-
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[oaferiila le la ieoeia la piollena letetării ецейМи 
a arme nucleare

GENEVA 28 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 27 aprilie a avut loc ședința 
ordinară a Conferinței celor trei 
puteri în problema încetării ex
periențelor cu arme nucleare.

După cum s-a aflat, reprezen
tanții S.U.A și Marii Britanii au 
făcut declarații în care și-au a- 
părat cu încăpățînate pozițiile, 
în legătură cu propunerile incluse 
de ei în proiectul tratatului. Re- 
ferindu-se la propunerea delegației 
sovietice cu privire la constituirea

Sesiunea Consiliului militar 
al blocului С. E. N. T. O.

ANKARA 28 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, la

27 aprilie s-a deschis la Ankara 
sesiunea Consiliului militar al blo
cului agresiv C.E.N.T.O.

Ședința de dimineață a fost 
consacrată cuvîntărilor inaugurale 
ale șefilor delegațiilor.

Secretarul de stat al S.U.A.

Procesai
de pe iasala lassi Ada

ISTANBUL 28 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 27 aprilie pe insula Iassi 
Ada a început procesul așa-numi- 
tului „front patriotic" care a fost 
creat de Menderes și de alți con
ducători ai fostului partid demo
crat în scopul luptei împorriva 
opoziției.

sosif la Praga
R.S. Cehoslovace, a sosit la Pra
ga, primul piloț-cosmonaut Iuri 
Gagarin, Erou al Uniunii Sovie
tice. Locuitorii orașului Praga au 
salutat cordial pe scumpul lor 
oaspete.

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

pronunțată dintre organele gu
vernamentale și popor în țările 
capitaliste contribuie Ia crearea 
unor situații primejdioase și în
lesnește aventurile fasciste, Luigi 
Longo a spus că evenimentele din 
ultimele zile demonstrează nu nu
mai caracterul serios al crizei 
prin care trece imperialismul, ci 
subliniază și necesitatea luptei 
pentru destinderea încordării.

Pentru a da o lovitură grupă
rilor care poartă răspunderea 
pentru actuala situație și pentru 
pericolul care există a spus vor
bitorul, este nevoie mai mult ca 
oricînd de o dezvoltare consec
ventă a democrației, de organi
zarea și mobilizarea mas<£or 
populare.

Raportul prezentat de Arturo 
Colombi membru al C.C. al ^.C. 
Italian, este consacrat luptei ^n- 
tru o reformă agrară radicală 
în Italia.

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

mițînd primul om în Cosmos și 
și-au manifestat din nou solidari
tatea cu poporul nostru.

Partidul nostru cheamă pe oa
menii muncii algerieni să-și inten
sifice lupta de zi cu zi, să intre 
în Uniunea Generală a muncito
rilor algerieni și să rămînă în 
rîndurile luptătorilor pentru inde
pendență națională și pace, pen
tru a crea Republica Demo
crată Algeria, în care să fie în
făptuite fără piedici drepturile 
sindicale și libertățile democratice, 
unde să nu existe șomaj... unde 
acea parte a venitului național 
luată de colonialiștii-paraziți să 
fie folosită pentru binele păturilor 
celor mai năpăstuite ale societăți 
algeriene". — —

unui consiliu administrativ organ 
executiv colectiv al organizației 
de control, delegatul S.U.A. s-a 
ridicat împotriva acestei propuneri 
constructive a părții sovietice pre- 
tinzînd că ea ar fi cu totul inac
ceptabilă.

In cercurile ziaristice de la Ge
neva se exprimă uimire în legă
tură cu atitudinea reprezentantu
lui S.U.A. față de propunerea so
vietică.

După încheierea ședinței a fost 
adoptat un comunicat.

Dean Rusk, ca și ministrul de 
Externe al Marii Britanii, Home, 
s-au străduit să prezinte Cento 
ca fiind, chipurile, o organizație 
„defensivă" și să descopere япп- 
mite „progrese realizate de pe a- 
cum în domeniul economic".

Insă, chiar în cursul ședinței 
inaugurale, consacrată de obicei 
amabilităților reciproce ; au ieșit în 
evidență o serie de divergențe care 
există intre membrii acestui pact. 
După cum relatează corespondentul 
agenției France Presse, ministrul 
de externe al Iranului, Kods Na- 
hai, „a criticat cu violență Cento 
pentru lipsa de realizări impor
tante de la înființarea organiza
ției".

In după-amiaza zilei de 27 a- 
prilie lucrările Consiliului Cento 
au continuat în ședință secretă.

Ședința din 28 aprilie este con
sacrată problemelor militare și pla
nului creării unui comandament 
unificat
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