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COMUNICAT
си privire la ѵййа 0c prietenie iăciitâ la Uniunea Sovietică 

de Oelcgapa de parM șl gaveraaiieMaia a Republicii Populare Romîne
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a guvernu
lui Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, delegația dte 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne 
a făcut o vizită dte prietenie în 
Uniunea Sovietică între 31 iu
lie — 12 august 1961.

In timpul șederii sale în U- 
niunea Sovietică, delegația de 
Xartid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne a vi- 

. zitat orașele Moscova, Lenin
grad, Tbilisi și Kiev avînd pri
lejul de a cunoaște nemijlocit 
realizările Uniunii Sovietice în 
construcția comunistă, a vizitat 
întreprinderi industriale, colho
zuri și instituții culturale. Dele
gația a avut numeroase întîl- 
niri și convorbiri cu muncitorii, 
colhoznicii, cu reprezentanții in
telectualității Uniunii Sovietice, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă și cordială 
prietenie.

In cuvîntările la mitingurile 
de prietenie care au avut loc la 
Moscova, Leningrad, Tbilisi și 
Kiev ca și în convorbirile și în
tâlnirile cu oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică, membrii de
legației de partid și guverna
mentale a R ₽• Romîne au re
latat despre însemnatele reali
zări ale R. P. Romîne în dez
voltarea economiei naționale și 
culturii, în ridicarea bunăstării 
poporului romîn, despre munca 

u imensă pe care poporul romîn o 
desfășoară pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al IlI-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
în vederea desăvîrșirii construi
rii socialismului în Republica 
Populară Romînă, despre politi
ca 'ei externă iubitoare de pace.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Ro
mine socotește de datoria sa să 
sublinieze cu un sentiment de ma
re satisfacție primirea sinceră și 
caldă de care s-a bucurat pre
tutindeni. Aceasta a constituit o 
nouă și strălucită mărturie a prie
teniei de nezdruncinat și a soli
darității frățești dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne la baza cărora 
stau principiile de neclintit ale 
marxism leninismului și ale inter
naționalismului socialist, unitatea 
intereselor și țelurilor în lupta 
pentru socialism și comunism.

In timpul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Romîne în Uniu
nea Sovietică au avut loc convor
biri la care au participat:

Din partea romînă — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R,. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. jRomî- 
ne, Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R... 
secretar al C.C. al P.M.R., Le- 
onte Răutu. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției de Propagandă și 
Cultură a C.C. al P.M.R.. Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe al R.P. Romi 
ne, Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.M.R., ambasador al 
R.P. Romîne în Uniunea Sovie
tică.

Din partea sovietică — N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al G.C. al 

P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., L. I. Brej- 
nev, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
F. R. Kozîov, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S S,- precum și V. N. Novi
kov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al
U. R.S.S., A. A. Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S.; ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., I.
V. Andropov, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., I. K. Jegalin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Populară 
Romînă, S. T. Astavin, șef de sec
ție în Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S.

I.
In timpul convorbirilor care 

s-au desfășurat într-o atmosfefă 
de prietenie și cordialitate fră
țească, a avut loc un larg schimb 
de păreri asupra celor mai im
portante probleme ale situației 
internaționale contemporane, pre
cum și asupra problemelor întă
ririi și dezvoltării continuei re
lațiilor de prietenie și colabora
re frățească între Republica 
Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică. Părțile s-au informat 
reciproc despre situația internă 
a țărilor lor.

Convorbirile au confirmat încă 
o dată deplina unitate de vedieri 
în toate problemele discutate.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Populare 
Romîne subliniază că victoriile 
de importanță istorică mondială 
obținute de Uniunea Sovietică 
în care pentru prima oară în lu
me s-a făurit societatea socialis
tă, și se înfăptuiește construcția 
desfășurată a comunismului, des
chid omenirii drumul spre cul
mile progresului. Uriașele suc
cese ale poporului sovietic se 
datoresc conducerii sale de că
tre gloriosul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, în frunte 
cu Comitetul său Central leni
nist, care constituie pentru toate 
partidele comuniste și muncito
rești un model de aplicare con
secventă și de dezvoltare crea
toare a mărețelor idei ale mar- 
xism-leninismului în procesul 
construirii socialismului și co
munismului. In Uniunea Sovie
tică se rezolyă cu succes s-arcina 
de însemnătate istorică mondială 
a creării bazei tehnico-materiale 
a comunismului și a dezvoltării 
continue a democrației socialis
te. Se îmbunătățește neîncetat 
bunăstarea materială a poporu
lui sovietic. Succese remarcabile 
au fost obținute de știința, teh
nica și cultura sovietică. O încu
nunare a victoriilor științei so
vietice au constituit-o primele 
zboruri triumfale ale costnonau- 
ților sovietici pe navele cosmice 
,,Vostok-l“ și :,,Vostok-2“ în ju
rul pămîntului. Această victorie 
fără seamăn a oamenilor de ști
ință, inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor sovietici a deschis 
o nouă eră în cucerirea Cosmo
sului și a demonstrat nesecata 
forță vitală a orînduirii socialis
te. Construirea cu succes a co
munismului în U.R.S.S. întăreș
te și mai mult forța lagărului 
socialist și* însuflețește popoarele 
din toate țările în lupta pentru 
pace, independență națională șl 
socialism.

Delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne con
sideră necesar să sublinieze în
semnătatea principială pentru 

Partidul Muncitoresc Romîn și 
Republica Populară Romînă a 
experienței Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, acumulată 
în construirea socialismului și 
în înfăptuirea construcției des
fășurate a comunismului, expe
riență care are valabilitate isto
rică universală. Succesele Uniu
nii Sovietice în construirea so
cietății comuniste însuflețesc po
porul romîn în lupta pentru de- 
săvîrșirea construcției socialis
mului și trecerea treptată la co
munism.

Partea sovietică a subliniat cu 
mare satisfacție realizările de 
seamă ale poporului romîn ca
re, sub conducerea avapgărzii 
sale încercate de luptă, Partidul 
Muncitoresc Romîn, a schimbat 
în mod radical — într-o perioa
dă istorică scurtă — înfățișarea 
patriei sale, transformînd-o din- 
tr-o țară cu o industrie slab dez
voltată și cu o agricultură îna
poiată într-un stat industrial a- 
grar dezvoltat. In prezent în 
Republica Populară Romînă a 
fost creată o industrie modernă 
energetică, metalurgică și de 
prelucrare a petrolului, noi ra
muri ale construcției de mașini, 
a fost însușită fabricația de 
tractoare, automobile, nave, ma
șini agricole, utilaj electroteh
nic, minier, petrolier etc.; se 
dezvoltă într-un ritm rapid in
dustria chimică. In anii puterii 
populare, clasa muncitoare din 
Romînia a crescut considerabil. 
Se dezvoltă cu succes știința și 
cultura, intelectualitatea strîns 
legată de popor, urmează cu în
credere partidul. S-a înfăptuit pe 
scară largă transformarea socia
listă a satului, s-a pus pentru 
totdeauna capăt exploatării o- 
mului de către om. Datorită gri
jii permanente a Partidului Mun
citoresc Romîn și a guvernului 
R. P. Romîne se îmbunătățește 
an de an bunăstarea oamenilor 
muncii din Romînia.

Succesele Republicii Populare 
Romîne în construirea socialis
mului sînt în primul rînd rezul
tatul conducerii juste și consec
vente de către Partidul Munci
toresc Romîn a întregii opere 
de construire a socialismului, 
rezultatul fidelității partidului 
față de măreața învățătură mar- 
xist-leninistă, al unității și coe
ziunii dintre partid și popor, al 
traducerii consecvente în viață a 
principiului internaționalismului 
proletar, al întăririi continue a 
prieteniei și colaborării frățești 
cu toate țările socialiste.
' Cele două părți au constatat 

cu deplină satisfacție că îndepli
nirea neabătută a Declarației co
mune semnate de delegațiile gu
vernamentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste la 3 de
cembrie 1966 a dus la continua 
consolidare a prieteniei frățești 
și colaborării multilaterale din
tre Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică.

In această perioadă, . între 
R.P.R. și U.R.S.S. au fost 'înche
iate o serie de acorduri de co
laborare economică, tehnico-ști- 
ințifică și culturală care au con
stituit expresia legăturilor fră
țești dintre cele două țări, care 
se întăresc și se lărgesc per
manent.
•Părțile dau o înaltă apreciere 

rezultatelor tratativelor econo
mice care au avut loc în 1960— 
1961 între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică. 
Ca rezultat al acordurilor înche
iate pentru livrări reciproce de 
mărfuri în 1961 —1965 și pentru 
acordarea de către Uniunea So
vietică în perioada 1961 —1968 
de ajutor tehnic Republicii Popu
lare Romîne în construirea unor 

întreprinderi industriale, s-au 
întărit și s-au lărgit și mai 
mult legăturile economice între 
ambele țări.

Delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne ex
primă recunoștința poporului 
romîn pentru sprijinul multilate
ral primit din partea Uniunii 
Sovietice în opera dte industria
lizare socialistă a țării, de dez
voltare a economiei naționale.

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice sub
liniază că colaborarea economi
că strînsă care se dezvoltă între 
cele două țări este avantajoasă 
și utilă pentru ambele părți și 
își afirmă hotărîrea de a lărgi 
șî în viitor — prin toate mij
loacele — această colaborare 
pentru care se creează posibili
tăți și mai largi în legătură cu 
realizarea programului grandios 
al construcției comuniste în 
U.R.S.S. și desăyîrșirea construc
ției socialiste în R.P.R,

Ele și-au exprimat de aseme
nea satisfacția în legătură cu co
laborarea rodnică care se dezvoltă 
cu succes între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică în 
domeniul științei, culturii și artei. 
Schimbul de delegații culturale, 
vizitele oamenilor de știință, lite
ratură și artă au contribuit la cu
noașterea reciprocă a realizărilor 
științifice și culturale și la apro
pierea continuă a popoarelor am
belor țări.

Cele xlouă părți și-au exprimat 
convingerea fermă că relațiile de 
prietenie frățească și de colabo
rare multilaterală între Romînia 
și Uniunea Sovietică se vor dez
volta cu succes și se vor întări 
și în viitor spre binele popoarelor 
romîn și sovietic ceea ce va contri
bui la întărirea continuă a siste
mului socialist mondial în ansam
blu, la consolidarea unității sta
telor socialiste în lupta comună 
pentru pacea generală, pentru tri
umful deplin al comunismului.

II.
Guvernele Republicii Populare 

Romîne și Uniunii Sovietice după 
ce au avut un schimb de păreri 
asupra celor mai importante pro
bleme ale situației internaționale 
contemporane, constată cu satisfac
ție unitatea deplină de vederi în 
toate problemele politicii externe. 
Ele consideră drept scop -princi
pal al activității lor în domeniul 
politicii externe, asigurarea condi
țiilor' pașnice pentru dezvoltarea 
sistemului mondial al socialismului 
și izbăvirea, împreună cu toate po
poarele iubitoare de pace, a ome
nirii de un război mondial de ex
terminare.

In politica lor externă, Republi
ca Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică pornesc de la recunoaște
rea necesității obiective a coexis
tenței pașnice a statelor socialiste 
și capitaliste. Războiul nu j ate 
și nu trebuie să constituie. un 
mijloc de rezolvare a litigiilor in
ternaționale. Guvernul Republicii 
Populare Romîne și guvernul U- 
niunii Sovietice își exprimă con
vingerea fermă că un război mon
dial poate fi preîntîmpinat prin 
eforturile unite ale tuturor celor 
cărora le este scumpă pacea. Tot
odată, guvernele R.P.R. și 
U.R.S.S. constată că forțele im
perialiste agresive nu numai că 
nu au renunțat la politica lor de 
ascuțire a încordării internaționale 
și de pregătire a războiului, pe
riculoasă pentru popoare, dar în 
ultimul timp desfășoară chiar o 
activitate sporită în această di
recție. Cercurile conducătoare ale 
puterilor imperialiste ațîță foca
rele de încordare internațională 
din Europa și alte regiuni ale lu

mii. intensifică și mai mult rit
mul cursei înarmărilor, extind ac
tivitatea blocurilor agresive
N. A. T. О., С. E. N. T. O. și 
S.E.A.T.O.

Un pericol deosebit pentru cau
za păcii îl reprezintă încercările 
puterilor occidentale de a împie
dica cu orice preț rezolvarea pro
blemei reglementării pașnice cu 
Germania. Refuzînd, în condițiile 
actuale, încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, puterile occi
dentale confirmă nu numai tendin
ța acestora de a continua politi
ca de stimulare a revanșismului și 
militarismului vest-german, ci și 
dezleagă de fapt mîinile militariș- 
tilor vesț-germani, la dispoziția 
cărora se pun cele mâi moderne 
tipuri de arme, inclusiv armă ra
chetă. Cercurile imperialiste au 
nevoie de Germania Occidentală 
militaristă și revanșardă ca instru
ment principal al politicii lor agre
sive îndreptate împotriva statelor 
socialiste.

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice sînt 
convinse că încheierea Tratatului 
de Pace cu Germania pe o bază 
pusă de acord cu participarea, 
tuturor părților cointeresate ar 
constitui o contribuție dintre cele 
mai importante la destinderea în
cordării internaționale în Europa, 
încheierea unui astfel de tratat de 
pace ar curăța calea spre îmbu
nătățirea relațiilor dintre state, ar 
lichida definitiv rămășițele celui 
de-al doilea război mondial.. 
.crea o barieră în calea forțelor mi
litarismului și revanșismului din 
Germania Occidentală, ar deschide 
în fața întregului popor german 
calea dezvoltării pașnice,, și de
mocratice.

In baza încheierii Tratatului de 
pace cu Germania s-ar normaliza 
situația în Berlinul Occidental, un
de se menține pînă în prezent o- 
cupația militară, în condițiile că
reia Berlinul Occidental este trans
format într-un focar de neliniște 
și de provocări împotriva statelor 
socialiste. Guvernul Republicii 
Populare Romîne este întrutotul 
de acord cu punctul de vedere al 
guvernului sovietic, că acordarea 
statutului de oraș liber și demili
tarizat Berlinului. Occidental, cu 
cele mai sigure garanții internațio
nale, ar constitui soluția cea mai, 
bună în situația creată.

Guvernele R.P.R. și U.R.S-.S. 
consideră că încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania nu mai 
poate fi ammată. De aceea dacă 
puterile occidtentale vor refuza 
să participe la încheierea unul 
tratat de pace cu cele două, sta
te germane — R.D.G. și R.F.G. 
— va fi necesară încheierea tra
tatului dte pace cu Republica De-. 
mocrată Germană, care și-a ex
primat asentimentul său în a- 
ceastă privință.

Guvernele R.P.R. și U.R.S.S. 
sînt de acord că problema Tra
tatului de pace cu Germania și 
a normalizării pe baza acestui, 
tratat a situației în Berlinul Oc
cidental, ca și toate celelalte pro
bleme internaționale, trebuie să 
fie rezolvate pe calea tratative
lor și nu pe calea amenințărilor 
și violenței. De aceea măsurile 
militare adoptate de S.U.A. în 
legătură cU intenția unui șir de 
țări de a încheia Tratatul de 
pace cu R.D.G., nu pot fi privite 
altfel decît ca o provocare peri
culoasă împotriva cauzei păcii.

Guvernul romîn, luînd cunoș
tință de notele guvernului sovie
tic adresate guvernelor S.U.A., 
Marii Britanii și Franței, pre
cum și de memorandumul din 3 
august 1961 adresat guvernului

(Continuare în pag 4-a)



2 STEAGUL ROȘU

Se preqăfese ptuh'u (huria pe țarii Conjinut bogat și operativitate

InU—tma din sălile clubului* gă
lăgia care răzbește prin ușă te 
face să crezi că înăuntru un grup 
de copii zburdalnici se joacă de-a 
muzica, scoțînd din zed de ins
trumente, cele mai năstrușnice su
nete. Dacă ești curios și deschizi 
ușa priveliștea ce ți se înfățișează 
ochilor te face să rămîi o clipă 
dezorientat. In locul copiilor ai 
să vezi oameni în toată firea sco
țînd din diferite instrumente de 
suflat sunete, care mai de care 
mai curioase. Intre cele două gru* 
puri ce s-au format în această sală 
un om între două vîrste, de statură 
potrivită, se plimbă cu pași apă
sați, energici, necontenit, oprin- 
duse în dreptul cîte unui instru
mentist, arătîndu-i ceva pe porta
tivul cu note. Este dirijorul celor 
38 de membri ai fanfătei mineri
lor petrileni care fac repetiții în 
această sală. Preluînd spre sfîrși- 
tul anului 1960 dirijarea acestei 
fanfare, Barbu Constantin a cău
tat ca din primele zile să o re
organizeze, să introducă în rîndu- 
rile membrilor ei o disciplină și 
punctualitate liber consimțită. La 
început a mers desigur mai greu, 
dar încetul cu încetul spiritul nou, 
înaintat de muncă a învins. Cu 
toate că m-a trecut nici un an 
de atunci, acea vreme li se pare 
tuturor tare îndepărtată. Rezul
tatele bune ale acestei munci nu 
s-au lăsat prea mult așteptate. Rînd 
pe rînd primelor succese li s-au 
adăugat altele noi. Ciștigînd fa
zele raională și regională ale ce
lui de-al Vl-lea concurs al artiș* 
tilor amatori instrumentiștii din 

pregătesc acum pentru 
pe țară ce va avea 
lună la București.

CONFERINȚĂ
Astăzi, la ora 10, în sala 

festivități a clubului muncito
resc din Lupeni va avea loc în 
cadrul acțiunilor S.R.S.C., o 
conferință despre zborul în Cos
mos al maiorului sovietic Gher
man Stepanovici Titov. Confe
rința va fi expusă de tov. irtg. 
Grețu Ioan de la S.R.S.C. Bu
curești.

£ Aceeași conferință va fi expu
să de același conferențiar și în 
Sala clubului muncitoresc din 
.Vulcan la ora 18.

Petrila se 
faza finală 

aceastăІЙ
<

I

LA CLUBUL 
0 seară plăcută

în curtea clubului muncitoresc 
i ftiinfer Lonea a avut loc joi o 
seară literară cu tema „Frumoa
să ești patria mea", organizată 
de biblioteca clubului. Cu acest 
prilej, Constantinescu Vasile și 
Oancea Valeria au recitat poe
ziile „Patria",, „Partidului" și 
altele. Au fost prezenți peste 
200 tineri și tinere din Lonea.

Cu ocazia acestei seri literare 
a fost organizată o expoziție de 
cărți cu aceeași temă.

Tinerilor le-a plăcut această 
S$ară literară și au rugat con
ducerea clubului ca și pe viitor 
să organizeze asemenea seri li
terare din care au avut de învă
țat multe. Seara a fost Urinată 
de dans.

In grădină 
de curînd amenajată
Cine vizitează pentru prima 

dată grădina de vară a clubului 
din Lonea, recent deschisă, ră- 
rnîne cu o impresie de neșters.

Umbra deasă aruncată de cele 
două sălcii pletoase ce înconjoa
ră cu ramurile lor locul de dans, 
mesele la care se poate juca șah, 
tUfnffiy sau citi o Carte, precum 
și curățenia ce domnește peste 
tot, creează un cadru plăcut și 
odihnitor pentru cej се-și petrec 
după-amiezile la club. Minerii 
lorteni împreună cu familiile lor 
vin în fiecare după-amiază aici.

Alături de grădina de vară a 
clubului se găsește popicăria un
de au loc zilnic întreceri spor
tive între popicari.

De curînd și această popicărie 
a fost reamenajată.

Lă amenajarea grădinii de va
ră și a popicăriei și-au adus 
contribuția mulți localnici prin
tre care Smida Iosif, Nagy Eca-

pentru a reprezenta cu cinste pe 
minerii din mijlocul cărora merg, 
ei nu precupețesc nici un efort, 
fiecare clipă de repetiție fiind în
trebuințată cu folos. In acest sens 
ei pregătesc acum cîntecele: „îți 
mulțumim partid iubit-1 de Masei 
Socor* Potpuriu de cîntece de 
masă" de Hotceac, „Arii din Muți* 
tenia" de Alfred Mendelhson, 
„Luntrașii de pe Volgt ți altele. 
De patru-cinci ori pe săptămînă, 
timp de 2 ore, se fac repetiții. 
Muncitori buni, fruntași In pro
ducție și inovatori Ca Gaier Vic
tor* sudor, Brio Iosif 18, l*ănă 
sele Victor, Terentică Nicolae, 
Popa loan 50, lăcătuși ca și pe cei
lalți îi poți găsi Zilnic în această 
sală, căutind să-și însușească cît 
mai perfect repertoriul de concurs. 
Multe îți ponte povesti tehnicianul
------- ------- --------- O

Lâ cinematograful Al. Sahia

„BATALIONUL NEGRU**
Incepînd cu data de 15 аи

ре ecranul cinemato- 
i Petro- 

„Batalionul 
a studăouri- 

gust a. c., pe ecranul c 
grafului Al. Sahia din 
șani va rula filmul 
negru", o producție 
lor cehoslovace.

Acțiunea filmului se petrece

într-o junglă din Vietnam, 
coloană de mașini străbate jun
gla vietnameză. Ea se îndreaptă 
spre Fortul negru, aducînd un 
nou transport dte ostași al le
giunii străine, pentru a întări 
lupta împotriva armatei viettta-

DIN LONEA
terina, Rusu Petru, GavrileSCU 
Gheorghe, Voinic Paul, Cfmpea- 
nu Dumitru și alții, care în tim
pul lor liber au muncit în mod 
voluntar, realizîndu-se astfel 
peste 60.000 lei economii. Un 
sprijin prețios l-a dat și comi
tetul sindicatului minei Lonea 
care s-a îngrijit de materialele 
necesare.

ZOROC.LIU IOAN
corespondent

MINER Ș7 ARTIST AMATOR
Venise la club împreună cu 

familia, ca de obicei. Soția și 
copiii își ocupaseră locuri în 
sală, iar el a intrat în biroul 
directorului clubului unde se a- 
flau toți membrii brigăzii ar
tistice de agitație.

— Dacă aveți nevoie de mi
ne înainte de program, atiun- 
țați-mă. Sînt în sală. Vreau să 
ascult conferința. . Spunînd a- 
cestea artistul amator Popa 
Constantin ieși, îndreptîndu-se 
spre sala de spectacole.

Trecuse mai bine de jumătate 
de oră, de la deschiderea fes
tivității închinate Zilei mine
rului cînd tovarășul Popa Pa
vel, președintele sfatului popu
lar din Aninoasâ, a dat citire 
numelor minerilor, tehnicienilor* 
și inginerilor de la mina Ani- 
noăsa cărora, cu prilejul aces
tei sărbători, le-au fost acor
date înalte distincții pentru re
zultate deosebite în muncă. Ar
tistul amator Popa Constantin 
tresări. își auzi numele citat. 
Urcă pe scenă. Odată cu înalta 
distincție, conducătorii organi
zațiilor de partid și de masă 

Roman Alexandru de la „prefa
bricate" despre activitatea dia tre
cut și de azi a fanfarei. Este cel 
mai vechi membru al ei, luînd 
parte activă la toate repetițiile și 
spectacolele din 1922, de cînd A 
luat ființă fanfara și pînă astăzi.

Dar instrumentiștii din Petrila 
au și ei un bai, un necaz destul 
de Шаге și Vechi. Instrumentele lâ 
care se citită de mulți ani s-au 
dezacordat, s-au stricat. Și cu toate 
că s-эй făcut demersurile necesare, 
lucrurile stau pe loc. Deocamdată 
fac repetiții cu instrumente îm
prumutate de la Lonea, și pe cafe 
trebuie să le restituie după con
curs. Pe urmă ? La această între
bare va trebui să 
tetele sindicatelor 

răspundă corni" 
din Pettila.
L. MANEA 
corespondent

meze. Printre recruji Se află și 
tînărul ceh Vaclav Maly, care, 
din spirit de aventură și-a pă
răsit patria și a ajuns în rîn- 
durile legiunii străine. Perspec
tiva anilor îndelungați de ser
viciu militar în căldura tropi

cală, înconjurat de oameni bru
tali, înfruntînd zi de zi moartea 
pentru scopurile imperialiștilor, 
îl satură repede pe Vaclav de 
viața din legiunea străină. Com
patriotul său Peter, cu care se 
împrietenise, se pregătește de 
dezertare împreună cu polonezul 
Tadeus și germanul Gerhard. 
Peter îi face propunerea și lui 
Vaclav de a dezerta. In timpul 
asediului Fortului negru, Vaclav 
salvează viața locotenentului 
Wolf, care, drept mulțumire îl 
ia pe lîngă el ca ordonanță. Dar 
după puțin timp Vaclav află 
groaznicul adevăr despre Wolf, 
care-1 va face să înțeleagă cu 
totul altfel rostul vieții sale. Ce 
va face Vadav în această situa
ție, cum se va comporta ? Iată 
întrebări lă care filmul răspun
de spectatorilor.

din localitate îl felicită. Bucu
ria împletită cu emoția îl stă- 
pînea. Nici nu știe dacă cu
vintele lui de mulțumire au ex
primat tot ceea ce ar fi avut 
de spus

Programul brigăzii artistice 
de agitație închinat Zilei mine-
*«»***»**************< 

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

***t******«***«******«

rului începu. Sutele <te specta
tori l-au recunoscut, printre al
ții, și pe Costică Popa, mine
rul care, acum, avea prinsă pe 
piept Medlalia Muncii.

Seara tîrziu cînd întunericul 
cuprinse întreaga comună, cîn.d 
și luminile de ia ferestrele lo
cuinței minerului Popa rămase
ră în întuneric, în casa aces
tuia se lăsă liniștea. Tînăra 
mamă adormise. Adormiseră și 
Neluțu și Titel. Doar tatăl, nu 
reușea să adoarmă. Zadarnic 
închidea pleoapele. In ochii 
minții, imagini din trecutul nu

O bună gazetă de perete se 
caracterizează în primul rînd 
prin conținutul bogat al mate
rialelor, eficacitatea lor și ope
rativitate. Aceste cerințe sînt cu
noscute și de colectivul de re
dacție ăi gazetei de perete „Mi
nerul" de la E. M. Urlcanl. Ul
tima ediție a gazetei de perete 
arată însă Că tocmai trăsătu
rile principale ale unei gazete 
de perete au fost neglijate de că
tre colectivul de redacție.

Materialele publicate, printre 
Care „Colectivul sectorului VI 
transport depune tot efortul ca 
producția extrasă să fie trans
portată și să asigure brigăzile 
cu materiale și vagonete goale la 
timp", „De ce nu se dă atenția 
cuvenită problemelor electrome
canice în sectorul 11, la lucră
rile de pregătire de la orizon
tul 610" sînt bune, interesante, 
ridică probleme legate de bunul 
mers al producției.

Intr-Un fel, s-âr putea spune 
că sînt materiale variate, cu o 
tematică diferită. Dar această 
varietate se referă în special la 
sectoarele V și VI. Din cele șase 
materiale publicate, nici Unul 
nu se referă la problemele de 
producție, de bază, aducă ia pro
blemele ridicate -de sectoarele de 
exploatare, la brigăzi. Niciuilu! 
din aceste articole nu vorbește 
despre eforturile depuse de mi
neri pentru a da Cărbune de ca
litate superioară, pentru a ți în
deplini sarcinile de plan. Nu e- 
xistă materiale care să împăr-

ÎN MINA NOUĂ
Trocul, caii orbi și biciul
La muzeu le-au dus minerii... 
Astăzi mina nu-I supliciu 
S*o b!esteine-n faptul serii...

Picul, crațerul, combina
Coborî te-n subteran
Buni ortaci sînt, dau lumină 
Muncii lor de năzdrăvani...

Bunăstarea intrăm casă, 
Bucuria-n inimi cîntă, 
Tot ce-i vechi in urmă lasă 
Și spre so are-ti zbor 

se-ăvînftă...

P I С T Ѳ R и Ik
Pe pînză sau hîrtie,
Cu umbre șl culori, 
El naște-o simfonie
Din smălțuitori de flori...

Pe foaia albă, pură, 
Sub mîtwtri iscusită 
Ivește cu măsură 
0 lume îndrăgită...

Mlrieru — așa-și petrece 
Prisosul de odihnă 
Ce forță-i dă și tihnă... 
...Și-n abataj, în mină, 
E primul dintre zeca.

I. STRAUȚ

prea îndepărtat se succedau do. 
mol...

...1948. Un băiețandru de 18 
ani se prezentase la mină.

— Dumneata Vrei să înveți 
mineritul ? i se adresă cu ne
încredere un maistru;

— Nu-s eu cît 
să muncesc știu, 
Am lucrat 6 luni 
Salva Vișeu.

,..1950. Sala de 
arhiplină. Ionuț, 
principal din

un brad, da 
și-mi place, 
pe șantierul

spectacole e 
personajul 

jCordonul de 
stînci“ e aplaudat la scenă des
chisă. Gu el Costică Popa își 
face debutul ca artist amator.

...1952. August. Ihtr-un ca
dru festiv Costică Popa primeș
te diploma de miner.

...1954. Prima brigadă artis
tică de agitație din Valea Jiu
lui. Costică Popa interpretul 
principal, creatorul programu
lui.

...1956. Scena mare a tea
trului C.C.Si din Capitală. 
Costică Popa recită. Versurile 
sale originale, în graiul mara- 
mureșenesc prins de la ortacii 
lui de muncă. Se întoarce la 

tășească experiența brigăzilor 
fruntașe, metodele lor de muncă.

Ori, gazeta de perete are toc
mai această menire, de a ilus
tra modul cum se realizează pro
ducția la sectoarele de bază ale 
minei. Nu trebuie înțeles greșit 
câ Celelalte sectoare auxiliare 
ale minei pot fi neglijate. 
Au și ele importanța lor și u. 
neori foarte mare. Dar a trata 
numai problemele ridicate de a- 
ceste sectoare, înseamnă a da 
un caracter unilateral ediției, a 
o lipsi de misiunea de bază pe 
care o are.

Nu de mult tn dreptul gaze
tei de perete s-a oprit minerul 
șef de brigadă HrițCan Vasile. 
A citit cu atenție articolele pu
blicate și la urmă a spus cu pă- 
rere de rău, avînd pe deplin 
dreptate: „Despre noi, despre 
brigăzi nu s-a scria nimic". Mi
nerii »-au obișnuit să vadă în 
gazetă de perete, o oglindă a 
activității lor. De aici și preten
ția ca problemele de bază ale 
producției să fie oglindite de că
tre gazeta de perete.

La recenta ediție a gazetei de 
perete toate articolele sînt sem
nate de către ingineri și tehni
cieni și nici unul de către mun
citori. Este necesar și chiar -șe 
cere ca majoritatea rnaterialefor 
să fie semnate de 
tori саге-și cunosc 
todele de muncă, 
fiind luptători în 
pentru o producție 
calitate.

Vorbind despre 
gazeta de perete 
cătuiește cel mai mult. De mai 
bine de o lună de zjle nici unul 
din articole nu a fost schimbat. 
Oare între timp nu s-au ridicat 
și alte probleme la Ё. M. Uri- 
Câr.i ? Lucru exclus pentru că 
zilnic aici se produc fapte noi, 
sînt noi realizări, noi probleme^ 
Este necesară mai multă preo
cupare și operativitate din par
tea colectivului de redacție (res
ponsabil Rugină Miluță).

Comitetul de partid și comite
tul sindicatului de la E. M. U- 
ricafii trebuie să se ocupe mai 
îndeaproape de activitatea gaze
tei ife perete, de îndrumarea co
lectivului de redacție și să-l tra
gă la răspundere cînd treburile 
nu merg bine, pentru ea el să-șt 
îndeplinească cu succes sarcini
le

către munci- 
mai bine me- 
greutățile, ei 
prima linie 
mărită și de

operativitate,
„Minerul" pă-

pe care le are.
C. COTOȘPAN ,

Cărți n
Jebeleanu E , POEZII 

ME. Prefață de acad, 
cius (Biblioteca pentru 
ditura pentru literatură, 382 pag. 
— 5 lei.

0 1
$1 POE- 
Perpessi- 
toți). ¥■

Popa Victor Ioan, VELERIM 
ȘI VELER DOAMNE, FLOAREA 
DE OȚEL — roman. Editura 
pentru literatură, 438 pag. *- 
ё lei.

tfnăra-i familie. In geamantan 
aduce și o diplomă : „Mențiune 
pe țără la cel de-al IV-lea con
curs al artiștilor amatori**.

...1959. Din nou pe scenă în 
Capitală. Ca instructor ți in
terpret al brigăzii artistice de 
agitație a minerilor. Din nou 
bucurii.

...1961. Se pleacă în croazie 
ră pe mare. Sindicatul minier 
răsplătește pe cei mai harnici. 
Costică Popa e printre ei. De 
la Odesa, din lalta, din Soci, 
trimite salutări celor dragi — 
familiei — ortacilor, colegilor 
din formațiile artistice...

Costică Popa deschide ochii. 
Privește în jur. Nu, n-a fost 
vis. Totul e aevea. Se aude res
pirația ritmică a celui mai mic 
dintre fii. Da, Titel a prins să 
meargă în picioare. Neluțu, la 
toamnă, va merge la școală.

Costică își așeză din nou ca
pul pe pernă. închise ochii. 
Somnul a venit destul de tîr- 
ziu dar a prins bine. Diminea
ță îl așteptau ortacii de la în
treținerea puțurilor. Era zi de 
repaus pentru toți minerii cu 
excepția echipei din care face 
parte minerul Popa Constantin.

LICIU LUCIA
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PE LOC DE CINSTE
•

І In abatajul brigăzii conduse de
• Șiklodi Beniamin n-ai cum să
* vezi cele 2000 de tone de cărbune 
> extrase peste plan de la începutul 
I anului. Ele au ajuns de mult la 
’ destinație ; la cOtserii, în uzine.

♦

I prlmul 
această 
mttnca 
este consi-

Ai în schimb mul
te alte lucruri 
frumoase de 
gut. Iți dai 
ma in 
că la 
gadi 
miner
derată o artă. A- 
batdjul este în
totdeauna curat 
„bec". Atacările 
sini executate cu 
o precizie mili‘ 
metrică, conform 
profilului cerut 
de monografie. 
Grija pentru ca* 
Uta tea lucrărilor 
a făcut ca bflgiidt 
să realizeze însem
nate economii de 
lemn. Acolo unde 
a pus mina bri-

armăturile re-

♦*

♦
Ш

*

I

l
♦*■ 
i»
5 gada lui Șiklodi, 
ț&ftâ pînă la terminarea exploata 
tfii abatajului fără a mai fi ne- 
»vole de întrețineri suplimentare.
J Brigada condusă de Șiklodi a 
J devenit pentru mulți mineri o
* școală. Liscan Mihai, Stingă Ma- 
Z rin au fost primiți în brigadă deși 
J ez veneau de la alte brigăzi cu 
t o carte de vizită care nu le făcea 
I prea mare cinste. Șiklodi le-a 
î spus fără ocoliș :
Z — Nu cer nimănui să lucreze 
■J mai mult decît atît cît lucrez eu.
* Nu mă împac nici în ruptul ca-
* pufai cu cei care nu-fi văd de 
J treabă. Astu-i prima condiție. A 
J doua : abatajul nostru se aseamă-
* nă cu o bucătărie. Cum cunoaște 
I gospodina locul fiecărui obiect, 
J tot așa trebuie să fie și la noi; 
’ ordine și curățenie. Uneltele tre- 
Z buie păstrate cu grijă, la locul 
« lor, .
* Nimeni nu iese din cuvîntul șe-
*♦•••• ».♦ •

Promovarea progresului tehnic 
colectivului nostru

în atenția

I

Una din preocupările de sea
mă ale colectivului Uzinei elec
trice Petroșani a fost ridicarea 
sistematică a indicilor de utili
zare a instalațiilor. In acest stop 
un colectiv de muncitori și teh
nicieni din uzină a studiat re
zervele interne pe care le avem 
pentru promovarea progresului 
tehnic. Drept rezultat s-au scos 
la iveală noi posibilități de in
troducere în producție a unor 
inovații și raționalizări, s-au a- 
dus îmbunătățiri procesului de 
producere a energiei electrice.

La secția de cazane, de pildă, 
prin căptușirea interioară a ce
lor două silozuri de cărbune cu 
Un amestec de ciment și mozaic, 
j-a prelungit durata (le funcțio
nare â silozurilor la cel puțin 5 
ani de zile, față de 4—6 luni 
cît dura înainte. De asemenea, 
prin introducerea unei noi in
stalații de alimentare a cazane- 
l©r cu apă brută în timpul pro
belor hidraulice s-au eliminat 
importante pierderi de apă con
densată și .căldură, contribuind 
astfel la realizarea de însemnate 
eCortomii. Tot la secția cazane, 
prin aplicarea unui sistem sim
plu de aprindere a cărbunelui pe 
grătar la punerea în funcțiune 
a canalelor, noi am reușit să 
reducem în fiecare lună cu cel 
puțin 3 m c. consumul de ma
terial lemnos pentru aprindere.

La îmbunătățirea procesului 
de ardere a cărbunelui pe gră
tare au contribuit diversele pro
cedee de etanșare care limitea
ză mult introducerea de aer prin 
clapele interioare și exterioare 
ale acestui circuit, precum și 
prin montarea unor greble de 
frînare a cărbunelui granulat.

Prin studiul amănunțit efec
tuat de un colectiv de muncitori ■ 
fruntași s-a reușit să se prelun
gească cu aproape 50 la sută 
durata de utilizare a roților mel- 
cate de antrenare a grătarelor. 
De asemenea, s-au adus rațio- 
Balnări importante la modlfica-

• 
fului. de brigadă, fiecare om își J 
are locul și sarcinile lui bine sta- * 
bilite în abataj. Z

Cînd se pușcă fi cărbunele J 
inundă abatajul, ochii tuturoi» 
strălucesc de fericire. Ai zice că Z 

ortacilor lui Șiklo- ♦ 
di le cresc aripi. • 
Și nu rare ori» 
înainte de a se ț 
apuca de treabă J 
cot la cot cu șt* ♦ 
ful de brigadă, * 
Liscan, poate fl J 
auzit spunîndu-i t 
mei în glumi, Z 
mai in serios cl~ Z 
te unui ortac : ♦

“ Ei cu ochii J 
pe mîinile mele • 
și spune dacă nu I 
Cumva „făftd" * 
muncește mai vir- • 
tos de cit mine. • 

In această în-*, 
trecere dintre or- * 
iacii din brigadă* 
pierde... i 
le căruia 
smulg tot 
cărbune.

munte- 
i se 

! mat
multe tone de

...De cită cinstire nu se 
ră minerii de la Uricani pentru 
remarcabilele succese pe care Is 
dobindesc zi de Zi. Șirul celor 
care se remarca în lupta pentru 
cărbune mult, bun fi ieftin este 
lung. De cele mai multe ori sînt 
citate brigăzile fruntașe conduse 
de Timofte Spiridon, Ștefan Ni- 
colae, Sorescu Constantin, Teodo- 
rescu Stancu, Ioan Nicolae. După 
înșirarea lor, celelalte brigăzi ale 
minei sînt cuprinse în două cu
vinte laconice; și altele... Acest 
„fi altele'1 cuprinde într-un tot 
unitar toate brigăzile minei pen
tru că nici una din ele nu este 
codașă, nu rămîne cu sarcinile de 
plan neîndeplinite. Intre acestea 
își ocupă locul de cinste și bri
gada condusă de comunistul Și“ 
klodi Beniamin.

=y

bucu*

C. M.

♦

*

rea și adaptatea unor pompe de 
apă cu turații reduse în cadrul 
secției turbine care normalizea
ză procesul de alimentare cu apă.

La secția electrică a fost exe
cutată și pusă în exploatare o 
protecție diferențială longitudi
nală a generatorului III prin 
montarea și adaptarea unor re
lee electrice. Această nouă insta
lație limitează efectele distrugă
toare ale unor eventuale scurt
circuite electrice din interiorul 
generatorului. Tot în cadrul a- 
cestei secții, mai putem enumera 
raționalizarea adusă prin con- 
feCțonarea unei piese pentru ine
lele izolante precum șt unele mo
dificări executate în circuitele de 
extracție a noului dinam de cu
rent continuu. Aceste măsuri pre
cum și altele care nu au fost a- 
mlntite, au contribuit la realiza
rea unor indici superiori ai a- 
gregatelor.

Progresul tehnic contribuie la 
reducerea efortului fizic 
citorilor. S-au executat 
de lucrări cte mecanizare 
de la secția combustibil 
pata mecanică mobilă, 
trodusă în procesul de r _. . 
ție, a redus simțitor munca dfes- 
cărcătorllor. Munca entuziastă a 
inovatorilor noștri a contribuit

al mun- 
o s^rie 

ca aceea 
undă lo- 
nou in- 
produc-

o-
Nume noi în registrul de inovații

Mișcarea inovatorilor din De
poul de locomotive Petroșani se 
lărgește continuu. In registrul de 
inovații apar mereu nume noi.

Printre cei care și-au înscris nu
mele de curînd în acest registru 
se numără, Dulca Gheorghe, Lam
pe Ioan si Cazan Aurel.

Din cele cinci propuneri făcute 
de acești inovatori, patru se ți a- 
plică. Acestea sînt : un dispozitiv 
pentru fixat pe strung pentru rec
tificat capacul Everlasting, o freză 
pentru rectificat cofiicitatea de la 
lăcașul bulonului de articulație de

Pentru desfășurarea în bune condițiuni 
a transportului subteran

• PUBLICITATE

au adus o 
la depăși 
cărbune a 

de către 
productive

Recent a avut loc adunarea ge
nerală a secției sindicate din sec
torul VIII transport de la mina 
Lupeni care a analizat realizarea 
obiectivelor prevăzute în contrac
tul colectiv pe perioada primului 
semestru al acestui an.

Din referatul prezentat în ca 
drul ședinței de tov. ing. Tivig 
Nicolae, șeful sectorului, cit și 
din discuțiile puttate de partici
pant, a reieșit că muncitorii sec
torului VIII transport 
contribuție importantă 
rea cu 7170 tone de 
planului de producție 
colectivele sectoarelor 
în cursul primelor 6 luni ale anu
lui. Muncitorii, tehnicienii și ingi 
nerii din sectoul VIII au avut sar
cina să asigure transportul ritmic 
al cărbunelui din subteran la su
prafață, să aprovizioneze brigăzi
le de mineri cu vagonete goale și 
material lemnos și să întrețină în 
bune condițiuni căile de transport.

Colectivul sectorului de trans
port și-a depășit planul la tone 
kilometrice cu 20-—80 tone/om, 
iar prin folosirea mai rațională 
a mașinilor și utilajelor prețul de 
cost pe tona kilometrică a fost 
redus cu 0,32 lei. Cele mai bune 
rezultate în întrecerea socialistă 
pentru depășirea planului și reali- 
zarea de eaonomii le-a obținut 
schimbul condus de tov. Mătăsă- 
reanu loan, care și-a realizat pla 
nul în proporție de 124 la sută și 
schimbul tov. Scoromslei loan. Au 
fost evidențiați pentru rezultatele 
obținute și muncitorii de la moara 
de rambleu, cei de la repararea 
vagonetelor, precum și cei cate 
lucrează la dirijarea circuitului va
gonetelor, printre care lăcătușii 
Lucas Ioan, Cioanta Eroftei, Mol
dovan Tudor, Geamănu Gheorghe 
și alții.

Din materialele recuperate și 
prin muncă voluntară, muncitorii 
de la sectorul tie transport au rea
lizat importante economii-. Briga
da tov. Mătăsăreanu Ilie, de 
exemplu, a monta® uH macaz tip 
23 kg./ m.l. în gura galeriei tir. 1 

efectiv la realizarea celor 92.000 
lei economii la prețul de cost al 
energiei în primul semestru al a- 
nului. Printre tovarășii care și-au 
adus din plin aportul la mișca
rea de inovații și raționalizări 
sînt comuniștii Bencsat Iosif, 
Olteanu Dionisie, Caraconcea 
Nicolae, Leca Gheorghe. De a- 
semenea, un frumos aport în a- 
ceastfi direcție au adus și tova
rășii Miki Ernest, Dănășel loan 
și alții.

Practica a dovedit că posibi
litățile colectivului nostru pen
tru introducerea tehnicii înainta
te sînt nelimitate. In prezent lă 
Uzina electrică Petroșani se e- 
fectueazâ importante lucrări de 
modernizare a unor instalații e- 
leCtrice paralel cu unele studii 
și măsuri de recuperare a căl
durii unor agregate. Pe viitor co
lectivul uzinei electrice, îndru
mat îndeaproape de organizația 
de partid, își va intensifica și 
mai mult activitatea de promo
vare a progresului tehnic, con
tribuind în felul acesta la îm
bunătățirea procesului de pro
ducție, Ia realizarea de însem
nate economii la prețul de cost 
al energiei electrice produse.

li Ing. COLOJI TIBER1U 
șeful Uzinei electrice Petroșani

la bilele de cuplare ale locomo
tivelor 15О.ЮО0 și 1500100 și un 
platou adaptat la strungul tip Io
sif Rangheț concepute de tovarășii 
Dillca Gheorghe și Lampe Ioan, 
iar inovația „stand pentru probat 
armătura cazanului de locomotive^ 
care aduce 9800 lei economii îi 
aparține tovarășului Cazan Au
rel. Toate aceste inovații luate la 
un loc, aduc Depoului C.F.R. Pe
troșani o economie de peste 25.000 I 
lei. 

I. CR1ȘAN 
corespondent

și un macaz tip 18 kg./m.l. Tot
odată s-au refolosit pentru între
ținerea liniilor de transport 3178 
buc. crampoane, 262 buc. traverse, 
peste 500 șuruburi, 136 m. de 
șină. Brigada a efectuat peste 150 
ore muncă voluntară la curățirea 
vagonetelor și descărcatul vagoa
nelor cu steril la haldă. Brigadă 
condusă de tov. Chinezu Viorel 
a efectuat 162 ore muncă volun
tară, a recuperat 300 kg. buloane, 
200 kg. crampoane, 100 bucăți du
lapi vechi și 100 bucăți traverse, 
realizînd economii de 4900 lei.

Adunarea sindicală din sector 
a scos în evidență și unele lipsuri 
în ceea ce privește aprovizionarea 
brigăzilor de mineri cu materiale 
și vagonete goale.

Adunarea a elerut comitetului 
secției sindicatului din sector să 
aibă în centrul atenției remedierea 
acestor neajunsuri prin mobiliza
rea muncitorilor de la transport 
la îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de producție, la îmbunătățirea 
transportului subteran.

AVRAM MICA 
corespondent

de
30 

în-

Intovărășiții din Bănită 
muncesc cu drag

In urma indicațiilor date 
Plenara C.C. ai P.M.R. din 
iunie — 1 iulie 1961, țăranii 
toVărășiți din comuna Bănița, mo
bilizați de organizația de bază și 
comitetul executiv al sfatului 
popular din localitate muncesc cu 
mult elan ia recoltarea finului.

In numai 6 zile, pe terenul co 
masat al întovărășirii zootehnice 
„7 Noiembrie" Bănița, țăranii în
tovărășiți au recoltat peste 37 ha. 
pregătind condiții optime pentru 
întreținerea septetului de oi în pe
rioada de iarnă.

Recent, țăranii întovărășiți din 
Bănița s-au angajat să termine 
recoltarea finului pînă la data de 
23 August a.c., iar pînă la data 
d” 7 Noiembrie să dea în folosin
ță noul saivan.

Printre cei mai harnici întovă
rășiți se numără tovarășii Vla
dislav Lazăr, Stoica Vasile, Jitea 
Vasile, S corei Ioan, Croitoru loan, 
Ciorcâ Petru, Jitea Petru, Arde- 
leanu Vasile, Dan Mihai și mulți 
alții.

Nu se poate trece cu vederea 
ajutorul acordat de comitetul de 
femei prin tovarășele Brebeu Zam
fira, Antonescu Silvia, Mezarva 
Angela, Rușneag Maria, Săslău 
Marioara și Costea Anica care au 
inițiat în cadrul întovărășirii mul
te acțiuni voluntare.

Pe viitor, comitetul executiv al 
Sfatului popular Bănița se anga
jează să depună toate eforturile 
pentru întărirea economică și or
ganizatorică a întovărășirii zooteh
nice „7 Noiembrie" dînd astfel 
viață sarcinilor trasate de patcid 
și guvern.

VLADISLAV IOAN 
președintele comitetului executiv 

al Sfatului popular —• Bănița

• I

1

I. C. R. A
f iliala Petroșani

Recrutează elevi abso- 
venți ai școlilor medii cu 
diplomă de maturitate, pen- 

! tru școala de conta- 
; bîli și mercelogi.

Cei interesați se vor 
prezenta Sa conducerea 
Filialei I.C.R. A. Petroșani 
pentru lămuriri.

Un obiect foarte util, care 
nu trebuie să lipsească din 
nici o gospodărie este MA
ȘINA DE CUSUT.

Recent, s-au redus sub
stanțial prețurile mașinilor 
de cusut:

Preț 
nou

2836

2865

4

Pref 
vechi

Mașină de cusut 
„Ileana" format 
masă 2750
Mașină de cusut 
format mobilă 
din panel fur
niruit cu nuc 
și lustruit 3370
Mașină de cusut 
format mobilă 
din plăci aglo
merate 3150

Magazinele O.C.L. I 
se Industriale au fost apro
vizionate din abundență cu 
toate sortimentele de mașini 
de cusut.

Vînzarea sc face și cu 
plata în rate.

2675
Produ-

întreprinderea de explorări 
Lupeni cu sediul în Lupeni 
strada Avram lancu nr, 1»

ANGAJEAZA IMEDIAT s
— ECONOMIȘTI cu stu

dii superioare și 4—5 ani 
vechime în specialitate pen
tru posturile de șef serviciu 
aprovizionare și planificare 
— salariu 1900—2500 lei;

— MAIȘTRI MECANICI 
«- salariu 1200—1650 lei;

— RUTIERIȘTI Șl TRAC
TORIȘTI KD-35 și Kirov 
salariu 3,45—4 lei/oră;

— INGINER ENERGETIC 
salariu 1350—1850 lei;
- REVIZOR CONTABIL 
salariu 800—1150 lel.
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R.F.G., își exprimă acordul său 
deplin cu acestea.

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice «-au 
consultat în prealabil asupra 
unor probleme legate de înche
ierea Tratatului de pace cu Ger
mania. Ele declară solemn, așa 
cum se prevede și în Comunica
tul Consfătuirii recente ai primi
lor secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești d'in țările1 partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, că în politica lor vor con
tinua să se călăuzească de in
teresele păcii și că amenințările 
din partea cercurilor imperialiste 
ate S.U.A. și ale Celorlalte țări 
N.A.T.O. nu le vor opri în în
făptuirea politicii de pace.

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice con
sideră că în condițiile actuale 
cînd puterile occidentale desfă
șoară și mai larg cursa înarmă
rilor și fac declarații îndreptate 
împotriva păcii, necesitatea re
zolvării cît mai rapide a pro
blemei dezarmării generale și 
totale care include și rezolvarea 
problemei interzicerii armei nu
cleare sub un control interna
țional eficient devine ca nicioda
tă o sarcină imperioasă care stă 
în fața omenirii. Pretutindeni se 
recunoaște că propunerile guver
nului sovietic în această proble
mă reprezintă o bază rațională 
și constructivă pentru realizarea 
unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală, accep
tabil pentru toate statele. Am
bele părți declară că sînt ferm 
hotărîte să lupte pentru tradu
cerea în viață a acestor propu
neri în interesul preîntîmpinării 
pericolului unui război și al in- 

, sțaurării unei păci trainice pe 
planeta noastră.

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice pri
vesc încercările guvernelor pute
rilor occidentale de a substitui 
rezolvării problemei dezarmării 
generale și totale stabilirea con
trolului asupra înarmărilor, ca 
o. barieră ridicată în mod con
știent în calea realizării unei în
țelegeri în problema dezarmării. 
Ele sînt convinse că instaurarea 
unui control asupra înarmărilor, 
care ar însemna crearea unui 
sistem legalizat dej spionaj, poa
te fi avantajoasă, numai pentru 
agresorul potențial, deoarece a- 
ceasta î-ar înlesni să aleagă tim
pul și direcția principalei lovi
turi într-un atac îndreptat îm
potriva statelor iubitoare de pa
ce. Ambele părți declară că sînt 
gata să accepte orice control da
că guvernele statelor occidentale 
vor fi de acord cu dezarmarea 
generală și totală.

Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică acordă o deo
sebită importanță eforturilor în
dreptate spre întărirea și dez
voltarea relațiilor pașnice multi
laterale între popoarele balcani
ce, spre transformarea regiunii 
balcanice și adriatice într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare și 
arme-rachetă. înfăptuirea unei 
largi colaborări interbalcanice, 
propusă de multă vreme de că
tre guvernul R. P. Romîne, pre
cum și crearea în Balcani șî în 
regiunea Adriaticii a unei zone 
a păcii, ar contribui la îmbună
tățirea relațiilor dintre statele 
acestei regiuni și ar duce la în
tărirea păcii și securității în a- 
ceastă parte a Europei. Însănă
toșirea atmosferei în regiunea 
Balcanilor este cu atît mai nece
sară cu cît politica puterilor oc
cidentale de intensificare a în
cordării internaționale a dus la 
crearea unei situații anormale 
în această regiune, în care unele 
țări participante la N.A.T.O. 
ațîtă în prezent isteria războinică.

Evenimentele din ultima vre
me arată că politica agresivă 
promovată de S.U.A. și de par
tenerii lor din N.A.T.O., precum 
și din alte blocuri militare în- 
iîmpină o împotrivire tot mai 
hotărîtă din partea statelor și 
popoarelor iubitoare de pace. Se 

intensifică lupta popoarelor din 
țările capitaliste împotriva! baze
lor militates și a pactelor, mili
tare, pentru drepturi «Democrati
ce și ^adevărată libertate'.

Părțile au- constatat cu satis
facție că rușinosul sistem colo
nial se află pe marginea depli
nei sale prăbușiri. Republica 
Populară Romînă șî Uniunea; So
vietică se pronunță cu hotărfoe 
împotriva acțiunilor tuturor colo
nizatorilor, atît ale celor yedst 
cît și ale celor noi, care încalcă 
în mod grosolan Declarația cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colonia
le, adoptată la cea de-a 15-a se
siune a AWnării Generale a 
O-NIU.

Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică sprijină mul
tilateral eroicul' popor* cub an ca
re luptă pentru întărirea inde
pendenței sale șî consolidarea 
cuceririlor sale revoluționare, 
sgrijină mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor care nu 
s-au eliberat încă pe deplin! de 
sub jugul colonial și sînt con
vinse că lupta eroică a popoare
lor din Laos, Algeria, Tunisia, 
Angola, Congo și a altor po
poare iubitoare de pace vai fi în
cununată de victoria deplină. 
Părțile condamnă!încercările cer
curilor imperialiste agresive de 
a se amesteca în treburile' inter
ne ale țărilor care îuptă pentru 
întărirea independenței! for poli
tice, pentru lichidarea înapoierii 
economice, asigurarea progresu
lui social și a bunăstării popoa
relor lor.

Ambele părți sînt convinse că 
actuala structură a O.N.U. nu 
corespunde schimbărilor care 
s-au produs în lume. Ele consi
deră drept dăunător pentru pace 
faptul că puterea executivă a
O.N.U. este concentrată în mîî- 
nile unei singure persoane care 
exprimă interesele cercurilor im
perialiste. Republica Populară 
Romînă și Uniunea Ș.pvîeiică v.pr 
milita cu perseverență ca struc
tura O.N.U. să fie pusă în con
cordanță cu raportul de forțe 
real care s-a creat actualmente 
pe arena internațională. In or
canele executive ale O.N.U. tre
buie să fie reprezentate în egală 
măsură toate cele trei grupări 
de state existente în prezent — 
statele socialiste, statele partici
pante la blocurile militare occi
dentale și statele neutre.

Părțile condamnă eu hotârire 
ocuparea ilegală în ездйзиаге de 
către Forțele armate ale S.U.A. 
a insulei Taiwan, care titrezintă 
un act de agresiune împo^nva Re!- 
publicii Populare Chineze, și spri
jină întrutotul poziția iustă a po
porului chinez în ce privește _ eli
berarea acestei părți integrante a 
teritoriului R.P. Chineze. Părțile 
declară că înlăturarea artificială și 
pe viitor a Republicii Populare 
Chineze de la participarea la acti
vitatea Organizației Națiunilor U- 
nite aduce un mare prejudiciu a- 
cestei organizații, îngreunează exa
minarea rodnica a problemelor 
internaționale, pentru a căror re
zolvare se cer eforturi colective din 
partea tuturor statelor. Guvernele 
Republicii Populare Romîne și U- 
niunii Sovietice vor insjsta și în 
viitor ca drepturile legitime ale 
Republicii Populare Chineze în 
Organizația Națiunilor Unite să 
fie restabilite.

Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică consideră anor
mal faptul oă Republica Populară 
Mongolă este lipsită pînă în pre
zent de posibilitatea de a fi mem
bră a Organizației Națiunilor 
Unite și de a-și aduce prin par
ticiparea la lucrările acestei or
ganizații aportul la rezolvarea sar
cinilor întăririi păcii și lăr
girii colaborării internaționa
le puse în fața O.N.U. prin 
Charta acesteia. Părțile se pro
nunță pentru rezolvarea dt mai 
rapidă și pozitivă a problemei 
primirii R. P. Mongole în O.N.U.

Ambele părți sprijină unanim 
cererile juste ale poporului coreean 
cu privire la evacuarea trupqlor a

mericane de pe teritoriul Coreei 
de Sud, precum și propunerile gu
vernului Republicii Populare De
mocrate Coreene cu privire la uni
ficarea pașnică a Coreei pe baze 
democratice. Ele sînt profund 
convinse că unificarea pașnică a 
Coreei constituie înainte de toate 
o cauză a poporului coreean însuși.

Ambele părți își confirmă năzuința 
BCabătută spre îmbunătățire, re- 
faviilar cu toate statele; indiferent 
«te ntfa&ârea lor socială, spre în- 
sfcisea tocrederii, spre dezvoltarea 
tecnrar formelor de colaborare, in
ternațională. Ele se pronunță 
pentru dezvoltarea liberă a comer
țului internațional, pentru lărgirea 
contactelor între personalitățile și 
organizațiile de stat și obștești pen
tru un schimb larg în domeniul 
realizărilor culturii, științei și teh
nicii.

Guvernele R.P.R. și U.R.S.S. au 
subliniat cu satisfacție că forțele 
[puternice ale socialismului și pă
cii cresc și se întăresc zi de zi. 
Tot mai multe state și popoare 
sprijină principiile coexistenței paș
nice și rezolvarea 'tuturor proble
melor litigioase în relațiile din
tre state pe calea pașnică, pe ca
lea tratativelor. Totodată statele 
și popoarele iubitoare de pace tre
buie să dea dovadă de vigilență 
maximă față de uneltirile imperia
liștilor și încercările cercurilor mi
litariste reacționare de a ascuți pe 
calea aventurilor militare și a pro
vocărilor situația internațională și 
de a amenința pacea. In legătură 
cu aceasta părțile consideră nece
sară întărirea și în viitor a orga
nizației Tratatului de la Varșovia 
și ia capacității de apărare a ma
relui lagăr al socialismului.

Ш.
In timpul convorbirilor dintre 

reprezentanții Partidului Muncito
resc Romîn și ai Partidului Go1 
munist al Uniunii Sovietice; care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie cordială și înțelegere 
reciprocă deplină, a avut loa un 
schimb reciproc de informații cu 
privire la munca ambelor partide, 
un schimb de păreri cu privire la 
munca ambelor partide, un schimb 
de păreri cu privire la dez
voltarea continuă a colaborării 
frățești dintre P.M.R. și P.C.U.S., 
au fost de asemenea discutate 
problemele actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Ambele părți au subliniat că 
Consfătuirea din noiembrie 1960 de 
la Moscova a reprezentanților par
tidelor comuniste . și muncitorești 
a inaugurat o nouă etapă în dez
voltarea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a so
lidarității frățești și a legăturilor 
multilaterale între partide. Ea a 
demonstrat înaă o dată coeziunea 
partidelor frățești din țările socia
liste, dezvoltarea și întărirea con
tinuă a legăturilor internaționaliste 
pe baza egalității depline în drep
turi și a independenței tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești. In perioada care s-a scurs 
de la Consfătuire a crescut și mai 
mult coeziunea tuturor țărilor la
gărului socialist, s-a întărit soli
daritatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Reprezentanții ambelor partide 
consideră că datoria lor supremă 
este de a întări și în viitor prin 
toate mijloacele unitatea statelor 
socialiste, a partidelor comunist? 
și muncitorești, pe baza mărețelor 
principii ale marxism-leninismului, 
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să ducă o luptă hotărîtă împo
triva încercărilor cercurilor impe
rialiste și ale agenturii lor de a 
scinda mișcarea comunistă și mun
citorească internațională. Ele vor 
fi și în viitor, intransigente în spi
rit leninist față de orice manifes
tări de revizionism; dogmatism, 
sectarism, de abateri de la princi
piile internaționalismului socialist.

In unitatea și coeziunea țărilor 
lagărului socialist, a partidelor co
muniste și ^muncitorești, în fideli
tatea lor față de învățătura mar-; 
xist-leninistă rezidă principalul iz
vor al forței și invincibilității fie
cărui partid frățesc; fiecărei țări 
socialiste; și a lagărului sodalist 
în ansamblu; garanția de nădejde 
a înaintării cu succes a țărilor so 
cialiste spre comunism.

Reprezentanții ambelor partide 
au constatat cu satisfacție că le
găturile- de prietenie frățească din
tre P.M.R. și P.G.U.S.; dintre po
porul romîn și poporul sovietic țc 
dezvoltă și se întăresc continuu. 
Intre Partidul Mundtoresc Romîn 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice; între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică nu a 
existat niciodată o înțelegere dife
rită a problemelor internaționale, 
a problemelor mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale și a’e 
construcției socialiste.

Ga urmare a întâlnirilor și dis
cuțiilor prietenești, care au avut 
loc în 1960 între tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, și a vizitelor redproce ale 
delegațiilor de partid ale P.M.R. 
și P.G.U.S. în Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică în 
vederea schimbului de experiență 
în domeniul muncii de partid, co
laborarea frățească dintre ambele 
partide s-a întărit și dezvoltat și 
mai mult. Studierea șl folosirea 
reciprocă a experienței activității
P.G.U.S. și P.M.R. au o deosebită 
însemnătate pentru construirea cu 
succes a socialismului și comunis
mului în ambele țări.

Reprezentanții P.M.R. au sub
liniat uriașa importanță istorică 
a luptei neobosite a P.C.U.S. 
pentru întărirea continuă a uni
tății mișcării muncitorești inter
naționale, pentru păstrarea puri
tății mărețelor idei ale marxism- 
leninismului, pentru întărirea so
lidarității frățești a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Un eveniment de însemnătate 
istorică mondială îl va prezenta 
examinarea și adoptarea de că
tre cel de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. a noului Program al 
P.C.U.S. In acest remarcabil do
cument marxist-leninist, pe care 
popoarele l-au denumit Manifes
tul Comunist al epocii contem
porane, pe baza luării în consi
derație a experienței istorice a 
Uniunii Sovietice de construire 
a socialismului, a victoriilor miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, se face o caracte
rizare desfășurată a societății 
comuniste, șe indică căile și me
todele concrete de construire a 
comunismului în U.R.S.S. într-o 
perioadă istorică cît mai scurtă.

Noul Program al P.C.U.S. va 
fi o armă ideologică de nădejde 
și o busolă sigură pentru po
porul sovietic în construirea co
munismului.

Reprezentanții P.C.U.S. subli
niază că ei privesc construcția 
comunistă în U.R.S.S. ca o mă

reață sarcină internationalists a 
poporului sovietic, care cores
punde intereselor întregului sis
tem mondial socialist, interese
lor proletariatului internațional 
și ale întregii omeniri.

Reprezentanții Partidului Mun
citoresc Romîn au subliniat că 
noul Program al P.C.U.S. con
stituie o contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea învățăturii mar- 
xist-leniniste, avînd o mare în
semnătate teoretică și practică 
internațională. Ei consideră a- 
cest document istoric, precum și 
experiența P.C.U.S. în construi
rea comunismului în U.R.S.S. 
drept un exemplu însuflețitor 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste, un exem
plu pentru toate partidele comu
niste și muncitorești.

Reprezentanții P.C.U.S. consi
deră drept datoria lor să subli
nieze contribuția de seamă a 
Partidului Muncitoresc Romîn la 
cauza întăririi unității și coeziu
nii partidelor comuniste și mun
citorești frățești, a marelui lagăr 
socialist, fidelitatea lui față de 
învățătura atotbiruitoare a m£r- 
xism-leninismului, față de inter
naționalismul socialist.

P.M.R. și P.C.U.S. sînt ferm 
hotărîte să dezvolte și mai mult 
legăturile frățești existente între 
ambele partide.

In timpul convorbirilor ce au 
avut loc, reprezentanții ambelor 
partide au căzut de acord asu
pra măsurilor concrete de lărgi
re a schimbului reciproc de In
formații, a schimbului de esfpa- 
riență în munca de partid, pre. 
cum și în ce privește dezvoltarea 
continuă a legăturilor frățești 
dintre oamenii muncii și orga
nizațiile obștești din Republica 
Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică.

In numele Comitetului Centrat 
al P.M.R., al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ăl 
R. P. Romîne, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a invitat o 
delegație de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice și 
personal pe tovarășul N.. S. 
Hrușciov să viziteze R. P. Ro
mînă. Această invitație a fost 
acceptată cu satisfacție, urnftad 
ca data vizitei să se stabilească 
ulterior de comun acord.

★

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne 
în Uniunea Sovietică care a de
curs într-o atmosferă deosebit de 
caldă și de cordială,- a constituit 
o nouă și vie demonstrație a 
alianței strînse și de nezdrunci
nat dintre ambele țări în marea 
comunitate a statelor și popoa
relor lagărului socialist.

Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică, Partidul Mun
citoresc Romîn și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice vor 
întări și pe viitor prietenia fră
țească spre binele oamenilor 
muncii din ambele țări, spre fo
losul tuturor statelor socialiste 
și al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, în inte
resul menținerii și întăririi pă
cii în lumea întreagă, pentru 
triumful socialismului și al co
munismului.

Moscova, 11 august 1961.
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