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ENTUZIASTE SCIINBUKI 
DE ONOARE

CU PRILEJUL ZILEI MINERULUI ȘI A ANIVERSARII I 
î A 30 DE ANI DE LA EROICELE LUPTE ALE MINERILOR * 
| DIN LUPENI DIN AUGUST 1929, COMITETUL RAIONAL t 
i DE PARTID FELICITĂ CĂLDUROS PE HARNICII MINERI * 
i AI VĂII JIULUI PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI CU i
♦ PESTE 42.000 TONE DE CĂRBUNE COCS1FICABIL ȘI E- t
J NERGETIC, SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI RE- î 
I DUCEREA PREȚULUI DF COST. ♦
♦ TOTODATĂ. COMITETUL RAIONAL DE PARTID CHEA- * 
î MĂ MINERII. TEHNICIENII ȘI INGINERII DIN CADRUL 1 
i EXPLOATĂRILOR MINIERE, LUCRATORII DE LA PREPARA I
♦ ȚII, UZINELE ELECTRICE SI U.R.U.M.P. SA DESFĂȘOARE i
♦ l-ARG ÎNTRECEREA SOCIALISTA PENTRU ÎNDEPLINIREA * 
i ANGAJAMENTELOR CARE ȘI LE-AU LUAT CA RĂSPUNS * 
| LA NOILE MĂSURI LUATE DE PARTID ȘI GUVERN PEN- * 
I TRU RIDICAREA NIVELULUI DE TRAI AL CELOR CE * 
| MUNCESC: AJUNGEREA ÎN TRIMESTRUL IV LA O PRO- « 
1 DUCTIVITATE MEDIE PE BAZIN DE O TONA DE CAR- ♦
♦ BUNE PE POST ȘI REALIZAREA A CEL PUȚIN 20 MILI- *
| OANE LEI ECONOMII PESTE PLAN. |
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înalta prețuire a muncii
de miner

Ziua de astăzi, prima dumini
că după 6 August, întregul popor 
o închină unuia dintre detașa
mentele de frunte ale clasei noas
tre muncitoare: minerilor. Cins
tim astăzi munca lor eroică, îi 
felicităm pentru succesele obținu
te și le urăm noi victorii mineri
lor noștri care zi de zi coboară îr 
adîncuri spre a smulge pămîrțlu- 
lui bogăția afît de necesară pa
triei noastre.

însăși așezarea sărbătoririi Zi
lei mineruiui în prima zi de după 
6 August, poartă în sine o semni
ficație adîncă. La 6 August ne-am 
plecat frunțile în fata jertfelor 

'minerilor din Lupeni, care acum 
treizeci de ani și-au dat viata în 
lupta- împotriva crîncenei exploa
tări capitaliste care osîndise 
minerii la o muncă de rob, la o 
viată de cîine. Ne-am amintit cu 
mînîe de acele vremuri, cînd în 
schimbul unei munci istovitoare, 
în care fiu de puține ori îșl pier
deau sănătatea sau chiar viata.

au apărut la orizont odată cu mă
rețul act al eliberării patriei de 
la 23 August 1944. Cei cincispre
zece ani care au trecut de atunci 
au fost anii unor victorii care ne 
umplu inimile de bucurie, de în
credere în viitorul însorit pe care 
ni-I făurim. Valea noastră a Jiu
lui se transformă într-o vale a 
bucuriei. Peisajul ei e cu totul 
altul de cît acela cînd stăpîni ai 
minerilor erau capitaliștii. Au 
prins din nou viață puterile mi
nelor Vulcan, Cimpa I și II lă
sate pradă distrugerii de capita
liști ; s-a născut o mină nouă 
Uricani, și toate la un loc
dezvoltă și se modernizează an de_________________  

(Continuare în nap. 4-aî
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deau sănătatea sau chiar 
minerilor le erau sortite foame
tea. analfabetismul, bolile. Și nu 
de puține ori, gloanțelor zbirilor 
burgheziei și moșierimii li se ală
turau exploziile catastrofale care 
îndoliau zeci și zeci de familii 
de mineri. I i se alătura șomajul 
însotit de chinuitoarea problemă 
a pîinii pentru ziua de mîine, de 
nesfîrșite peregrinări în căutare 
de lucru. Valea Jiului fusese 
transformată de exploatatori în- 
tr-o Vale a plîngerii, plină de su
ferințe pentru mineri și familiile 
lor. dar aducătoare de bogăție, de 
aur pentru stăpînii minelor din 
țară și de peste hotare.

Dar minerii nu și-au pierdut 
niciodată încrederea în victoria 
luptei lor pentru libertate și o 
viață de om. Zorii acestei vieți
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Brigada condusă de fronta- 
1 ist ui SPÎNU PETRU — de
corat cu Medalia Muncii —■ 
aiplică cu succes inițiativa 
„ziua și fîșia“ fapt care face 
să fie cea mai bună brigadă 

din sectorul III Lupeni.

LUPENI
Minerii din Lupeni, au hotă

rî! ca fiecare zi di-n săptămîna 
ce a trecut să o considere zi de 
producție mărită în cinstea Zi
lei minerului; Organizarea mai 
bună a muncii, entuziasmul cu 
care s-a muncit în toate abata
jele minei s-au concretizat în 
cele peste 1000 tone de cărbune 
extrase în plus de sarcinile pla
nificate. Numai în ziua de 4 au
gust minerii de aici au trimis 
cocsarilor hunedoreni 438 tone 
de cărbune în plus de sarcina 
zilnică. Toate colectivele sectoa
relor de producție au contribuit 
la acest rezultat de seamă. Fron- 
taliștii din brigăzile conduse de 
Ghioancă Sabin. Jurca Roman si 
Spînu Petru de la sectorul III au 
extras în zilele schimburilor de 
onoare 520 tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan. Și-au depă
șit în această perioadă cu 160— 
310 tone de cărbune sarcinile 
planificate si minerii sectoarelor 
I A, I B și IV A. La sectorul IV B. 
brigada frontalistului Schianu 
Ion. într-una din zilele schimbu
rilor de onoare a extras două 
fîșii de cărbune, trimitînd astfel 
la ziuă 150 tone de cărbune 
peste plan.

URICANI
Cinstind Ziua minerului și cea 

de a 10-a aniversare a zilei do 
cînd mina lor a dat prima tonă 
de cărbune, minerii de la Uri- 
cani au organizat în două zile 
schimburi de onoare. Despre fe
lul cum s-a muncit în aceste două

zile, faptele vorbesc de la sine. 
In prima zi planul pe mină a 
fost depășit cu 118 tone de căr
bune iar în cea de a doua cu 
peste 40 tone. La sectorul I al 
minei eforturile minerilor din 
brigăzile lui Teodorescu Stanca. 
Bria Ion, Apostol Vasile, Lun- 
gu Boris au dus la depășirea 
sarcinilor zilnice eu 79 tone de 
cărbune iar la sectorul II mun
ca entuziastă a tuturor brigăzi
lor de mineri s-a soldat cii 76 
tone de cărbune extrase în plus 
de plan.

VULCAN
In dimineața zilei de 6 august 

minerii tuturor sectoarelor de la 
Vulcan au coborît în mină eu 
hotărîrea fermă de a extrage cît 
mai mult cărbune. Se lucra în 
prima zi a schimbului de onoa
re în cinstea Zilei minerului. Re
zultatele obținute au arătat din 
plin entuziasmul cu care mine 
rii de aici întîmpină sărbătoarea 
lor. La sectorul I al minei, unde 
sarcina zilnică a fost depășită 
cu 66 tone de cărbune, cea mai 
mare. realizare a zilei a obti 
nut-o brigada lui Moraru Nico 
lae. Gu 54 tone de cărbune coc 
sificabil și-au depășit sarcina 
zilnică și minerii sectorului II, 
unde principala contribuție au 
adus-o brigăzile lui Drob Gheor- 
ghe, Tiucă loan și Gantz Ștefan 
Schimburile de onoare ale mine-
rilor de la Vulcan s-au soldat cu 
120 tone de cărbune cocsificabil 
și cu peste 20 tone cărbune e- 
nergetic, extrase în plus de sar
cina zilnică.

G. D.

• In primele 7 luni ani acest an, piuuuctia de cărbune 
cocsificabil și energetic dată peste sarcinile de plan de minerii 
Văii Jiului se ridică la aproximativ 42.000 tone. Din aceasta 
mai bine de ¡2.000 tone este cărbune cocsificabil extras de mi
nerii de la Lupeni, Uricani si Vulcan

• Datorită măsurilor tehnico-organizatorice luate, extinderii 
aplicării metodelor avansate de muncă, mecanizării și inova
țiilor, în prezent productivitatea muncii minerilor este mai ma
re cu circa 34 la sută decît cea obținută în anul 1954.

• Intre anii 1948—1958 Valea Jiului s-a dezvoltat mult. 
Aceasta o dovedește și valoarea investițiilor industriale și 
vile care depășesc suma de 1.648.000.000 lei.

• In anii de după 23 August 1944, in Valea Jiului 
apărut mine noi. S-au redeschis minele Vulcan, Cimpa I.
nea II. mina Uricani a intrat în exploatare. Numai la mina U- 
ricani — creație a regimului democrat-popular — investițiile în 
utilaje depășesc suma de 530.000.000 Iei.

• Statul democrat-popular acordă o deosebită grijă protec
ției muncii minerilor. La mina Lupeni în primele 6 luni 
din acest an s-au cheltuit circa 1.000.000 lei pentru șistifi- 
carea locurilor de muncă.

• In perioada anilor 1954—1959 semestrul I. la minele Văii 
Jiului au fost cheltuiți în scopul asigurării protecției muncii 
peste 105.500.000 le>
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* In acest am brigada condusă 
) de comunistul CRISTEA AiU- 
? RELdtn sectotWl I al minei 
ț Anânoasa a dat peste ptai 
? mai bine de 6990 tone de căr- 
C bune de bună calitate.

In primul semestru al anu
lui, tinerii mineri conduși de 
comunistul SCORPIE NICU- 
LAE — decorat cu Medalia 
Muncii — au extras îi* con
tul sectorului II al minei U- 
ricani mai bine de 2500 tone 

de cărbune peste plan.

Comunistul FILIP GHEOR- 
GHE de la preparația Lu
peni — decorat cu Ordinul 
Muncii d. IH-a — împreună 
cu colectivul secției sale s-a 
situat mereu în fruntea lup
tei pentru mărirea recuperă
rii în cărbunele special li
vrat cocsarilor hunedoreni.

n sectorul îl al minei Vul
can, brigada de frontaliști 
condusă de comunistul DROB 
GHEORGHE a extras mai 
bine de 1000 tone de căr
bune din cele peste 3000 
tone de cărbune extrase 
peste plan în primele 7 luni 
de colecflvul acestui sector.

La mina Petrila, cea mai 
bună brigadă este socotită 
aceea condusă de tî nărui 
miner ENACHE CH1RIȚA. 
Brigada sa a extras în pri
mul semestru al anului, 3366 
tone de cărbune peste olan, 
cu un randament mediu de 

5 tone pe post.

Brigada condusă de minerul 
BUCFNSCHI MIHA1 - de
corat cu Medalia Muncii —
a extras în acest an peste 
1200 tone de cărbune în plus 
de plan, aducînd astfel o 
contribuție de seamă la re
zultatele bune ale sectorului 

. III Lonea.
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Oamenii muncii 
ne scriu :

(•IWtCtRU INTEUAPIĂ A PAKT1IHIUH 
SPH NN HCTMH !

tanra «¡writer
Amil acesta

Ziua minerului LAPSANSKI ADALBERT 
se sărbătorește miner — Lonea
în preajma celei . deputat, „ ic in Marea Adunare Naționalăde a 15-a aniver
sări a eliberării 

tării noastre de sub jugul fas
cist. Sînt 15 ani de cina munca 
de miner este apreciată la justa 
ei valoare, de cînd și noi mine
rii trăim o adevărată viață de 
om, liberă, fericită.

Am lucrat 15 ani îți mină pe 
vremea cînd minele erau stăpî- 
nite de capitaliști. In minte îmi 
stăruie mai ales anii crizei ge
nerale. cînd lucram doar cîte 
3—4 zile pe săptămînă, cînd luni 
de zile am fost aruncați pe stra
dă pradă foamei și mizeriei. Dar 
vremurile cînd minerii erau lip
siți de dreptul la o viață ome 
nească au trecut pentru totdeau 
na. Năzuințele noastre de dece
nii se înfăptuiesc.

Mî-amintesc de perioada de

Săfbătearea lor 
o ți a noastră

In munca 
la fiecare

noasiră, ne-am 
pas de ajutorul

bucurat
sovietic

Să dăm

după eliberare. 
La chemarea par
tidului de a 
spori producția 
de cărbune pen
tru front, pentru

refacerea economiei naționale, 
noi am răspuns cu înflăcărare 
Sub conducerea partidului, am 
învins greutățile, ne-am făurit o 
viață nouă.

Recentele hotărîri ale partidu
lui cu privire la ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc 
ne-a însuflețit și mai mult în 
muncă. Brigada pe care o con
duc întîmpină Ziua minerului 
cu succese însemnate. Am reali
zat 15.000 lei economii prin re
ducerea prețului de cost și am 
extras peste 400 tone de cărbune 
în afara sarcinilor de plan. Efor
turile noastre nu vor slăbi nici 
în viitor. Viața nouă la care ain 
năzuit cu 30 de ani în urmă, o 
vom face tot mai îmbelșugată, 
tot mai fericită.--------o----------  

patriei cărbune 
dar și ieftin

din uzina 
sînt mineri, Ziua 

și sărbătoarea lor. 
numai pentru fap- 
muncitorii de la 

facem parte din ca- 
i combinat ci și 
întreaga

? Deși muncitorii 
I noastră nu 

minerilor e 
Aceasta nu 
tul că noi, 
U.R.U.M.P. 
druî aceluiași 
pentru că întreaga noastră

5 muncă se desfășoară alături de 
1 mineri și e pusă în slujba ușu- 
I rării lucrului lor din adînc

Turnătorii, sudorii, strungarii, 
forjării -și muncitorii de alte 
profesii din cadrul uzinei noas
tre cu toții muncesc pentru a 
trimite exploatărilor carbonife- 

utilaje mai multe, de calita- 
cît nun bună și ia un preț 
cost cît mai redus. Prinși 

întrecere în întîmpinarea Zi- 
minerului și a zilei de 23

SABAU ION 1 
inginer șef adjunct 

la mina Vulcan
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Anul acesta se 
împlinesc zece 
ani de cînd Vul
canul a început 
să reînvie. Mina, 
distrusă și inun
dată a pus pe minerii noștri ia 
grele încercări. Dar, chiar din 
primele zile ajutorul sovietic nu 
a întîrziat să vină. Specialiștii 
sovietici, inginerii Prusov și 
Rodin nu și-au precupețit timpul 
de a ne împărtăși din vasta tor 
experiență. In fiecare an după 
redeschidere au început să 
sosească utilaje moderne, care 
purtau pe ele inițialele dife
ritelor fabrici constructoare de 
mașini din Uniunea Sovietică. E 
suficient să arătăm că astăzi la

tot pasul în mi
na noastră sim- 
îim acest ajutor.
Trei mașini de 
extracție tip 
MKMZ, o mașină 

■ suitori tip SMB-34, 
ve cu troley și multe

de perforat
6 locomotr ... ___ ;
alte utilaje primite au făcut posi
bilă ridicarea continuă a produc
ției minei noastre care în acest an 
fajă de producția dată în anul 
1951, a crescut de 14,5 ori.

Astăzi cînd se împlinesc K) 
ani de la redeschiderea minei 
noastre, nimerii din Vulcan re
cunoscători
Dor sovietic
evenimente cii noi 
succese în muncă.

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

Sînt mîndru de meseria

față de harnicul po- 
sărbătoresc aceste 

și importante

de miner

Lucrez de 22 
de ani în mină. 
Dar ca să vor
besc despre acești 
ani trebuie să-i 
împart în două. 
Primii ani i-am muncit în vre
mea capitaliștilor, 
hrăni cei 6 copii, 
am muncit și cîte 
tr-o lună. Si cu 
răbdam foame, 
preună cu întreaga familie într-u 
singură încăpere umedă și întu
necoasă. Astăzi cînd îmi aduc 
aminte, nici nu-mi vine să cred 
că asta a fost soarta noastră, a 
minerilor.

De 15 ani încoace viata mea 
si a familiei mele s-a schimbat 
Grija partidului și a guvernului 
pentru ca viata noastră, a mine
rilor să fie tot mai bună o sim
țim zi de zi tot mai mult. Cîș 
figurile noastre au crescut iar 
odată cu ele și bunăstarea fami
liilor noastre. Am primit o casă 
cu 4 camere. Dacă pînă la eli
berarea patriei nu aveam ce pu
ne într-o cameră, astăzi cele 4 
camere sînt pline cu de toate. 
Pentru una din fete am cumpă
rat două garnituri de mobilă 
combinată, iar pentru băieți bi
ciclete. Am visat cîndva să stau 
liniștii cînd mă întorc de la lu
cru și să ascult muzica transmi
să la radio. Astăzi acest vis mi 
s-a împlinit.

In ceea ce privește munca 
noastră, ea este prețuită și răs-

M1HAI TUCACIUC 
miner șef de brigadă 

mina Aninoasa

Ca să pot 
de multe ori 
50 șuturi în- 
toate acestea 
Locuiam, îm-

plătită, cum n-a 
fost niciodată 
în trecut. Doi ani 
la rînd mi-am 
petrecut conce
diul de odihnă in 

De două ori am fosi 
„Ordinul Muncii", 
noastre, cuvîntui 

luate în seamă. Con- 
organizația de 

------ 1 spri- 
în aplicarea

străinătate, 
decorat cu 
Propunerile 
nostru sînt 
ducerea minei, <____
partid și sindicală, ne-au 
jinit îndeaproape L, _______
inițiativei privind creșterea ran
damentului în abatajul nostru. 
Totodată ne-am propus să dăm 
patriei cel mai _...___
din Valea Jiului. Avem tot spri
jinul să ne realizăm angajamen
tele.

ieftin cărbune

----o----
Vom dezvolta succesele 

obținute pînâ acum
o conduc în 

în
tîmpină Ziua minerului cu o 
seamă de rezultate bune. In în- 
trecerea socialistă desfășurată 
în cinstea Zilei minerului din a- 
batajul nostru am dat peste plan 
mai bine de 500 tone de cărbune 
cocsificabil. In luna iulie planul 
l-am depășit cu peste 200 da 
tone de cărbune, pe baza creș
terii Droductivității muncii cil 
660 kg. cărbune pe post peste 
cea planificată. ! ‘zflttatul aces
ta ne-a arătat că în munca noas
tră avem încă rezerve suficiente 
pentru a spori continuu produc
tivitatea muncii;

In urma hotărîrii partidului 
cu privire 1« creșterea nivelului 
de trai, minerii din brigada pe 
care o conduc și-au analizat po
sibilitățile și am hotărît cu toții 
să ne îndreptăm eforturile spre 
obținerea unor economii cît mai 
mari. Ne-am angajat să econo
misim pe lună cel puțin 5 m. c 
lemn și 50 kg. de exploziv.

in încheiere, vreau să arăt că 
rezultatele obținute de noi pînă 
acum, constituie doar un pas 
spre obținerea unor succese și 
mai frumoase pînă la 23 August.

Brigada pe care 
sectorul I al minei Uricani, 
tîmpină Ziua

APOSTOL VASILE 
brigadier — mina Uricanî
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August noi am reușit să ne 
achităm cu cinste de sarcini.

Un stimulent în munca noas
tră l-a constitui și noile mă
suri luate de partid și guvern 
cu privire la mărirea salariilor, 
ia creșterea substanțială a pen
siilor și reducerea prețului la 
2600 d* sortimente de produse 
industriale și alimentare. Mun
cind cu forțe sporite pentru a 
răsplăti prin fapte grija ce ne-o 
poartă partidul nostru drag, noi 
am reușit să întîmpinăm Ziua 
minerului cu angajamentele 
luate în întrecere îndeplinite și 
depășite, și ne vom strădui să 
sporim neîncetat realizările ob
ținute.

REMZSÖ 1OSIF
lăcătuș rabotar — U.R.U.M.P.
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într-o fa
de țărani 
din Dobrogea. A venit 

eliberării. La chemarea 
venit în Valea

TAÑASE GHEORGHE 
miner — Petrila

Am avut parte 
de o copilărie a- 
mară, 
milie 
săraci 
ziua
partidului am 
Jiului și m-am stabilit aici. Am 
devenit miner. In prezent conduc 
o brigadă de tineret care lucrea
ză la înaintări în sectorul 1 al 
minei Petrila. Odată cu însuși
rea tainelor acestei meserii, 
ușoare dar frumoase — am 
venit mîmlrtf pentru meseria 
miner pe care am ales-o.

Munca de miner este răsplă
tită azi din plin. Partidul, sta
tul nostru democrat-popular ne 
poartă o grijă deosebită. Eu tră
iesc într-o locuință confortabilă. 
Din cîștigul pe care-1 am, îm
preună cu familia mea ducem o 
viată fericită. Zilele trecute so-

nu 
die- 
de

Vremurile zugrăvite in aceste tablouri, noi le-am trăit copii, și le-am trăit din greu. Era ?
foamete, mizerie, șomaj. De aceea am făcut greva in ’29... ca voi azi să puteți purta la git ?
cu mândrie cravata roșie. Să nu știți ce-i foamea, ce-i dorul de joacă... — așa își începe po- /
vestirea minerul Pasuth Ignat, plimbînd pionierii prin cele două expoziții din Lupeni.
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De cînd am poposit în 

Aninoasa, cu mulți ani 
în urmă, am început, 
Alături de mulți alți ti
neri, să frecventez clu
bul care a devenit apoi 
pentru mine un prieten 
bun pe care îl vizitam 
în fiecare după amiază. 
Emoția primului meu 
rol în piesa „Deschideți 
ferestrele“ o simt și a- 
c.um deși de atunci au 
trecut mai bine de zece 
ani, așa după cum simt 
bucuria încercată de în
tregul colectiv cînd ni 
s-a înmînat diplome de

mea a năsjtia
cut un băiat. Al 
doilea copil. Sînt 
convins că le 

asigura o copilărie fe-voi putea 
ricită.

Pentru 
a familiei mele 
nostru popor sînt 
muncesc tot mai bine, mai spor
nic. Răspunzînd noilor măsuri 
luate de partid pentru creșterea 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, brigada noastră s-a 
angajat să realizeze lunar 91 lei 
economii de fiecare om 
gadă și să depășim 
noastre de plan cu cîte 
galerie lunar.

viața liberă și fericită 
și a întregului 

hotărît să

din bri- 
sarcinile 
15 m. 1.

Construim 
pentru mineri

In calitate de șef de brigadă de 
zidari deseori le-am vorbit tova
rășilor mei de muncă despre con
dițiile mizere în care au trăit mi
nerii în trecut. Conștient; de im
portanța sarcinilor ce ne-au re
venit am pus umărul cu toții și 
de cînd am început lucrările de 
construcții, minerilor din Lupeni 
le-am dat în folosință 773 apar
tamente în blocuri, 175 aparta
mente în case în șir și 1.122 lo
curi în cămine. Pentru cadrele de 
mîine a'e minei, la Grafit s-a 
construit o școală profesională. 
S-a mărit școala elementară nr. 1 
din Lupeni. Am construit un club- 
cinematograf, un restaurant, un 
frigorifer, fabrica de ghiafă și al
te edificii

In cinstea Zilei minerului vom 
da în tolosință un nou bloc, blo
cul 18 cu, 36 apartamente și am 
început lucrările de fundație 
alte două.

Mă angajez ’ca împreună
membrii brigăzii mele să econo
misesc 3.500 buc. cărămizi la zi
direa blocului 22 A șî să lupt 
pentru reducerea prețului pe apar, 
fament ■nib 40 mii lei.

MOCA AUREL 
zidar, șantierul Lupeni

cu

L B L NOSTRU

----O—
Cinstim

Ziua minerului

fruntași pe raion.
Succesele obținute în 

anii următori au făcut 
ea ia faza republicană a 
ceiui fle-al IV-lea con
curs pe țară al forma
țiilor artistice, Aninoa
sa să fie reprezentată de 
o formație corală și doi 
recitatori.

Azi privesc în jur și 
inima mi se umple de 
bucurie. In clubul ele
gant. cu covoare persa
ne, cu draperii plușate, 
cu fotolii și jocuri pentru 
fel și fel de distracții, 
sînt prinse și diplome

de la actualul 
pe țară — cel 
lca : „Brigada 
de agitație — locul I pe 
raion și regiune, forma
ția de dansuri locul II pe 
raion, formația corală lo
cul III...

In sălile clubului for
mațiile artistice se pre
gătesc pentru a întîm- 
pina cu cele mai reușite 
programe mărețele săr
bători : Ziua minerului 
sf 28 August. In sala de 
lectură, unde confortul 
*«* îmbie să zăbovești, 
cîtiva mineri își petrec

concurs 
de-al V- 
artistică

în liniște orele libere. Ei 
se numără printre cei 
1500 cititori ai Aninoa- 
sei care frecventează des 
biblioteca ce le pune la 
dispoziție mai mult de 
I6 00C volume de litera
tură beletristică, tehnică, 
politică, în limbile romî- 
nă, maghiară, germană 
ctc.

Peste tot — cei 15 ani 
de libertate — au schim
bat fundamental locuri
le, munca și viața.

CONSTANTIN POPA 
miner, artist amator

Conduc o brigadă de mineri în 
sectorul 1 B al minei Lupeni, 
stratul 18.
minerului și a celei de a 15-a 
aniversări
gajat să dăm peste plan din aba
tajul nostru frontal 400 vagonete 
de cărbune de cea mai bună cali
tate.

Pentru fiecare membru al bri
găzii, de la .miner și pînă la va
gonetar, acesl angajament precum 
și alegerea șistului din cărbune a 
constituit o preocupare permanen
tă. Astfel, am reușit să dăm căr
bune fără șist vizibil ; am lichi
dat cu penalizările, respectîndu-ne 
angajamentul luat. Brigada pe 
care o conduc a dat peste plan 
600 vagonete cu cărbune de bună 
calitate.

Astfel cinstim Ziua minerului șl 
măreața sărbătoare a eliberării 
patriei noastre.

SOLOMON GHEORGHE 
miner șe> de brigadă Lupeni

Pentru cinstirea Zilei

a eliberării ne-am an-
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Daca ar fi să cercetezi pas cu 
pas drumul parcurs de vechea 
așezare minerească a Lupeniuiui, 
afli aici un proces care pace a se 
desfășura împotriva firii. Lupeniul 
lui august 1929 presărat cu co
cioabe și bordeie năpădite de în
tuneric și ruină, Lupeniul greviș
tilor împușcați de patroni și al 
minerilor schilodiți de accidente, 
Lupeniul cărbunelui scos cu rîzna 
și tîrnăcopul cu prețul șîngeiui 
și nu de puține ori al vieții mine
rilor. îl găsești doar în 
bătrînilor.

Lupeniul nostru de 
întîmpină cu freamăt de 
viată, te îr-tîmpină cu 
sale noi. cu oamenii săi harnici, 
ale căror feje strălucesc de bucu
ria vieții

Tinerețe înseamnă bucuria de 
a trăi, încredere în viitor, frea
măt de muncă și de viată, în
seamnă înflorire. Lupeniul de azi 
le întrunește pe toate, 
așezare minerească, Lupeniul, 
în plin drum spre tinerețe!

evocärilp

astăzi te 
muncă și 
cartierele

Bat rína
e

Florile orașului
Ca să vorbești despre tot ceea 

ce e nou și măreț în Lupeniul 
zilelor noastre e greu, apioaoe 
cu neputință. E greu, pentru că 
semnele vieții noi sînt evidente în 
fiecare colțișor al acestei așezări 
minerești, de la un capăt la altul al 
ei. Să coborîm în gară, și dacă 
n-ai mai fost pe aici de cîteva 
săptămîni, rămîi plăcut surprins 
de scuarul presărat cu verdeață 
și ’’flori răsărit ca din pămînt pe 
ocu! viran din spatele gării ln- 
dmpinînidu-te aici, florile și ver
deața te însoțesc peste tot în oraș. 
Le întîlnești pe aleile minei Lu
peni, acolo unde cu'30 de ani în 
urmă sîngele minerilor străpunși 
de gloanțele și baionetele zbirilor 
foștilor stăpîr.i ai minelor înro
șea pămîntul negru.

Flori — în fiecare colțișor al 
Lupeniuhii. Grija minerilor pentru 
împodobirea orașului cu flori are 
o adîncă semnificație. Urmașii 
celor care în august 1929 și-au 
vărsat sîngele cerînd DÎine si 
dreptul la o viată de om, urmașii 
acelora cate n-au știut ce-i bu
curia de a trăi, se îngrijesc azi 
de flori.

mat economicos, cu inele de bol- 
tari, fier — șină și mai ales cu 
fier în secțiune de clopot. Se fac 
încercări pentru armarea galerii
lor în ancore. De la tovarășul 
Ledrer losif, directorul minei Lu
peni, afli că mai bine de o treime 
din producția de cărbune a minei 
e extrasă din abataje armate în 
fier. Ga să-ti poți da seama cît 
de mult ușurează armarea în 
fier munca minerilor, trebuie ne
apărat să vezi frontalele brigăzi
lor conduse de comuniștii Nagy 
Andrei sau Popa loan din secto
rul II. Materialul lemnos, căruia 
i se pot da alte întrebuințări mai 
utile, e economisit. Munca grea 
cheltuită pentru aducerea lemnu
lui pe suitori e și ea economisită 
cu ajutorul armăturilor de fier, 
care odată aduse în abataje se 
folosesc de un număr nelimitat 
de ori. Trebuie să vezi abatajele 
frontale conduse de Sehianu Ion, 
Furo Alexandru sau Rotaru de pe 
stratul 15, unde armării metalice 
i s-a alăturat havezeie. Ce în- 
seampă o haveză în abataj o poa
te spune brigada lui Sehianu care 
într-o singură zi, în cinstea Zi
lei minerului și a sărbătorii de 
Ia 23 August, a scos nu o singu
ră fîșie, ci două, întreeîndu-și 
planul cu 126 la sută I

Lucruri obișnuite 
zilelor noastre

ca 
să

Prima noastrâ minà
In drumul spre tinerețe a Lu- 

peniului, locul central îi ocupă 
mina, aceea unde în trecut tîrnă- 
¿opul, rîzna, sfredelul de mînă și 
putea erau singurele unelte ale 
minerilor, unde cărbunele purta 
pecetea muncii istovitoare de rob 
a minerului.

Astăzi Lupeniul se mîndrește 
cu cea mai mare și mai modernă 
mină din tară Mașinile moderne 
au pătruns adine în abataje, usu- 
rînd iși înfrumusețînd munca mi
nerilor. Mina Lupeni este 
cipalul izvor de 
cabil.

Lupta pentru 
ne se împletește 
ocupare pentru 
întinerirea minei. Porțiuni de sute 
de metri de galerii sînt armate 
în chip nou, mult mai trainic și

Modernizarea minei, astfel 
ea să devină mai productivă, 
livreze economiei naționale can
tități sporite de cărbune de bună 
calitate și la un preț de cost re
dus, a devenit o preocupare cu
rentă a colectivului. Perforajul e- 
lectric, mult mai spornic de cît 
cel pneumatic, se aplică în tot 
mai multe abataje. Pe stratul 15 
se pregătesc noi frontale unde ar
marea în fier și havezeie își vor 
spune din nou cuvîntul.

La Lupeni, asemenea realizări 
le întîlnești la tot pasul. Minerii 
le consideră de pe acum lucruri 
obișnuite. S-au obișnuit cu loco
motivele electrice, dar au remar
cat totuși cu bucurie că pe gale~ 
riile minei au început recent să 
circule noi locomotive Diesel fa
bricate la uzinele „23 August“ —* 
București sau locomotive cu trolei 
produse la Graiova. E ceva obiș
nuit ca brigăzile conduse de mi
nerii Feher Vasile, Diana Chitu. 
Sfetlic loan și atîtea altele să-și 
întreacă cu mult sarcinile de plan 

dea în plus patriei sute de to- 
de cărbune. Brigăzile conduse 
Huda Mihai, Bartha Dioms’e 

Ferenczi Balasz din sector«’ 
pregătiri se întrec pentru noi

recorduri la înaintări, dar toți so
cotesc că așa trebuie să fie.

Intr-adevăr, sînt lucruri obișnui
te. Dar bătrînul miner Letean 
Petru, care acum ca și în urmă 
cu zece ani e fruntaș al lupte' 
pentru căi bune, și asemenea lm 
toți minerii Lupeniului, știu că 
aceste lucruri sînt obișnuite zile
lor noastre, poartă pecetea zile
lor noastre și se întregesc în tine
rețea care a cuprins vechea mină 
și orașul ce înflorește în jurul ei.

să 
ne 
de 
si 
de

prin-
cărbune cocsifi-

mai mult cărbu- 
cu o strînsă pre- 
modernizarea și
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LUPENI
ORDINUL STEAUA REPU
BLICII POPULARE ROMINE 

CLASA V-a
Toth luliu

Dobay P. Mihai 
ORDINUL MUNCII 

CLASA Il-a 
Kocsik Mihai 
Miiig Iosif 
Szilveszter Andrei 
Damian Traian 
Farcas Mihai

ORDINUL MUNCH 
CLASA III-a 

Sipos Ludovic, Kocsis Fran
cise, Hegyi Dănilă, Beseny An
drei, Delazenski Ștefan, Maro
san Francise, Fias Ludovic, 
Bembea Nicolae, Fîrtac luliu, 
Turlea Petru, Guias Gheorghe, 
David loan, Lipan lacob. He
gedűs Andrei, Rus Arpad, Na- 
sztai Francise, Suciu Ioan, Koos 
Ladislau, Tomșa Octavian, 
Nagy Adalbert, Ocroglici loan, 
Popa Ioan, Gabor Francise, Fi
lip Gheorghe, Ciula Adam, Pe 
trovici Ioan.
k•••••• ♦ • »»w i » M

LONE A
ORDINUL MUNCII 

CLASA II-a
Smida losif 
Costinaș Aurel

ORDINUL MUNCII 
CLASA lll-a

Sicoie losif, Ciriperu Vasile, 
flurcin Gheorghe.

PETRI LA
ORDINUL MUNCII 

CLASA Il-a 
Marosi Dominic

ORDINUL MUNCII 
CLASA HI-a 

Țîrlea Dumitru, Nagy
xandru, Andrei Ignat, Croitorii 
Gheorghe, Crîșan Petru II, Alt
man

Ale-

Rudolf.
ANINOASA 

ORDINUL MUNCII 
CLASA Il-a 

Săcăluș Petru II 
ORDINUL MUNCII 

CLASA lll-a 
Barzu Gheorghe, Nîculescu

INTR=UN ALBUM

lulle It la M
Vasile, Doroghi Floria», Dinis 
Miron, Pușcaș Ștefan, Hidișan 
luliu, Lăzărescu loan. Nagy lu
liu III, Bihavetz Adalbert, 
nea Valter.

Ma-

VULCAN
ORDINUL MUNCII 

CLASA Il-a 
Böjté Ravel

ORDINUL MUNCII 
CLASA III a 

Kurlender Francisc, Jurca E- 
mil, Moraru Nicolae, Fodor Ar 
cadie, Nichelski Iosif, Vass 
nai. Biro Emeric.

UR1CANI 
ORDINUL MUNCII 

CLASA IH-a 
losif, Sorescu Gheor-Pesitz 

ghe. 
C.C.V.J.

Ml

(C.C.V.J., U.R.U.M.P., 
O.C.M.M.. U.P.D.)

ORDINUL MUNCII 
CLASA 

Iuhasz Carol, 
ius, Chereji Ladislau, Jic Jian», 
Eisler Anton. Somlo Gavrila.

U.P.D.)
Ilia
Furdui Rocou*
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VIAȚA MINERILOR

Linogravura „Ședință in ilegalitate" — Ervin Nagy
------------- ~ - —

In toate librăriile din raion 
poate ;i găsit în aceste zile un 
album de linogravuri, apărut după 
cum se spune chiar în prefața 
lui, „ca o convingătoare confrun
tare între mizeria și asuprirea de 
odinioară și viata luminoasă, libe
ră șî fericită (a minerilor) de azi 
în Valea Jiului“. Albumul este o 
scurtă cronică ,a luptelor trecutu
lui și a gloriosului prezent. Cu
prinde 24 de lucrări executate de 
Cenaclul de creajie al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Petroșani. 
Lista reproducerilor împarte al
bumul în două : prima parte, iz- 
vorîtă din viata Lúpeniului anu
lui 1929 include lucrările lui 
Kalman Fodor — „In așteptarea 
soțului“, losif Matvaș — „Victi
mele 'din fundul minei’’, Friderich 
Walter — „Mizeria muncitorilor 
din trecut“ și „Apel la grevă“, 
losif Tellman-,-— „Greviștii" etc.. 
Partea a doua cuprinde reprodu
ceri care prezintă Lupeniul din 
perioadă 23 August 1944 — 6 
August 1959. Tinerii artiști înfă
țișează aici cele mai variate as
pecte -ale noului în lucrările t 
„Vom apăra cuceririle noastre“ 
(losif Telfrnan), ..Constructorii“, 
(Victor Szilveszter), „La cursul se. 
ral“, (Ervin Nagvil Studenții“ 
(Frieda Imling) șî altele.

TRANDAFIRII MINERULUI FLOREA
Era în primăvara anului 1944. 
Pămîntul se

Primii care-și 
pe stradă au 
cuiti. : 
lut în 
Florea 
seamă 
sculase 
să fi apărut, și trebăluia în gră
dinița de flori din fata casei 
unde locuia. Sădea trandafiri.

- Ce l-o fi apucat — gîndeau

umflase de ploaie, 
făcură apariția 

fost copiii. Des
făceau diguri de 
străzii. Minerul 

n-a fost băgat în

mînjiti,
șanțul
Avram
de nimeni cu toate că se 

: mai înainte ca zorii zilei

I. B.

C șl D — fiecare avînd cite 27Două din frumoasele blocuri din cartierul Brala-Lupeni 
apartamente.

unii ? Era ceva ce nu era în o- 
biceiul minerilor...

Timpul trecea. Puietii au dat 
în frunze, 
și-au deschis 
roșii, roșii 
Cînd a venit 
așa-i spune 
meniului de 
-- minerul Florea a tăiat cei mai 
frumoși boboci. Și-a prins în 
piept unul din ei, iar copiilor 
săi Katita și Avrămut le-a fă
cut la fel.

Toată ziua minerul Florea nu 
și-a mai găsit locul. Mergea pe 
stradă vesel, discutînd cu prie
tenii și cunoscutii despre măre
țul eveniment care zicea el „va 
schimba vechile rînduieli și va 
da dreptul muncitorilor să con
ducă tara“. Cei doi copii călcau 
cu pași mărunți și iuti în fata 
tatălui lor. Nu înțelegeau ni
mic din ceea ce auzeau că dis
cută dar se bucurau deopotrivă 
cu el.

După un an minerul Florea 
Avram s-a stins. In urma lui au 
rămas cei doi copii 
Avrămut precum și 
din grădiniță. Altă 
nu le-a lăsat cu toate că trudise 
zeci de ani în mină si nimeni 
n-ar fi putut spune că a fost 
vreodată risipitor.

Cei doi copii au crescut. Și-au 
făcut cîte un rost în viată. As
tăzi sînt căsătoriți, iar minerul 
Florea, dacă ar trăi, s-ar bucura 
văzîndu-și nepoții : Aurica. Gicii. 
Mitru. Liviu si Tutu.

Din 1944 încoace în fie
care an trandafirii au înflorit. 
Nepoții au luat în grija lor gră
dinița. Cînd vin sărbătorile ei 
culeg bobocii roșii de trandafiri 
și-și amintesc din povestirea pă
rinților de moșul lor care i-a 
sădit.

De Ziua minerului ori de 23 
August în casele celor două fa-

apoi, prin august 
primii boboci. Erau 
de parcă ardeau, 
ziua „slobodnei“ — 

Florea-baci eveni- 
la 23 August 1944

Katita și 
trandafirii 
moștenire

milii pe masă, în vază, copiii se 
îngrijesc să pună trandafiri. 
Sînt roșii ‘ de parcă ard. Katita 
și Avrămut își mai amintesc de 
ceea ce spunea Florea-baci în 
ziua „slobodnei“ că „se vor 
schimba vechile rînduieli și mun
citorii vor îi cei ce vor conduce 
tara“. Astăzi, previziunea mine
rului Florea este un adevăr îm
plinit.

Avrămut este șî el miner. Mi
ner si încă din cei de bază de 
la mina Vulcan. Lucrează de am 
de zile la săparea puțurilor. 
Munca i-a adus și folos. Și-a 
construit o casă nouă de toată 
frumusețea în care locuiește 
deîa.

Și Katita își are căminul ei, 
copiii ei. Pe copii îi poartă la 
școală . La sfîrșitul lui august 
se mută si ea 
Sî-au 
stat.

Cei
făcut .
re tatăl lor nu a putut să-t facă 
în’r.-o.viată întreagă.

Nepoții minerului Florea s-au 
găsit și ei în treabă de la o,vre
me încoace. La noile lor locu
ințe își amenajează cîte o grădi
niță. Trandafirii pe care-I să
desc sînt cei din generația Iui 
august 1944, sînt din cei sădiți 
Tn urmă cu 15 ani de moșul loi 
pe care nu l-au cunoscut, dai 
despre care au auzit povestin- 
du-se.

La sărbătorile din augustul a- 
cestui an nepoții minerului Flo
rea își vor împodobi camerele 
cu buchete de trandafiri roșii. In 
flecare an ce va urma se va în- 
tîmpla la fel pentru că genera
ția de trandafiri roșii din au 
gust 1944 a minerului Florea nu 
se stinge ci crește an’ de an îm
podobind strada pe care a locuit 
minerul Florea.

C. MORARti

în casă
făcut-o cu împrumut

nouă, 
de la

șl-audoi fii ai lui Florea 
fiecare casă. lucru pe ca-



STEAGUL Roçro

DIA tïtMMmtLt EXIEBAE LA OBBWEA ZILEI
ScMmM de vizite Hrașciev-Eiseiihewer un eveniment 

satetet de opinia publică mondială
VARȘOViA 8 (Agerpres) 

P.A.P. annn(ă:
Ziarele poloneze continuă să 

publice comentarii, ecouri și alte 
materiale consacrate apropiatului 
schimb de vizite dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și preșe
dintele Statelor Unite, D. Eisen
hower. Ziarele poloneze sublinia
ză că o dată cu întîlnirea aces
tor doi oameni de stat poate în
cepe o nouă 
naționale.

capăt cursei înarmărilor, de a se 
rezolva pe calea tratativelor toa
te problemele 
gioase.

internationale liti-

★

(Agerpres)

eră în relațiile inter-

★

8 (Agerpres) A-

Biimeie atonale B [iilniiia B la Iwiii 
perti IMma ainsi Me ji ti m

ziarul, înseamnă un dezgheț în 
războiul rec.» și începutul unei des
tinderi“.

In legătură cu aceasta ziarul 
dă o înaltă apreciere politicii de 
pace a U.R.S.S., „care totdeauna 
s-a pronunțat pentru necesitatea 
vizitelor reciproce dintre reprezen
tanți, pentru contacte și tratati
ve între oamenii de stat“.

HIROȘIMA 8 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, în 

cadrul ședințe.’ plenare a Confe
rinței de la Hiroșima pentru in
terzicerea armei atomice și cu 
hidrogen au fost adoptate o serie 
de documente referitoare la obiec
tivele imediate și acțiunile comu
ne pe plan internațional sie lup
tătorilor pentru interzicerea arme
lor atomice și cu hidrogen.

In apelul adresat guvernelor 
și popoarelor lumii conferința a 
cerut forțelor iubitoare de pace 
din lumea întreagă să lupte pen
tru lichidarea blocurilor militare, 
pentru crearea de zone denuclea- 
rizate în diferite părți ale lumii 
pentru interzicerea înarmării ato
mice a Japoniei și să ceară con 
vocarea unei conferințe la nivel 
înalt a marilor puteri care să 
discute problemele vitale inter
naționale cum sînt încheierea u- 
nui acord ca privire Ia interzice
rea totală a experiențelor cu ar- 
mî nucleară, încetarea înarmării 
nucleare, interzicerea staționării 
de trupe dotate cu armament nu
clear în regiuni în care există 
conflicte

Noi cerem, se arată în apel.

guvernului și poporului vest-ger- 
man, guvernelor și popoarelor 
participante Ia N.A.T.O să renun
țe la nucîearizarea teritoriilor lor. 
Crearea de zone denuclearizate în 
aceste țări va constitui un mare 
nas spre rezolvarea problemelor 
lor naționale

înarmarea atomică a Germa
nei occidentale îngreunează șl 
mai mult reunificarea țării, iar 
înarmarea atomică a Japoniei, ca 
un rezultat al revizuirii „trata
tului de securitate“ japono-ameri- 
can, va rrări si mai mult perico
lul unui război în Extremul 
Orient si va periclita pacea mon
dială.

In recomandările adresate miș- 
■ării împotriva înarmării atomice 
a Japoniei se propune ca luna oc- 
’ombrie să fu? o lună pentru ac
țiuni îndreptate împotriva înar
mării atomice a Japoniei și în 
•are să se organizeze o largă miș
care care să ceară Parlamentului 
ioponez să interzică înarmarea 
atomică a Japoniei șî să procla
me ziua de 1 septembrie ca zi in
ternațională a luptei comune pen
tru convocarea conferinței la nivel 
înalt, pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen

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

EVENIMENTELE DIN LAOS
HANOI (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Infor

mații transmite că ziarul „Lao 
Han Sat Sieno Kuang“ a publi
cat o știre în care se spune că 
populația și detașamentele de 
partizani din provinciile Fano 
Săli si Sam Nea din Laos, au 
început lupta împotriva trupelor 
guvernamentale ale lui 
kone.

Ziarul subliniază că poporul 
s-a ridicat la luptă, fiind indig
nat de intenția guvernului Sa
nanikone de a extinde războiul

TIRANA 8
Comentînd știrea cu privire la 

apropiatul schimb de vizite între 
N, S. Hrușciov și D. Eisenhower. 
ziarul „Pună" subliniază că s- 
ceastă știre este considerată de 
toate popoarele ca un succes u- 
riaș al 
că.

Este 
ziarul, 
și-a cruțat foitele pentru îmbună
tățirea relațiilor cu toate tarile 
printre care și Statele Unite ale 
Americii. Uniunea Sovietică a dus 
și duce în mod consecvent o po
litică externă de pace, plecînd de 
la premlza că deosebirile dintre 
sistemele sociale și politice ale 
statelor nu trebuie să împiedice 
colaborarea rodnică între popoare.

ideii de coexistentă pașni-

îndeobște cunoscut, scrie 
că Uniunea Sovietică nuPHENIAN 

genția centrală telegrafică coreea
nă anunță

Apropiatul schimb de 
dintre N. S. Hrușciov și D. Ei
senhower, conferința de presă a 
șefului guvernului sovietic se gă
sesc în centrul atenției opiniei pu
blice și presei din Republica 
Populară Democrată Coreeană.

In articolul redacțional intitu
lat : „O victorie uriașă a ideii 
tratativelor', ziarul „Minciju Gio- 
san” scrie că știrea cu privire la 
schimbul de vizite dintre condu
cătorii guvernelor U.R.S.S. și 
S.U.A., declarația făcută de N. S. 
Hrușciov Ia conferința sa de pre
să în legătură cu aceasta se bu- 
curi de sprijinul și aprobarea u- 
nanimă ă întregului popor core
ean.

Apropiatele vizite corespund 
năzuințelor omenirii de a se lichi
da războiul rece, de a se pune

------------------------- o

Jh (specie șomajul ia ppopopții

vizite

*

BAGDAD 8 (Agerpres)' TASS 
anunță •

Intr-un articol intitulat: „Vic
toria voinței popoarelor spre pace 
si colaborare“, ziarul „Saut al 
Ahrur” scrie că nici un eveniment 
din ultimii ani din arena inter
națională nv a fost întîmpinat 
cu atîta aprobare unanimă ca a- 
propiata întflnîre a conducătorilor 
Uniunii SfA’îetice și Statelor U- 
nite. „Această întîlnire, declară

*

LONDRA 8 (Agerpres)
Intr-un articol publicat în 

rul „Daily Worker“. John Goilan, 
secretar general al Partidului Go- 
muflist din Marea Britanie, salută 
schimbul de vizite dintre primul 
ministru sovietic N. S. Hrușciov. 
și președintele S.U.A., și arată 
că acest important eveniment in
ternațional confirmă falimentul 
politicii „războiului rece“ și cam
pionilor înarmării nucleare.

Problema caje ni se pune acum 
scrie. Goilan, este să creăm în lu
nile viitoare un atît -*e puternic 
curent de opinie publică în fa
voarea unui acord îneît să asigu
răm realizarea acestuia. In sta
diul actual se manifestă o ore- 
siune crescîndă în toată lumea 
pentru tratative și pentru înțe
legere Est—Vest.

zia-

★

ATENA 8 (Agerpres).
Ziarul „Avghi“ publică sub 

titlul „O hotărîre dte mate im
portantă a mișcării sindicale 
democratice din Grecia în pro
blema șomajului“ un articol re
feritor ia problema șomajului și 
a organizării luptei celor op 
muncesc din Grecia pentru limi
tarea șomajului și pentru satis
facerea cerințelor lor.

In articol se arată că „șoma
jul în Grecia ia proporții din ce 
în ce mai mari, șomerii, în ma
rț» lor majoritate, fîămînzesc 
fără ajutor de șomaj, far capi- 
tafișlii se străduiesc să profite 
de pe urma șomajului pentru a 
înrăutăți șî mai mult condițiile

de viată și de muncă ale celor 
ce muncesc“.

Ia articol se arată că potrivit 
datelor publicate de Ministerul 
Muncii, numărul șomerilor se 
ridică Ia 220.000. Confederația 
Generală a Muncii consideră că 
numărul acestora 
peste 
băncii 
număr, 
merilor ................. _...

„Este evident, scrie ziarul, că 
cifrele de mai sus sînt inferioare 
celor reale. Răspunderea pentru 
înrăutățirea problemei șomajului 
cade în primul rînd asupra gu
vernului".

MEXIGO 8 (Agerpres)
După cum relatează ziarul „No

ve Dades“ cu prilejul unei con
ferințe de presă, organizată la 
Mexico la 6 august primul minis
tru al Japoniei, Kiși, care face o 
călătorie prin țările Americii la
tine, a salutat hotărîrea cu privi
re la schimbul de vizite între N. 
S. Hrușciov și D. Eisenhower. 
Contactele directe dintre condu
cătorii statelor, a spus el, nu sînt 
numai utile ci șl necesare pentru 
slăbirea încordării internaționale

Sanani-

se ridică la 
250.000 . iar directorul 
Greciei apreciază acest 
împreună cu acel al șo- 
parțiali la un milion.

---------------■— ....... ....... - --------- T—................... .. ---------------

Poporul sovietic dorește pacea

civil în Laos si de a intensifica 
represiunile împotriva patriotilor 
laotieni.

După cum subliniază în con
tinuare ziarul, populația și de
tașamentele de partizani, care 
acționează în regiunea Muong 
Soni (la vest de Saminza). au 
ocupat trei posturi militare. In 
regiunea Sop Nao (la. sud-est 
de Fonc Săli) a fost ocupat un 
post. In cursul operațiunilor a 
fost capturat un mare număr de 
arme, muniții și alimente, con
fiscate de trupele, guvernamen
tale de la populație.

NEW YORK 8 (Agerpres).
Sub titlul „Poporul sovietic 

dorește pacea“, ziarul „New 
York Times“ publică un articol 
semnat de Robert Meyner. gu
vernator al statului New Jersey, 
care a făcut parte din grupul de 
guvernatori americani care au 
vizitat recent Uniunea Sovietică.

înalta prețuire a muncii de miner
(AJnaare din pag, t-a)

lo-
cu

ao. Tehnica modernă a luat 
cMl uneltelor rudimentare 
care lucrau minerii în trecut. 
Transportul pe galerii e mecani
zat în întregime, în abataje avem 
cratere, haveze, perforatoare elec
trice și pneumatice, minele noas
tre sînt dotate cu cele mal bune 
mașini. Minerii știu că aceste 
mașini, pentru care statul nostru 
democrat-popular a investit sume 
de milioane, le face munca mai 
ușoară, plăcută. Munca de miner 
a fost ridicată la o înaltă pre
țuire. Doțiu Avram de la Lupeni, 
Tucacluc Mlfiaî de la Aninoasa. 
Lapșanschi Adalbert de la mina 
Lonea și atîțja alți mineri bă- 
trîni, vorbesc deseori cu mîndrie 
în suflet despre înalta cinste de 
a fi miner al patriei noastre noi, 
dțspre grija cu care sînt încon
jurați.

In jurul minelor cresc orașe în
floritoare, în care cei ce scot 
cărbunele simt bucuria vieții. Sta
tul nostru democrat-popular a 
așezat munca de miner pe cea 
mai înaltă treaptă de salarizare 
Măsurile luate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie pri
vind creștere* cîștigurilor tuturor 
categoriilor de salariați, îmbună
tățirea pensiilor, reducerea prețu
rilor de vînzare la peste 2.600 
sortimente mărfuri, au umplut din 
nou de buctuie inimile minerilor 
si ale familiilor lor.

Pentru minerii noștri, pentru 
familiile lor Valea Jiului a fost 
îtnpîhzită de cartiere noi, cu blo
curi moderne pentru locuințe. Pen- 
—i —

'i

tru, ei s-a clădit noul oraș al 
Uricanilor sat: a renăscut din rui
ne bă tribul Vulcan. Sortit în tre
cut analfabetismului, minerului îi 
stau azi la dispoziție cluburi, bi
blioteci, cinematografe, Teatrul 
de stat de la Petroșani. Pentru 
sănătatea minerilor dispunem as
tăzi de o vastă rețea de institu
ții de sănătate, modern utilate, 
deservite de un numeros personal 
meriico-saniiar, iar copiilor lor 
școlile elementare, medii, profesio
nale, Institutul de mine și cele
lalte școli le deschid larg porțile 
spre cultură, spre realizarea ce
lor mai îndrăznețe visuri.

Mnerii noștri sînt astăzi stă- 
pîni pe munca și pe viata lor și 
alături de întregul popor, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui, ei își pun toate forțele în 
lupta pentru înfăptuirea sarcini
lor construcției socialiste. Mărtu
rie stau importantele succese cu 
care minerii Văii Jiului întîmpi- 
nă sărbătorea zilei lor, precum și 
cea de a 15-a aniversare a elibe
rării patriei. De ziua lor. minerii 
Văii Jiului raportează cu fruntea 
sus partidului, guvernului și în
tregului popor că sarcina pusă de 
cel de-al 11-len Congres al P.M.R. 
de a ridica producția de cărbu
ne la nivelul necesităților econo
miei noastre nationale, este înde
plinită cu succes. Depășindu-si 
ritmic planul, sporind productivi
tatea muncii, minerii Văii Jiului 
au dat patriei peste prevederile 
planului pe acest an 42.148 tone 
de cărbune cocsificabil și energe
tic. Această creștere substanțială 
a producției de cărbune a fost

extrasă pe seama creșterii pro
ductivității muncii — fapt care
constituie un important succes. 
Minerii, tehnicienii și inginerii 
Vă«i Jiului luptă pentru a asigura 
înainte de termen — încă din tri
mestrul IV al anului curent — 
îndeplinirea sarcinii trasată dt> 
conferințele regională și raională 
de partid de a realiza în 1960 
o productivitate pe bazin de o to
nă de cărbune pe post. Paralel 
cu creșterea productivității mun
cii, colectivele exploatărilor car
bonifere luptă pentru economisiJ 
rea și înlocuirea materialului lem
nos, pentru reducerea consumului 
de exploziv, eriergie și alte ma
teriale, spre a reduce prețul de 
cost al cărbunelui. Colectivele ex
ploatărilor carbonifere, ale prepa- 
rațîilor, Uzinei de reparat utilai 
minier și ale celorlalte unități 
susfin prin noi și importante suc
cese în muncă 
luate de partid 
nivelului de trai 
tural al celor ce

Azi, în Valea 
toare. Valea Jiului, de la un ca
păt la altul, freamătă de" bucuria 
acestei zile. Ne întîlnim cu cel 
care scot din adîncuri cărbunele, 
cei ce asigură pîinea industriei 
noastre socialiste. Pe piepturile 
lor strălucesc ordine și medalii 
— înalte distincții île Republicii 
noastre Populare. Spre el îșl în
dreaptă azi privirile pline de dra
goste întregul nostru popor și le 
urează din inimă noi și impor
tante izbînzi în munca lor eroică

Răspunzînd la întrebarea: Pu
tem trăi în pace cu poporul so
vietic ? Meyner consideră acest 
lucru perfect posibil întrucît și-a 
dat seama că poporul sovietic 
nu vrea război, ci dorește pacea.

Subliniind faptul că guvernul 
sovietic i-a acordat posibilitatea 
să viziteze în mod liber Uniunea 
Sovietică și să-și formeze o im
presie personală despre dorința 
de pace a poporului sovietic. 
Meyner a arătat: „M-am con
vins că dorința poporului sovie
tic de pace este adînc înrădăci
nată și sinceră. Toți ne spuneau 
mereu că doresc pacea. Ei ne 
spuneau că cele două mari pu
teri din lume ar trebui să aibă 
relații de prietenie“. Referindu- 
se la profunda dorință de pace a 
poporului sovietic, autorul arti
colului arată că „în U.R.S.S 
rareori poți întîlni pe cineva 
care să nu fi pierdut un membru 
al familiei sale în război“.

★ =»—

Apelul adresat poporului 
laoțian de C.C. al partiduh 

Neo Lao Hak Sat

HANOI 8 (Agerpres)
După cum anunță agenția Viet

nameză de Informații, Comitetul 
Central al partidului Neo Lao 
Hak Sat a dat publicității un apel 
adresat poporului laoțian în care 
îl cheamă să-și strîngă rîndurile 
și să lupte împotriva amestecului 
imperialiștilor din S.U.A. în 
burile interne ale Laosului și 
potriva politicii antinaționale 
guvernului Sananikone.

Comitetul Central cheamă 
porul din Laos să lupte pentru 
respectarea întocmai a prevederi
lor acordurilor de la Geneva și 
ale acordului de la Vientiane în
tre guvernul regal al Laosului șl 
forțele din Patet Lao.

PROGRAM DE RADIO
10 august

tre- 
îm- 

a

po-

recentele măsuri 
pentru creșterea 
material și cu'- 
muncesc.
Jiului e sărbă-

PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 
ușoară. 8,30 Lucrări ale compo
zitorilor din școlile naționale,
9.30 Muzică populară romîneas- 
câ, 10,00 Muzică din opere inspi
rate din lupta popoarelor pentru 
libertate, 11,03 Pagini orches
trale din muzica ușoară romî- 
nească, 11,30 Vorbește Mosco
va t 12.00 Tineri instrumentiști 
sovietici. 13,05 Noi înregistrări 
de cîntece, 14,00 Din prelucră
rile de folclor ale compozitorilor 
noștri, 15,10 Muzică de estradă. 
16,00 „Balada celor patru mi
neri" de Sabin Drăgoi, 16,30 
Noi înregistrări de muzică popu
lară primite din țări prietene,
17.30 Muzică corală romîneas- 
că, 18,10 Succese ale muzicii ro- 
mînești în cei 15 ani de la eli
berare, 19,20 Muzică populară 
romîaească, 20.00 Teatru la mi
crofon : „Nota zero Ia purtare" 
Scenariu radiofonic de Virgil 
Stoenescu și Octavian Sava, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA

MUL II. 14,07 Din cîntecele ti
neretului nostru, 15,00 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 16,30 Muzică de estra
dă, 17,35 Piese vocale de Mu- 
sorgski, 18,30 Formații de mu
zică populară romînească care 
au luat ființă în anii regimului 
de democrație populară, 20,00 
Tineri interpreti romîni de ope
ră, 20,28 Muzică de estradă, 
21,15 Formații sovietice care 
ne-au vizitat tara, 22,00 Ciclul 
„Pentru iubitorii muzicii de ca
meră".

CfNFMATOGRAFF
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE: Fata din Kiev: AL. SA- 
HIA: Fata în negru; LONEA; 
Moralitatea D-nei Dulska: PE- 
TRILA: Steaguri pe turnuri; 
AN1NOASA: Favoritul 13; VUL
CAN : Steaguri pe turnuri; URI- 
GANI: Edes Anna. i
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