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Militarea festiva 
ac la Lupeni consacrata 

sărbătoririi zilei
minerului și comemorării

Intr-o singură zi —114 tone de cărbune 
peste plan

De ziua lor minerii din cea mai tînără mină 
Șa Văii Jiului au raportat cu mîndrie că dini abatai- 
jele lor au trimis furnalelor patriei în acest an cui 
11.000 tone de cărbune cocsificabil mai mult decît 
au avut planificat. încurajați de rezultatele obținute, 

g minerii de aici au intrat luni dimineața în subteran 
csj hotărîrea fermă de a obține noi succese în cinstea 
zilei de 23 August. Avînd condiții bune de muncă și 
vagonete goale în număr suficient. toate brigăzile 
din abatajele minei, și-au îndeplinit și depășit sarci

nile zilnice. La sectorul I al minei, munca entuziastă a minerilor 
din brigăzile conduse de Lungu Boris, Bria Ion, precum și cele 
din abatajele nr. 3 și 7 s-a soldat cu o depășire a sarcinilor zilnice 
cu 69 tone de cărbune. Minerii sectorului II al minei și-au întrecut 
planul zilnic cu 25 tone de cărbune. Pe întreagă mină, recepția a 
înregistrat un plus de producție de 114 tone de cărbune cocsificabil.

---------------- o----- -----------
IMîine începe

DECADA CULTURII R.P.R
Cu fiecare zi ne apropiem de 

măreața sărbătoare de la 23 Au
gust, ziua eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist. In cinstea a- 
cestei mărețe sărbători s-a orga
nizat între 13—24 august, Deca
da culturii R.P.R., care începe 
/nune. In vederea Decadei cul
turii în librării, biblioteci, clu
buri, cămine culturale, se fac ul
timele pregătiri pentru trecerea 
în revistă a succeselor artei și 
culturii noastre în cei 15 ani de 
la eliberare.

La Librăria noastră...
...din orașul Petroșani sosesc 

mereu, în ultimele zile, noi cărți 
închinate actului rev "fionar de 
la 23 August și realizărilor în
scrise de poporul nostru munci
tor. sub conducerea partidului, 
pe drumul luminos al socialis
mului. Printre volumele noi și 
cele reeditate, cumpărătorii pot 
găsi, „Setea“ și „Străinul“ de 
Titus Popovici, voi. V din „Ră
dăcinile sînt amare“ — de Za- 
haria Stancu, „Jurnal de front" 
— dte Haralamb Zincă. „Patru 
condamnați la moarte“ — E’u-
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gen Barbu, „Cumpăna lumini
lor" — Nic. Jianu, „însemnări 
din tară nouă" — Constantin 
Prîsnea. voi. IV din „Scrieri în 
proză“ a lui Geo Bogza, „Cînt 
oamenii și zările" — Horia Li
man șî multe altele la care se 
vor adăuga volumele ce urmea
ză să mai sosească zilele urmă
toare. Lucrătorii librăriei se o- 
cupă acum de amenajarea unui 
bazar cu aceste lucrări. Pe sîm- 
bătă, 15 august librăria va primi 
șî un vizitator deosebit, pe scrii
torul Ion Petrache. care se 
întîlnj cu publicul iubitor al 
teraturii beletristice.

Colectivul 
Teatrului de Stat...

va
li-

îndin Petroșani pregătește 
cinstea marii sărbători specta
colul „Ultimul mesaj“, după 
piesa Iui Laurențiu Fulga. Piesa 
va vedea lumina rampei în sea
ra zilei de 23 August, pe scena 
locală și apoi în Deva și Hune-., 
doara. Pionierii șî școlarii vor 
putea viziona „Inimă de mamă“ 
— piesă ce oglindește lupta pen
tru pace.

a 30 ac ani ac la luptele ain august im
In ziarul de ieri am publicat un reportaj asupra 

desfășurării adunării festive de la Lupeni consa
crată sărbătoririi Zilei minerului și comemorării a 
30 de ani de la luptele din august 1929. In zia 
tul de astăzi publicăm în text prescurtat 'cuvînta
rea tovarășului Alexandru Moghioroș, membru al

Expunerea 
ALEXANDRU

DRAGI TOVARĂȘI,

Cu prilejul Zilei minerului și 
celei de a 30-a aniversări aa . _____

luptelor muncitorești din Valea 
Jiului, în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romín, al Consiliului de 
Miniștri al Republicij Populare 
Romíné, în numele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej perso
nal, transmit un fierbinte salut 
muncitorilor mineri din întreaga 
țară, detașament de nădejde al 
eroicei noastre clase muncitoare. 

Vorbitorul a arătat apoi con
dițiile cumplit de grele în care 
erau siliți să muncească 
trăiască minerii, ca și 
muncitori, in orînduirea 
listă, evocînd luptele de 
peni, din 1929, cînd sub ____
cerea comuniștilor, minerii Văii 
Jiului s-au ridicat la luptă îm

potriva exploatării capitaliste, îm
potriva jugului și samavolnicii
lor claselor asupritoare. Luptele 
muncitorești din Valea Jiului au 
demonstrat criza din ce în ce 
mai gravă în care se zbatea ca
pitalismul- romînesc, precum și 
maturizarea clasei muncitoare 
conduse de Partidul Comunist 
Romín.

In anii care au urmat, minerii 
alături de întreaga noastră clasă 
muncitoare, și-au «dus contribu
ția la lupta ' oamenilor ífttíncil, 
conduși de partid, pentru elibe
rarea țării de sub jugul fascist, 
pentru doborirea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, pentru instaura
rea orindulrii democrat-populare 
și pentru construirea socialismu
lui.

In continuare, tov. Alexandru 
Moghioroș, a vorbit despre dez- 
voltarea pe care a căpătat-o in 
anii puterii populare industria
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muncitorul 
Nicolae de 
locuințe a 
cumpărîn- 

(Clișeul de

BUCUROȘI DE MASURILE LUATE DE PARTID

Artista Ana Colda de la Tea
trul de stat din Petroșani 
luau cunoștință, din „Scîn- 
teia“, de mărirea salariilor și 
a pensiilor prevăzută de re
centa hotărire a partidului $1 
guvernului (clișeul de jos).

Citevai zile mai tîrziu, oa
menii muncii au primit o altă 
veste îmbucurătoare: reduce
rea prețurilor la peste 2600 de 
articole, lată-1 pe 
tîmplar Moldovan 
la Gospodăria de 
orașului Petroșani 
du-și o motocicletă 
sus) „Simson“ cu 3500 lei mai 
ieftină decît înainte.

Noile măsuri luate de partid 
și guvern pentru îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale ce
lor ce muncesc au stîrnit bu
curia tuturor oamenilor mun
cii. Unul din corespondenții 
noștri aflați la odihnă în sta
țiunea Tușnad a surprins 
aparatul de fotografiat 
moment în care oameni 
muncii, printre car« si tovară
șul Mîrza Aurel din Vulcan și • x- 1 iiti

l ■ ■ i . ...W T ' îl 1

Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P.R., precum șicu- 
vîntărite rostite de tovarășul Feher Vasile, Diana 
Chițu și Bako Mihai, mineri fruntași de la mina 
Lupeni, și Cristea Aron, participant la greva din 
august 1929. (

tovarășului 
MOGHIOROȘ

■I

minieră din țara noastră, despre 
aportul pe care minerii l-au a- 
dus Ia avlntul acestei importan
te ramuri a economiei naționale. 
De peste 2,6 ori mai mare decît 
In 1938 și de aproape două ori 
decît în 1950 a fost producția pe 
care a dat-o anul trecut indus
tria noastră carboniferă. Ritmul 
mediu de creștere anuală a pro
ducției cărbunelui în perioada 
1948—1959 a fost de 9,5 la sută.

Partidul și guvernul acordă o 
deosebită atenție îmbunătățirii 
continue 
m unică 
menilor 
tria minieră prin investițiile pen
tru dezvoltarea industriei car
bonifere, pentru mecanizare, 
prin politica de salarizare, 
prin îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de locuit, a deservirii 
sanitare și crearea unor condiții 
prielnice ridicării nivelului 
cultural al minerilor. Valoarea 
tuturor construcțiilor de locuin
țe șî cu caracter social-cultural 
pentru mineri este de peste 
950.000.000 lei.

Arătînd că măsurile elaborate 
de plenara C.C. al P.M.R. din 
13—14- idlie se vor reflecta ne
mijlocit și în situația materială 
a muncitorilor mineri că, pe a- 
ceastă bază, vor crește salariile 
tarifare ale muncitorilor din In
dustria minieră cu 5—11,1 la 
sută, iar salariile maiștrilor în 
medie cu 20 la sută, vorbitorul 
a subliniat datoria de onoare a 
minerilor de a contribui, alături 
de întregul nostru popor, ia spri
jinirea și consolidarea măsuri
lor luate de partid și guvern 
dînd un nou si puternic avînt 
muncii în producție.

Preocuparea de căpetenie a 
minerilor trebuie să se în
drepte și mai hotărît spre creș
terea producției de cărbune și 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui și minereurilor. Ce 
sporuri mari de productivitate se 
pot obține dacă utilajele exis
tente vor fi folosite la întreaga 
lor capacitate, dacă vom elimi
na și mai hotărît timpii nepro
ductivi la locurile de muncă, 
dacă inițiativele și metodele îna
intate vor fi aplicate și extinse 
cu și mai multă perseverență! 
Cîte tone de cărbune și minereu 
nu se mai pierd din cauza unor 
deficiențe în organizarea mun
cii, a lipsurilor în ce privește 
organizarea transporturilor în 
subteran, a slabei aprovizionări 
a locurilor de muncă cu va- 
gonete goale, cu material lem
nos pentru armare! Iată de ce 
sporirea substanțială a produc
tivității muncii este pentru mun-
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a condițiilor de 
și de trai ale oia.~ 

muncii din indus-

citorii mineri, pentru tehnicieni 
și ingineri, pentru cadrele de 
conducere ale întreprinderilor 
noastre miniere, pentru organi
zațiile de partid — o sarcină de 
căpetenie. Sarcina de a se da cel 
puțin o tonă de cărbune pe 
om-post prestat este pe deplin 
realizabilă. Scăderea continuă a 
prețului de cost este de aseme
nea o sarcină de mare impor
tantă. deoarece de prețul de cost 
al cărbunelui depinde prețul de 
cost ai energiei electrice, al 
transporturilor, al metalului etc. 
Vedeți deci, tovarăși, cit de mult 
contează fiecare leu cu care re
duceți prețul de cost al tonei de 
cărbune.

In încheiere, vorbitorul a 
spus: Munca dumneavoastră e- 
roică, la fel ca și a întregii cla
se muncitoare din tara 
tră se bucură de 
prețuire și cinstire a 
dului și guvernului, 
în prezent, pe pieptul a 
2.000 de mineri strălucesc 
și medalii ale Republicii

noas- 
înalta 
parti- 
Pînă 

peste 
ordine 
Popu

lare Romîne In cadrul orîndui- 
rii noastre democrat-populare, 
în care clasa muncitoare își exer
cită puterea de • clasă conducă
toare. minerii au reprezentanții 
lor în conducerea statului, p .or
ganelor locale. în justiție și ar 
mată. în conducerea întreprin
derilor etc. \

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la luptele muncitorești 
din Valea Jiului, partidul si gu
vernul 
minei
R. P. 
odată, 
primesc decorații ale Republicii 
— Steaua Republicii Populare 
Romîne, Ordinul Muncii, Meda
lia Muncii. Printre ei se află par- 
ticipanți ai luptelor de acum 30 
de ani, mineri fruntași din in
dustria carboniferă și celelalte 
sectoare ale industriei miniere.

Dragi tovarăși, suntem pe de
plin încredințați că muncitorii 
mineri din întreaga țară, vor 
răspunde acestei înalte cinstiri 
cu un nou avînt al întrecerii so
cialiste, cu noi succese în pro
ducție, intîmpinînd cu însuflețire 
ziua de 23 August — marea săr
bătoare națională a poporului 
nostru, a 15-a aniversare a eli
berării patriei de sub lugul fbs 
cist.

(Cuvîntarea tovarășului Ale
xandru Moghioroș a fost subli
niată în repetate rînduri de a 
plauze prelungite, de ovații și 
urale pentru Partidul Muncito
resc Romîn • și Comitetul său. 
Central, in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej).

au hotărît să decearnă 
Lupeni Ordinul „Steaua 
Romîne“ clasa l-a. Tot- 
un număr de 1.083 mineri

Muncă voluntară pe șantier
Zilele trecute, muncitorii și 

tehnicienii șantierului de con
strucții din Petroșani au orga
nizat în cinstea Zilei minerului 
o largă acțiune de muncă volun 
tară pentru strîngerea și stlvui- 
rea materialelor si o mai bună 
gospodărire a șantierelor.

La această acțiune au parti
cipat sute de constructori printre 
care cei 40 de membri ai brigă
zii de tineret, muncitori și teh 
nicieni vîrstnici, ca Roșu Dumi
tru, Ilie Mihai. Tobă loan, Tac 
Livia. Dima Elena. Iliescu Mar
cel, Găvan Petru, Barbu 1. Con-

stantin, Răd'ulescu Marin, Gyulay 
Ioan. Moga Aurel, Prodaneiuc 
Mihai, Sasu Nicolae. Tiriteu Flo- 
rica, 
alții.

in cadrul acestei acțiuni, bri
gada
m. c. beton, a strîns 4 tone fier 
vechi, a transportat și depozitat
11 tone steril. 2 tone ciment, 6 
tone blocuri de zidărie, iar pe 
întreg șantierul s-au strîns și 
depozitat zeci de tone de diferi
te materiale, dîndu-se un aspect 
mai gospodăresc locurilor de 
muncă.

Mihuțoiu Maria și mulți

de tineret a transportat 5
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Pentru îndeplinirea angajamentelor sporite

Colectivul minei 
de importante
Una din principalele sarcini 

ale colectivului minei Petrila în 
acest an este creșterea continuă 
» productivității muncii — ele
ment de bază în lupta pentru 
.ieftinirea costului cărbunelui ex
tras. In primele 7 luni ale anu
lui din abatajele minei au fost 
date peste plan circa 13.500 tone 
de cărbune energetic, sporul a- 
cesta fiind obtinut în cea mai 
mare măsură pe seama creșterii 
productivității muncii. In pre
zent peste 40 de brigăzi de mi
neri din abatajele minei Petrila 
aplică, inițiativa brigăzii lui Tu- 
caciuc Mihai, obtinînd randa
mente între 5—7 tone pe post. 
Trebuie de asemenea remarcat 
faptul că din luna februarie, în
tregul colectiv al minei obține 
în mod ritmic productivitatea de 
o tonă pe post.{Aceasta a permis 
ca în semestrul 1 din anul cu
rent să se obțină o economie la 
prețul de cost de circa 3.300.000 
lei față de prețul de cost mediu 
realizat în anul 1958.

Posibilitățile colectivului minei 
Petrila sînt însă mult mai mari. 
O dovedesc rezultatele obținute 
pînă acum precum și zecile de 
propuneri făcute recent de mi
neri cu ocazia verificării rezer
velor interne ale minei. Atinge
rea productivității de o tonă pe 
post și chiar mai mult a fost po
sibilă datorită folosirii mai bune 
a cadrelor. Fată de anul 1956 în 
primul semestru al acestui an, 
fluctuația muncitorilor a fosi- 
mai scăzută cu peste 60 la sută, 
în timp ce productivitatea r>r 
cii a sporit cu 54 la sută

La începutul acestui an, sar
cinile de plan au fost dezbătute 
în consfătuiri de, producție pe 
sectoare, în adunările generale 
ale organizațiilor de bază. Pla
nurile de măsuri întocmite a- 
tunci au fost îmbunătățite pe 
parcurs cu propunerile muncito
rilor. S-a extins mica mecaniza
re și s-a acționat cu hotărîre 
pentru reducerea posturilor ne
productive. Mecanizarea introdu
cerii vagonetelor în colivie, pro
pusă de tov. Schiler Grigore, a 
redus cu 6 posturi pe zi efectivul 
cuplătorilor, aprovizionarea cu 
lemn în 2 schimburi a eliminat 
de Ia această muncă alte 12 pos
turi zilnice. Exemple de acestea 
sînt multe.

Dacă se compară productivita
tea realizată în tone pe post cu

PROBLEMELE PRODUCȚIEI 
PREOCUPĂRILOR

Petrila dispune 
rezerve interne

aceea în tone/om pe lună se poa
te vedea că în mijlocul colecti 
vului nostru există încă rezerve 
nedescoperite. Luîtid ca bază 
realizările anului 1956, în semes
trul I al anului curent, produc
tivitatea muncii exprimată în 
tone pe post este mai mare, după 
cum am arătat mai sus cu 54 la 
sută în timp ce productivitatea 
în tone pe om/lună a crescut 
doar cu 32 la sută. De aici re
zultă că o importantă rezervă 
internă pentru obținerea unui 
randament din ce în ce mai ma
re o 
nală 
sirea

Ca
în urma recentelor 
vind creșterea nivelului 
al oamenilor
minei Petrila și-a reînnoit anga- 
j amentele.
minerilor de aici este de a ob
ține pînă la finele
randament mediu de 1.100 tone 
pe post și cel puțin 1.100 lei e- 
conomie pe fiecare salariat. Noile 
angajamente sînt mobilizatoare 
și, traducînd în viată propune
rile făcute în comisiile economice 
pe sectoare, ele vor fi îndeplinite 

, și depășite.

constituie utilizarea rațio- 
a timpului de muncă, folo- 
justă a forțelor dte muncă, 
răspuns grijii partidului, 

măsuri pri- 
de traî

muncii, colectivul

Acum telul tuturor

anului un

ACTIVITATEA NOVATORILOR MINEI
Modificarea prizelor și fișelor

la locomotivele L. A. M. 4
La sistemul vechi în timpul 

funcționării aveau loc o serie de 
defecte ca ; topirea bornelor de. 
la prize, topirea bucșelor de la 
fișe, arderea suporților de bache
lită. Ca urmare rezulta o sudare

în-

I
i

între fișe și bucșe, lucru care 
greuna foarte mult scoaterea pri
zei. Astfel se consuma o canti-

Pagină redactată cu 
concursul cercului 

A.S.l.T. de la Petrila
AU COLABORAT : 1NG. 

NICORICI NICOLAE, ING. 
MURU EMIL, ING. COTO- 
ROIU ION. ING. MIRICÂi 
GHEORGHE. ING. POLICli 
GEORGETA, TEHN. TENCZ- 
LER ȘTEFAN, TEHN. MAI- 
ZENBACH MIHAI, TEHN. 
SKOVRAN ERNEST.

tate apreciabilă de alamă pentru 
confecționarea altor fișe. In plus, 
la sistemul vechi, cuplarea, adică 
stabilirea legăturii electrice între 
baterii și controler se face în fe
lul următor: în corpul fișei este 
introdus un suport de bachelită 
prin care sînt trecute cele două 
bucșe ale fișei, iar prizele îm
preună cu suportul de bachelită 
sînt introduse în lăcașul de fixa
re. Pentru stabilirea contactului, 
fișele se introduc în priză fixîn- 
du-se cu ajutorul corpului de 1« 
fișe. Datorită faptului că această 
fixare cedează în timpul funcțio
nării locomotivei, are loc o slăbi
re a contactului electric care pro
voacă arcul vcltaic. In felul acesta 
atît priza cît și fișa se distrug.

La sistemul nou (vezi figura) 
fixarea se completează cu un arc 
spiral care menține tot timpul un 
contact stiîns între fișe și priză. 
In felul acesta se realizează eco
nomie de material și timp necesar 
pentru reparații.
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in* 
at- 
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a 

o 
metodăi

*

Inginerul Ni- 
cortci Nicolae 
— șeful exploa
tării — este un 
activ inovator. 
După mai 
observații 
subteran 
juns la 
ginală
de asanare a.l 
vechilor locuri1 
de muncă dim! 
strat<ul 3. IM9 
CLIȘEU : Șeful 
exploatării dis- i 
cută împreună' 
cu minerul Sza- 
bo losif, tehni
cianul Demeter 
loain și 
Ciupercă

posibilitățile de aplicare 
todei preconizate de el 
nete locuri de muncă.
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Petru, 
a me
ta u-

Dispozitiv pentru 
echilibrarea statică 

a retoareter
Rotoarele de la mașinile elec

trice, pompe, ventilatoare, a că
ror masă nu e uniform reparti
zată în sensul că centrul «le greu
tate nu se suprapune cu centrul 
geometric, produc vibrații în 
timpul funcționării. Acesta poa
te fi un defect de construcție sau 
rezultatul uzurii rotorului.

Dispozitivul pentru echilibrarea 
statică construit în scopul veri
ficării rotoarelor se compune 
dintr-îin postament metalic din 
tablă de 8 mm., pe care sînt fi
xați 2 suporți avînd între ei o 
deschidere de 800 mm. La partea 
superioară a celor 2 suporți sînt 
fixați cîte 2 rulmenți cu bile, cu 
următoarele dimensiuni: D = 100 
mm.; d = 35 mm.; L = 25 mm. 
Rulmenții sînt dispuși astfel ca 
ei să formeze o bază de sprijin 
pentru axa rotorului destinat 
controlului.

Dimensiunea rulmenților per
mite sprijinirea axelor de mărimi 
diferite avînd diametrul pînă la 
900 mm., iar frecarea dintre axe 
și rulmenți este suficient de mi
că pentru ca rotorul la cel mai 
mic defect să se rotească pînă 
cînd ajunge la poziția de echi
libru.

îmbunătățiri constructive 
la presetupele 

compresoarelor Reșița
Din cauză că șnurul de asbest 

de la etanșarea presetupelor riu 
rezista și trebuia mereu înlocuit, 
rezultau o seamă de dezavantaje: 
consum de asbest, posturi în plus 
pentru înlocuirea garniturilor u- 
zate, scoaterea instalației din 
funcție, micșorarea debitului

Pentru înlăturarea acestor de
zavantaje s-a trecut la înlocuirea 
garniturilor de asbest cu inele de 
bronz. Inelele de bronz, două cîte 
două, sînt plasate în bucșele de 
distanțare. In corpul inelului sînt 
prevăzute locașuri pentru arcuri 
spirale care presează inelul pe 
tijă, reglîndu-se automat în urma 
uzurii. Etanșarea la cele două ca
pete ale locașului presetupelor se 
face cu amtorul unei garnituri de 
cupru care este apăsată de un 
inel conic.

Căi pentru 
economisirea energiei 

a prepara fie
Colectivul preparației Petrila 

a obținut în acest an rezultate 
de seamă atît în privința pre
lucrării ritmice a producției mi
nelor furnizoare cît și în dome
niul reducerii prețului de cost 
și mai ales al cheltuielilor pro
prii. La prețul de cost intern au 
fost obținute în primul semestru 
economii de circa 430.000 lei.

La acest rezultat bun, mem
brii cercului A.S.l.T. au adus o 
contribuție de valoare. Studiile, 
experimentările făcute pe linia 
cercetării tehnice, au preocupat 
întregul activ al cercului. O 
preocupare de frunte a membri
lor cercului a fost și este îmbu
nătățirea indicilor de folosire a 
instalațiilor de preparare. Prin 
studiile făcute și măsurile apli
cate în urma acestora, la insta
lațiile de brichetare debitul orar 
a crescut cu ,4 tone pe oră, iar 
debitul instalațiilor de spălare 
a sporit cu 55 tone pe oră, față 
de cel avut în anul 1958. Aceasta 
a însemnat o sursă importantă 
de economii de energie. De fapt 
în această direcție s-a urmărit 
ca graficul de revizie să fie e

xecutat întocmai iar reviziile să 
fie de bună calitate, s-au reizo- 
lat termic conductele de abur, 
s-au montat oale de condensare 
și în general s-a veghiat la ridi
carea calificării și omogenizării 
brigăzilor de întreținere. In ur
ma măsurilor luate, consumul de 
abur pe tona de brichete s-a re
dus cu 16,8 ia sută, iar la serni- 
cocs cu 25 la sută. In luna iunie 
volumul aerului comprimat folo
sit a fost mai mic decît media 
primelor 5 luni cu 54 la sută, 
trimestrul ii al anului ne-a a- 

dus o economie de 141.000 lei 
numai prin folosirea rațională a 
energiei.

Membrii A.S.l.T. de la prepa- 
rația Petrila și-au îndreptat a- 
tenția și asupra găsirii unor 
căi pentru continua mărire a re
cuperării cărbunelui. Studiile 
întreprinse au dus la îmbunătă
țirea cenușii din șistul evacuat 
ia haldă, la reducerea conside
rabilă a pierderilor de cărbune 
în apele reziduale, la reducerea 
concentrației de cărbune îni a- 
pele de ia spălare. Inovațiile 
propuse la preparațic au avut 
drept obiectiv rezolvarea propu
nerilor făcute de muncitori în 
consfătuirile de producție.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum dovedesc că există încă po
sibilități largi pentru obținerea 

unor economii si mai mari, la 
care membrii cercului A.S.l.T. 
își vor da contribuția lor mereu 
mai activă.

Reducerea consumurilor 
specifice

Pentru realizarea de economii 
la prețul de cost un element im
portant îi constituie reducerea 
consumurilor specifice la materia
le și energie. In semestrul I al 
anului curent s-a realizat la ex
ploatarea minieră Petrii, o redu
cere a cheltuielilor de producție 
de peste 3.300.000 lei în compa
rație cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut. La această eco
nomie a contribuit cu pondere 
destul de mare reducerea consu- 

• murilor specifice de lemn de mi
nă, foios și rășinos, precum și 
reducerea consumului specific de 
energie. Colectivul minei Petrila, 
sub îndrumaiea comitetului de 
partid, i analizat în mod temeinic 
posibilitățile de economisire a ma
terialului lemnos. De aceea în 
ultimii doi ani s-a extins tot mai 
mult susținerea cu beton si ar
mături metalice.

In primele 6 luni ale anului 
s-au armat cu inele dîn bolțari 

312 m. de galerii și alți 332 m. 
galerii au fcst armați metalic. De 
asemenea Tn semestrul trecut s-au 
betonat pe cont de producție cu 
25,5 la sută mai multi metri li
niari de galerie decît în tot anul 
1§58. In felul acesta de la înce
putul anului și pînă în prezent 
s-au făcut economii la lemnul de 
mină de 1169 m.c. la molid și de 
236 m.c. ia fcios.

Datorită avansărilor mai mari 
realizate în acest an. a scăzut 
necesarul de posturi la întreține
re. Astfel la abataje, în trimestrul 
II avansarea medie este cu 55 la 
sută mai mare decît cea realizata 
în anul 1958 La sectorul III de 
exemplu, s-a ajuns în luna iunie 
la o avansare medie a abatajelor 
de 115.5 m. pe lună In urma 
reducerii necesarului volumului d<- 
lucrări de întreținere a scăzut si 
consumul de lemn

Printr-o urmărire atentă a con
sumurilor specifice pe fiecare sec
tor în parte și pe fazele' procesulu> 
de extracție, se pot cunoaște de 
ficiențelie apărute în eventuala 
depășire a consumului specific pe 
întreaga exploatare și se poate 
acționa direct aoolo unde este ne
cesar. In felul acesta s-a consta
tat că este mare consumul de a- 
morsr electrice. Drept urmare 
s-au luat măsuri la toate sectoa 

rele de a se reduce numărul de 
găuri șl mărirea, dacă este ne
cesar, a cantităților de ex-plosiv 
pe gaură (în limitele admise de 
N.T.S.)

Cu toate acestea mai sînt încă 
unele deficiențe. In primul rînd, 
se depășește consumul specific de 
cheresteii. In. semestrul trecut 
consumul de cherestea rășinoasă 
a fost depășit cu 666,5 m.c. Cau
za princlo-jlă care a dus la a-' 
ceasta depășire, este creșterea su
prafeței abatajelor exploatate prin 
metoda abatajelor frontrle care a 
crescut de la 44,5 la sută în anu' 
trecut la 78.5 la sută în semes
trul 171959. Totuși printr-o mai 
bună gospodărire se putea .reduce 
consumul de cherestea. Ca dovadă 
în prezent conducerea sectorului 
II a propus înlocuirea parțială. a 
cherestelei cu jumătăți de molid. 
Prin aceasta se vor reduce sim
țitor cheltuielile, deoarece dife
rența între prețurile unitare este 
de aproape 100 lei pe m.c.

In urma plenarei C C. al P.M.R.. 
din 13—14 iulie a.c. muncitorii 
si tehnicienii exploatării miniere 
Petrila s-au angajat să treacă ne- 
întîrziat la realizarea de economii 
la material și energie, asigurînd 
îndeplinirea angajamentului luat 
de a obține cîte 1100 lei economie 
de fiecare salariat . i
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Adunarea ficsMtâ de to lupeni consacraB sărbătorim Zilei 
nlncruffi și «HnemorârH a 30 de ani de la luptele din august 1929

Cavlntul minertiiui Feher Vasile
Tovarăși,
Astăzi sărbătorim a 30-a ani

versare n eroicelor lupte ale mi
nerilor de la l.upeni — lupte care 
au fost organizate și conduse 
din adîncă ilegalitate de către 
Partidul Comunist Romîn.

De atunci, ca și de la existen
ta sa. partidul nostru a condus 
luptele clasei muncitoare pentru 
cucerirea puterii politice, și econo
mice din țara noastră si ne con
duce și astăzi, zi de zi, din victorii 
în victorii, spre o viață mai bună 
și mai fericită. Imediat după 23 
August 1944, Partidul Comunist 
Romîn ne-a chemat pe not, mine
rii ca să dăm mai mult cărbune 
pentru a putea învinge armatele 

.fasciste și pentru terminarea răz- 
boiulu'

Cu toate că existau •greutăți 
mari pe timpul acela, pentru că 
tara noastră era secătuită de ^oar
dele fasciste, eram zdrentosi. flă- 
mînzi, sleiți de puteri și afară de 
aceasta eram și sabotați de ele
mente fasciste, noi minerii am 
îmbrățișat cr căldură această 
chemare n partidului nostru, 
ne-am mobilizat toate eforturile, 
am reușit să biruim greutățile, 
am dat cărbune mai mult și hoar
dele fasciste au fost învinse.

După cucerirea puterii politice 
și economice de către clas» mun
citoare. condusă de partidul nos
tru drag, -i urmat planificarea 
economiei naționale, în care ne- 
rioadă au apărut noi greutăți 
iacă ’n timpul războiului a fost 

un flux de muncitori la mina

noastră, ape! după terminarea 
războiului o serie de muncitori 
au părăsit mina, a început o ma
re fluctuație. Afară de aceasta 
mulți muncitori mineri vîrstnici 
au ieșit la 
de mineri 
rea nu s-a 
fluctuației.

Partidul 
membrii de partid să desfășoare 
o muncă vie de lămurire c.u 
’nuncitorii noi angajați. Această 
indicație a fost prelucrată în adu
nările organizațiilor de bază, s-au 
luat măsuri ca muncitorii să fie 
calificați la locurile de muncă. 
Astăzi putem spune că fluctuația 
muncitorilor a fost lichidată, ba 
mai mult s-a trecut la stabilirea 
muncitorilor pe brigăzi

în această muncă s-au eviden
țiat comuniștii Gaiovsky Ioan, 
care a calificat zeci de cadre de 
mineri — Eartha Eugen, Demian 
Ioan, Popa Ioan, Nagy Andrei, 
Fazakas Âdalbert, Doliu Avram. 
Velech Ioan. Exemplul comuniș
tilor a fost urmat de mulți nem- 
bri de partid

Partidul nostru a luptat în con
tinuu pentru a crea o viață mai 
bună și mai fericită pentru clasa 
muncitoare din țara noastră. 
Prin recenta hotărî re a partidului 
s-a adus o nouă șl considerabilă 
îmbunătățire a bunei stări a po
porului. Azi vedem clar că rea
lizările noastre obținute în ridica
rea producției, a calității acesteia, 
în scăderea prețului de cost, s-au 
răsfrînt asupra noastră.

pensie, deci era lipsă 
calificați, iar califica- 
putut face din cauza

nostru a Indicat ca

Recenta hctărîre a partidului 
nostru este primită cu dragoste de 
toți oamenii muncii. Ea a fost 
pe larg dezbătută în adunările 
generale ale organizațiilor de ba
ză, s-au înființat comisiile pe sec
toare .și pe mină compuse din 
fruntași în producție, inovatori si 
rațlonalizatori, tehnicieni și ingi
neri, comisii care ne ajută la des
coperirea de noi rezerve.

Comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii și-au reînnoit angaja
mentele. Astfel minerii din 
torul I A în loc de 3.000 
cărbune peste plan s-au 
să dea 6.500 tone, cei din 
II — 8575 tone. Brigada 
o conduc s a angajat în adunarea 
organizației de bază cu ocazia 
prelucrării documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a.c. să dea 3.500 tone cărbune 
peste plan.

Comuniștii de Ia mina Lupeni 
și prin ei toți muncitorii mulțu
mesc din toata inima scumpului 
nostru partid pentru luarea re
centei hotărîri Asigurăm partidul 
și guvernul nostru, Comitetul re
gional de partid, Comitetul raio
nal că ne vom înzecii eforturile 
pentru ca la sfîrșitul anului să 
putem raporta cu fruntea sus că 
angajamentele luate pentru a da 
mai mult cărbune, mai bun și mai 
ieftin pentru scumpa noastră pa
trie au fost realizate.

Trăiască partidul 
mitetul său Central 
tovarășul Gheorghe 
Dej !

ssc- 
tone de 
angajat 
sectorul 
pe care

nostru, Co
in frunte, cu 

Gheorghiu-

Cuvîntul minerului Diana Chițu

iar cei rămași munceau, pentru 
un salariu de mizerie, doar 3—4 
zile pe săptămînă.

Astăzi clasa muncitoare mun
cește pentru sine. Munca mine
rilor este prețuită, compensată 
deplin. In anii democrației popu
lare aspectul Wii Jiului s-a 
schimbat complet. Datorită gri
jii partidului și guvernului mun
ca minerilor este mai ușoară, 
viața mai bună, mai frumoasă.

Prin mari transformări a tre
cut viața și situația muncitorilor 
de alte naționalități. In regimul 
nostru de democrație populară 
nimeni nu face deosebire între 
muncitori și muncitori, indife
rent de naționalitate-

Astăzi toate drumurile sînt 
deschise în fata celor ce mun
cesc indiferent de naționalitate, 
toți cetățenii patriei se bucură

de drepturi egale. Politica justa 
a partidului și guvernului în pro 
blema națională, ai dus lc înfră
țirea între toți muncitorii, în 
lupta comună pentru construcția 
socialistă.

Aici, la noi, la mina Lupeni, 
ca în întreaga țară, muncesc a- 
lături romîni. unguri, germani, 
polonezi și alte naționalități, 
luptînd împreună pentru cărbu
ne mai mult, mai bun și mai 
ieftin.

Eu personal îmi iau angaját
mentül ca să lupt neobosit, să 
pun la contribuție toată pricepe
rea mea pentru ca să îndeplinim 
nu numai planul, ci să contri
buim în mare măsură la crește
rea productivității muncii, la re
ducerea cheltuielilor de produc- 
tie.

Cuvîntul tovarășului Cristea Aron

Tov arași,
Sînt un miner tînăr. care am

■ învățat frumoasa mes^aie de mi
ner și am crescut în anii puterii 
populare. De fapt aproape trei 
sferturi din efectivul minei Lu
peni este format din tineret.

Prin grija partidului și a gu
vernului. noi tinerii mineri nu 
am cunoscut mizeria, șomajul, 
condițiile grele de muncă; în ca
re trăiau si muneeau minerii pe 
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc. lucruri despre care vîrst- 
nicii ne-au povestit în cadrul 
țoilor de tineret si în alte ocazii. 
Astăzi tinerii mineri au create 
cele mai largi posibilități de 
calificare, la dispoziția lor stau 
școli de toate gradele, inclusiv 
nstituiul de mine „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej“ din Petroșani. 
Mai mult decît atît cei care ur
mează școli și cursuri de califi
care primesc pe lîngă salarii și 
burse..

Condițiile de muncă din mină, 
datorită mecanizării procesului 
de producție, se îmbunătățesc 
continuu. De exemplu, la mina 
noastră transportul cărbunelui 
din abataj este mecanizat în 
proporție de peste 80 la sută, 
transportul pe galerii este com
plet mecanizat, abatajele sînt 
iluminate electric, se extinde ar
marea metalică și perforaiul e- 
lectric.

Astăzi de problema protecției

muncii și aeraiului se ocupă un 
serviciu special — creație a re
gimului democrat-popular.

Pentru munca lor tinerii mi
neri primesc astăzi, la muncă și 
ca-lificare egală, salarii egale cu 
minerii vîrstnici, pe cînd pe tim
pul regimului burghezo-moșie- 
resc minerii tineri erau plătiți 
chiar și zece ani ca muncitori 
necalificați.

Tinerii mineri locuiesc în blo
curi, în cămine moderne, se îm
bracă bine, își cumpără mobilă 
frumoasă, aparate de radio, mo
tociclete. într-un cuvînt benefi
ciază de condițiile unei vieți ci
vilizate, demne de 
miner.

Noi tinerii știm că 
tea n-au venit de la 
sînt un rezultat al 
țării noastre de sub jugul fas
cist, al succeselor pe care po
porul nostru le-a obținut în con
strucția socialismului, al grijii 
permanente pe care partidul și 
guvernul o poartă ridicării nive
lului de trai al celor ce mun 
cesc. Noi știm că și astăzi în ță
rile capitaliste tinerii muncitori 
trăiesc în condiții de neagră mi
zerie, pentru ei ziua de inîine 
nu-i sigură, milioane de tineri 
sînt șomeri.

Toate acestea ne învață să 
prețuim viața nouă pe care □ 
trăim, ne îndeamnă să muncim

munca de

toate aces- 
sine. Ele. 
eliberării

Cuvîntul minerului Bako
i Tovarăși,

Am luat cuvîntul cu dorința 
să fac o comparație între situa
ția de azi a clasei muncitoare și 
anii din timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, care nu se vor 
mai întoarce niciodată. în mod 
deosebit cu privire la muncito
rii de alte naționalități.

In timpul regimului burghezo- 
moșieresc, capitaliștii țineau re
lații economice strînse între ei, 
indiferent de naționalitate, iar

pe de altă parte se străduiau pe 
toate căile să asmuță muncitorii 
între ei pentru a-i putea exploa
ta mai bine. Insă atunci cînd a 
fost vorba să se reprime mișca
rea muncitorească, să i se răs
pundă cu gloanțe, nu au mai ți
nut cont dacă muncitorul era 
roniîn, ungur, german sau pa
ion.

Capitaliștii aveau în fața lor 
un singur scop : să tragă de pe 
urma muncitorilor foloase cît

elan pentru în- 
noastre patrii.

de la mina Lu-

cu și mai mult 
florirea scumpei

Tovarăși,
Tinerii mineri 

peni au primit cu deosebită bu
curie noile măsuri luate de par
tid și guvern pentru ridicarea 
nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii. Cu ocazia dez
baterii documentelor plenarei 
C.C al P.M.R. din 13—14 iulie 
1959, brigăzile și sectoarele de 
tineret de la mina noastră și-au 
luat noi angajamente.

Brigada de tineret pe care o 
conduc, de exemplu, s-a angajat 
să dea peste plan pînă la sfîr- 
situl anului 1.000 tone de cărbu
ne cocsificabil. Astăzi, eu 
preună cu ortacii mei ne dăm 
seama că acest angajament nu 
este încă pe măsura eforturilor 
pe care partidul și guvernul ie 
face pentru ridicarea nivelului 
nostru de trai și, de aceea, ne 
angajăm să dăm nu 1.000 ci 2.000 
tone de cărbune peste plan pînă 
la sfîrșitul anului.

Tinerii mineri din Lupeni asi
gură partidul și guvernul că vor 
depune tot elanul lor tineresc 
pentru ca industria siderurgică 
a patriei noastre să primească 
atîta cărbune cocsificabil cît are 
nevoie, de o calitate tot mai bu
nă și la un preț de cost cît maf 
redus. 1

Acesta este răspunsul’ nostru, 
al tineretului!

Mihai

Tovarăși,
Anul acesta se împlinesc 30 de 

ani de la marea grevă a mineri
lor din Lupeni, centru minier im
portant în bazinul Văii Jiului.

îmi amintesc ca azi, cît de 
grea era viața minerilor din Ro- 
mînia burghezo-moșierească, cîtă 
mizerie am îndurat și cîtă înjosi
re am suferit, 
de viață s-au 
mult odată cu 
generale din 1929—1933. Gapi- 
talistii ou urmărit prin toate mă
surile de stoarcere a vieții munci
torilor. să iasă din criză pe spi
narea acestora.

Concedierile în masă în toată 
Valea Jiului, reducerea în ultimul 
grad a salariilor celor ce mai erau 
în serviciu, înăsprirea condițiilor 
de muncă, au făcut ca în sufletele 
noastre, ale minerilor, 
să nu mai aibe 
nim la luptă

In dimineața 
1929, minerii 
minei Lupeni 
electrică din incinta minei, pentru 
ca tot lucrul să înceteze, cerînd 
într-un glas să li se respecte 
dreptul la viață. In dîrzenia 
noastră de luptă simțeam alături 
proletariatul din Romînia DUrgh.e- 
zo-moșierească. Am organizat pi
chete de grevă și am luat măsuri 
ca din rîndurile noastre trădătorii 
să fie eliminați.

Patronii își trimiteau 
și cozile 

Tm- nințe. să 
lucrul și 
nei. fără 
noastre,

Așa a 
1929. Noapte;

Condițiile acestea 
înrăutățit și mai 
declanșarea crizei

răbdarea
margini și să por-

zilei de 5 august 
au ocupat curtea 
și au oprit uzina

lor 
ne 
să 
să

oamenil 
de topor să ne ame- 
ordone să reîncepem 
eliberăm curtea mt- 
răspundă la cererile

mai mari, să trăiască cît 
bine. Puțin le păsa lor de 
voltarea industriei, de folosirea 
bogățiilor țării în folosul celor 
ce muncesc : mai bine au conce
sionat căi ferate, telefoane, mi
ne și alte bunuri ca să poată 
avea ei cît măi mult, atunci cînd 
poporul muncitor nu avea asi
gurată nici bucata de pîine zil
nică.

Au închis minele, au concediat 
minerii aruncîndu-i pe stradă,

mai 
dez-

trecut ziua de 5 august 
, tea a învăluit în ne

gură orașul minerilor care cloco
tea de freamătul greve»

Patronii văzînd că nu cedăm 
au cerut ajutorul organelor de re- 
presiune^ ale statului burghezo-mo- 
șieresc. In dimineața zilei de 6 
august 1929, ne-am văzut încon
jurați la postul nostru de luptă 
de grăniceri, de gardieni și jan
darmi amețiți de băutură și 
conduși de prefectul județului Hu
nedoara Rozvâni: lacheul capita
liștilor. Acesta a venit înspre noi. 
cu pistolul în mînă, cerîndu-ne 
să părăsim uzina și să reîncepem 
lucrul Atunci unul din fruntașa 
grevei, minerul Vitoș Gavrilă, 
ÎHainttnd spre el i-a cerut ca drep
turile minerilor la o viață ome-

nească să fie respectate. Erau 
cuvintele tuturor minerilor, izvorî- 
te din suferințele și exploatarea 
noastră, cărora, aceșt prefect, mî- 
nat de ura de' clasă, te-a răspuns 
cu gloanțe descărcate lără milă 
în caoul tovarășului nostru Vitoș 
Gavrilă.

Prăbușit iărS viață pe piatra 
rece a curții minei, sfngele său, 
a deschis pofta de sînge a călăi
lor care au început să tragă în 
noi. în carne vie. Călăii nu s-au 
mulțumit cu gloanțe trase, ci au 
început vînătoarea cu baionetele 
după greviști pe după clădirile 
minei și ale Uzinei electrice. 22 
mineri, tovarăși 'de ai noștri, au 
pierit de gloanțele și baionetele 
dușmanului de clasă și alții 209 
au fost răniți.

A treia zi după măcel a început 
urmărirea celor scăpați cu viață. 
Pe cei care i-au prins, i-au a- 
restat și î-au terorizat în pivnițele 
jandarmeriei din Lupeni, după 
care, legați în lanțuri au fost 
duși pe jos ia Deva, din post în 
post. La Deva erau supuși la noi 
torturi, anchetați, judecați dtn- 
du-li-se ani grei de închisoare.

Cu toate măsurile de represiu
ne pe care capitaliștii le-au putut 
lua împotriva noastră, ă mineriliir, 
lupta nu a putut fi înfrintă, mi
nerii n-au fost îngenunchiatî

Tovarăși,
Luota noastră condusa de par

tid, jertfele și suferințele date 'de 
minerii Lupeniului, alături 'de cele 
ale proletariatului patriei noastre, 
au reușit să distrugă hidra bur- 
ghezo-moșierească. Poporul a a- 
Itingat pe toți cei ce î-au supt 
slogele. Mina în care am sufe
rit, am muncit și am luptat ca și 
toate bogățiile patriei noastre au 
devenit b,,rU'ri ale întregului po-1 
por muncitor.

Multi mineri crescuți de partid, 
exploatați în trecut au trecut să 
conducă minele șt alte întreprin
deri.

Tovarăși, din tînăra generație ! 
Să nu uitati niciodată că viata 
nouă, că minunatele condiții 'de 
muncă și viată de care vă bucu
rați au fost cucerite prin lupte 
grele de către clasa muncitoare, 
condusă de partid, ca pentru a 
crește continuu nivelul de viață 
așa cum ne învață partidul este 
o datorie de onoare de a produce 
mai mult, mai bine si mai ieftin!

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

mai 
nos-

SĂRBĂTOAREA MINERILOR DIN VULCAN
La Vulcan Ziua minerului a în

ceput :ă tie sărbătorită încă din 
după-arniaza zilei de sîmbătă

Orașul Vulcan era gătit de săr
bătoare. Decorul nou, proaspăt al 
orașului era subliniat și de mul
țimea de oameni îmbrăcați de săr
bătoare. Pe piepturile multora din 

i ei strălucesc medalii și ordine - 
1 răsplată a vredniciei lor

In sala clubului I.C. Frimu din 
■calitate a avut loc adunarea fes. 

I uvă închinată sărbătoririi Zilei 
1 minerului. Erau de față mineri

fruntași în producție, constructori 
din Vulcan și Paroșeni.

După deschiderea adunării festi
ve de către tov. Bernat Ioan, se
cretarul comitetului sindical al 
minei, tovarășul Mîrza Aurel, se
cretarul comitetului de partid al 
minei a vorbit despre semnifica
ția eroicelor lupte ale minerilor 
din Lupeni.

O mare însuflețire a cuprins a- 
sistența cînd tovarășul Gorea 
Ioan, secretar al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al regiu
nii Hunedoara a început să îr>-

mîneze ordine și medalii unui nu
măr de mineri, muncitori, tehni
cieni ^i ingineri de la mina și U- 
zina electrică Vulcan.

După terminarea adunării festi
ve, pe scena clubului a apărut co 
rul, apoi dansatorii sindicatului 
minier Vulcan Cu multă căldură 
au cîntat coriștii imnul ..Eroilor 
mineri“.

Duminică atmosfera de voie 
bună a fost continuată prin cîn- 
tece, dansuri și întreceri sportive.

FL. 1STRATE

In celelalte localități din raion
LA PETROȘANI

Sîmbătă după amiază în 
multe localități ale raionului
tru au avut loc adunări festive 
închinate sărbătoririi Zilei mine
rului și aniversării a 30 de ani 
de la eroicele lupte ale minerilor 
din Lupeni din august 1929.

Adunarea festivă din Petroșani 
a avut loc în sala Teatrului de 
stat ..Valea Jiului“ în prezența 
a sute de muncitori, tehnicieni .și 
ingineri și a altor lucrători din 
întreprinderile și instituțiile ora
șului. In fața celor prezenți des
pre aniversare?; eroicelor lupte ale 
minerilor din 1929 a vorbit tova
rășul Rațec Nicolae. activist al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani. După conferința expu
să de tov. Rațec au fost înmînate 
ordine și medalii unor muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
U.R.U.M.P.. O.C.M.M., G.G.V.J. 
și U.P.D. După adunarea festivă a 
rulat un f'lm

LA PETRILA
La adunarea festivă din Petrila 

în fata a 500 de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la mina și 
preparația Petrila, a luat cuvîntul 
tov. Demeter Ștefan, activist al 
comitetului de partid al minei Pe
trila, care a tinut conferința ,.30 
de ani de la glorioasele lupte ale 
minerilor de la Lupeni din 1929“.

La adunarea festivă din Petri
la au luat parte tov. Vîjdea Ghe
orghe, sceietar al Comitetului ra
ional de partid, Bălan Vichente. 
președintele Consiliului sindical 
regional Hunedoara, Szuder 
liam. director general 
C.C.V.J.

In cadrul adunării festive 
Feher losif președintele Sfatului 
popular al orașului Petrila a în- 
mînat ordine și medalii muncito
rilor, tehnicienilor și Inginerilor 
de la mina s< preparația Petrila 
decorați cu ocazia Zilei mineru
lui.

W'- 
al

tov
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Ecoul international ai schimbului de vizite 

între N. S. Hrușciov și D. Eisenhower
MOSCOVA 11 (Agerpres) — 

TASS anunță :
Opinia publică și presa din în

treaga lume continuă să comente
ze cu însuflețire apropiatul schimb 
de vizite între N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și D. Eisenhower, 
președintele S.U.A

NEW YORK

Ahbar“, subliniind că acest schimb 
are loc din inițiativa Uniunii So
vietice și înseamnă în primul rînd 
o victorie remarcabilă a politicii 
sale de pace.

Popoarele întregii lumi — mari 
și mici — scrie ziarul „An Nida ‘, 
salută călduros inițiativa de pace 
a Uniunii Sovietice și își exprimă 
speranța că întîlnirile de la Wa
shington și Moscova vor însănă 
toși

tr-un articol publicat în ziarul 
„Noticias de Hoy”.

BANKOK

âtmos'cra internațională.

Să fie anulată 
de la

sentința ilegală 
Atena!

In cadrul unui discurs televi
zat J. Dillon, secretar de stat ad
junct al S.U.A., a declarat că 
schimbul de vizite poate croi 
drum spre convocarea unei confe
rințe la cel mai înalt nivel care 
să aibă lo5 la sfîrșitul acestui 
an, cu participarea celor patru 
mari puteri.

LONDRA

HAVANA

Wan Waithayakon, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Tailandeî, a declarat corespon
denților de presă că schimbul de 
vizite între N. S. Hruș-iov și D. 
Eisenhower va contribui h slăbi < 
rea încordării internaționale și ta 
menținerea păcii în întreaga 
me.

lu-

Intr-un articol redacționalIntr-un articol redacțional zia
rul „Reynolds News" scrie că toți 
cei care se pronunță pentru slă
birea încordării internaționale sa
lută apropiatul schimb de vizite 
între N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower. După părerea ziarului, ho-.. 
tărîrea de a se organiza aceste 
vizite reprezintă un colosal triumt 
diplomatic al lui Hrușciov. In ur
ma acestor vizite, adaugă zia
rul. toți vor avea de cîștigat.

VARȘOVIA

Popoarele din Cuba și Ameri
ca Latină doresc ca apropiatul 
schimb de vizite între conducă
torii U.RS.S. și S.U.A. și dis
cuțiile dintre ei să"contribuie la 
încetarea războiului rece, la co
existența pașnică "și la întrecerea 
pașnică între țările cu orînduiri 
sociale, 
ferite, a 
cretarul 
popular

KUALA LUMPUR

economice 
declarat 

general 
socialist

și politice di- 
Blas Roca, se

al Partidului 
din (suba, în-

După cum transmite agenția 
China Nouă, un purtător de cu
vînt al Ministerului Af 
Externe al Federației 
a declarat că guvernul 
tă apropiata vizită a 
Hrușciov în S.U.A. și 
Eisenhower în Uniunea Sovieti
că. I

Afacerilor 
Malaieze 

său salu
lui N. S. 
a lui D.

!

---------------- Q--------- -------

„Posibilitățile sînt deschise* 
sepie „Izvestia**

In inimile milioanelor de oa
meni, scrie „Trybuna Ludu", s-au 
născut în ultimele săntămîni mari 
sneranțe. Ani intrat într-o perioa
dă istorică cînd toate conflictele 
dintre state pot fi reglementate 
la masa conferințelor și nu 

.câmpurile de bătălie.
STOCKHOLM

pe

In prezent cel mai important 
eveniment îl constituie apropiata 
întîlnire între. Hrușciov si Eisen
hower, ' scrie într-un articol de 
fond ziarul „Afronbladet“. Mili
oane de oameni vor urmări cu a- 
tentie fiecare cuvînt pe care îl va 
rosti N. S. Hrușciov cu prilejul 
călătoriei sale în S.U.A.

BEIRUT

Schimbul de vizite este cel mai 
important eveniment de la termi
narea celui de-al doilea război 
mondial încoace, scrie ziarul

MOSCOVA 11 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Comeniînd ecourile opiniei pu
blice mondiale în legătură cu a- 
propiatul schimb de vizite între 
N. S. Hrușciov și D. Eisenho
wer, ziarul „Izvestia“ scrie în 
articolul „Posibilitățile sînt des
chise”, apărut .în numărul său de 
marți, că astăzi nimerii nu mai 
neagă faptul că americanii, ca și 
celelalte popoare ale lumii, văd în 
schimbul de vizite un nou pas 
care deschide mari posibilități 
pentru o cotitură de la războiul 
rece spre întărirea păcii și secu
rității, a încrederii și colaborării 
concrete dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
Populația întregii lumi, scrie zia
rul în continuare, își dă seama 
că un dezgheț în relațiile amerf- 
oano-sovietîce înseamnă încălzi
rea întregului climat internațional, 
că normalizarea relațiilor dintre 
cele mai mațj puteri ale lumii 
ar face cu neputință continuarea 
războiului rece.

După cum arată ziarul, acelo
ra care trec cu vederea princi
pala sarcină a apropiatelor în
tîlniri nu le a fost pe plac chiar 
și știrea despre organizarea aces
tor întîlniri.

Personalitățile de felul lui A- 
denauer desfășoară o activitate 
furibundă pentru a complica a- 
propiatele întîlniri între conducă
torii U.RTS.S. și S.U.A. Tocmai 
din aceste catacombe înțepenite 
ale războiului rece, subliniază 
„lzvestia", pornesc acum îndem
nuri Ia continuarea politicii „fer
me" a occidentului față de Uniu
nea Sovietică și de țările lagăru
lui socialist. In Statele Unite se 
găsesc oameni dornici să rivali
zeze cu năbădăiosul cancelar.

Oamenii întregii lumi scrie 
ziarul, în încheiere, așteaptă cu 
nerăbdare o întorsătură pozitivă 
în relațiile sovieto-americane și 
speră că ea se va produce. Posi
bilitățile pentru această sînt 
chise.

des-

i

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS anunță:

In Uniunea Sovietică continuă 
să aibă loc mitinguri de protest 
împotriva sentinței ilegale în 
procesul lui Manolis Glezos și 
a altor democrați greci. Partici- 
panții la aceste mitinguri cer a- 
nularea hotărîrii rușinoase ti
cluite pe baza unor depoziții 
false.

La mitingul muncitorilor de la 
uzinele de vagoane de căi ferate 
din Nikolaev, lăcătușul I. Jelo a 
spus: „Acest proces intentat îm
potriva lui Glezos este cusut cu 
ată albă. Oamenii cinstiți nu 
dau crezare acuzațiilor false ca
re î se aduc".

La redacțiile ziarelor republi
cane, regionale și raionale din 
Minsk continuă să sosească scri
sori în care oamenii muncii cer 
încetarea persecuțiilor împotriva 
forțelor democratice din Grecia.

Prorectorul Universității din 
Minsk, G. Povetiev, decanul Fa
cultății de Științe Juridice, E 
Semerihin. scriu într-o scrisoare 
că din punct de vedere juridic, 
totala lipsă de temeinicie a pro 
cesului de la Atena este confir
mată de însăși faptul acuzării 
potrivit faimoasei legi 375, care 
a fost adoptată în 1936 în tim
pul dictaturii fasciste a lui Mo- 
faxas și care și-a pierdut vala
bilitatea juridică după adoptarea

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

noului Cod Penal al Greciei în 
1951.

Bobodjan Niazmuhamedov, 
membru al Academiei de Științe 
a R.S.S. Tadjice, subliniază de 
asemenea caracterul ilegal al 
acuzațiilor împotriva patrioților 
greci. Am urmărit cu atenție des
fășurarea acestui proces, am în
cercat să cunosc toate materia
lele lui. a declarat el unui co
respondent al agenției TASS. 
Nimeni nu a putut demonstra 
vinovăția lui Manolis Glezos: 
nici acuzatorii, nici martorii lor 
șî nici procurorul.

Nu poate fi acuzat de spionaj, 
a declarat savantul tadjic, un 
om care si-a consacrat întreaga 
viață luptei pentru independența 
națională a tării sale.

/ ♦
ULAN BATOR.ll (Agerpres)'.
Agenția Unian anunță că 5 

mari organizații populare din 
Republica Populară Mongolă — 
printre care Comitetul mongol 
pentru apărarea păcii, Asociația 
ziariștilor mongoli și Consiliul 
Central al Sindicatelor mongole 
— au adresat o telegramă rege
lui Greciei cerînd revocarea ne
întârziată a sentinței pronunțate 
în procesul lui Manolis Glezos 
și al celorlalți patriofi si pune
rea în libertate a acuzaților con
damnați pe nedrept.

Consiliul Mondial al Păcii condamnă 
intenția guvernului francez de a efectua 

experiențe nucleare în Sahara
PARIS 11 (Agerpres).
Secretariatul Consiliului Mon

dial al Păcii a dat publicității o 
declarație în care, după ce sub
liniază dorința opiniei publice 
mondiale ca marile puteri să a- 
jungă la un acord asupra înce
tării experiențelor nucleare, con
damnă intențiile guvernului fran
cez de a proceda' la astfel de ex-

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

periențe în Sahara. In declarație 
se arată că aceste experiențe 
constituie o adevărată sfidare la 
adresa populației Africii, și în
tregii lumi, care luptă neobosit 
pentru încetarea experiențelor cu 
armele nucleare si interzicerea 
lor și cere tinerea unei conferin
țe la nivel înalt, care să pună 
capăt războiului rece.

TolMe din uroviitia aroenliniaitâ Tutomao

Un nou combinat pentru 
, concentrarea minereului 
la Krivoi Rog în Ucraina

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS anunță :

A fost pus în funcțiune noul 
combinat pentru concentrarea' 
minereului de la Krivoi Rog — 

, prima din cele cinci întreprin- 
; deri de acest tip care se con- 
: struiește în cadrul planului sep- 
tenal în bazinul de minereuri de 

' fier de la Krivoi Rog, în sudul 
. Ucrainei. Capacitatea totală a 
• celor cinci combinate noi de con- 
i centrare a minereului va depăși! 
' 35 de milioane tone de minereu 
de fier concentrat. Odată cu 
darea în exploatare a acestor în
treprinderi bazinul de minereuri 
de fier de Ia Krivoi Rog — cel 
mai mare din U.R.S.S. — va pro
duce în 1965 peste 90.000.000 
tone minereu concentrat — ceva 
mai mult decît s-a extras în a- 
nul trecut în toate minele Uniu
nii Sovietice.

Kar-o rachetă în apropiere 
serlauten. -

YORK — După cum 
transmite din Taipe corespom 
dentul Agenției Assoctated Press, 
la 15 august S.U.A. vor pune la 
dispoziția armatei ciankaișiste 
rachete „Nike Hercules“ de tip 
„Pămînt-Aer“, care au fost adu
se în Taivan în septembrie anul 
trecut.

KAISERLAUTEN — Agenția 
ADN anunță că în cursul unor 
zboruri 
nevrelor 
toriului 
avioane 
de pe teritoriul Republicii Fede
rale au lansat din nou din gre
șeală cîteva rachete. Două din 
acestea au explodat în apropie
rea orașului Kaiserlauten chiar 
în locul unde, cu puțin înainte, 
lucrase un grup de muncitori 
vest-eermani.

Agenția citată amintește că 
cîteva zile înainte, un avion a- 
merican a „scăpat“ de asemenea

efectuate în cadrul ma- 
aeriene deasupra teri- 
Germaniei occidentale, 
americane de la bazele

■S-5-»»

Pătrunderea capitalului vest-german 
în Olanda

HAGA 11 (Agerpres)
• Ziarul „De Varrheid“ relatează 
despre intensificarea penetrației 
capitaluiui vest-german în econo
mia Olandei. „In primul semestru 
al anului 1959, scrie ziarul, mono
polurile vest- germane au cumpă
rat la sursele străine obligațiuni 
și acțiuni în valoare de 800.000.000 
mărci. Cea mai mare parte a a- 
cestor hîrtii de valoare o repre
zintă acțiunile olandeze, în spe
cial ale acelor societăți cărora ie

aparțin uzinele constructoare de 
mașini“.

Activitatea monopolurilor vest- • 
germane, subliniază ziarul, a luat 
o amploare atît de mare îneît „a- 
nul acesta monopolurile vest-ger- 
mane au cumpărat din Olanda, 
pentru prima dată după război, 
”n număr de acțiuni mai mare 
decît monopolurile americane, în 
timp ce abia cu un an în urmă 
la bursa olandeză cea mai mare 
parte din acțiuni era cumpărată 
de americani .

co-NEW YORK — Jurnalul „ 
lumbian „Semana" a publicat un 
articol în care se vorbește des-, 
pre situația grea a învățămîntu-: 
lui public din Columbia. Potri
vit datelor recensămîntului din 
anul 195-7, se subliniază în ar- 
Hcol. în Columbia frecventează 
școala numai 42 la sută din ca
piii de vîrstă școlară. (1.509.000? 
din 3.600.000). Din aceștia nu
mai 1'5 la sută termină școala e- 
lementară, iar restul de 85 laft 
sută sînt obligați să părăsească* 
școala fără a termina cursurile 
învătămîntului elementar.

BERLIN — Cunoscutul scrii
tor suedez Lundouist s-a pro
nunțat pentru recunoașterea de 
către Suedia a Republicii Demo
crate Germane și pentru stabili
rea de relații normale între cele 
două țări.

Intr-un interviu acordat cores
pondentului din Stockholm al a- 
genției ADN, A. Lundouist a de
clarat că existenta R. D. Ger
mane este un fapt evident. Ar
gumentul că recunoașterea Re
publicii Democrate Germane, va 
îngreuna reunificarea Germaniei 
nu corespunde adevărului.

După cum a arătat A. Lun
douist, Bonnul vrea în locui reu- 
nificării „integrarea“, adică li
chidarea prin violentă a Repu
blicii Democrate Germane.

TOKIO — După cum s-a mai 
anunțat dun Tokio muncitorii de 
la două mari companii textile 
din Japonia au declarat grevă 
cerînd mărirea salariilor și îm
bunătățirea securității muncii.

RgPAGȚJA Și ADMINISTRAȚIA; Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej or. 5& TeL: interurban 322.

NEW YORK (Agerpres). — 
TASS transmite :

In provincia Tucuman din Ar
gentina continuă tulburările ma
selor populare provocate de înă
bușirea sîngeroasă a demonstra
ției și grevei generale declarate 
în semn de solidaritate cu mun
citorii greviști de la fabricile de 
zahăr și de pe plantații. Pentru

înăbușirea acestei mișcări, auto
ritățile aplică aspre măsuri r 
presive. La Tucuman a sosit mi
nistrul de Război, generalul A- 
naya. întreaga provincie se află 
sub control militar.

In pofida represiunilor, greva 
celor 160.000 de muncitori din 
industria zahărului, care cer spo
rirea salariilor, continuă.

Azi și mîine, ultimele zile în care vă 
mai pa-teți procura bilete Loto Central pentru 
tragerea de vineri 14 august

Nu uitați, doar azi și mîine.

PROGRAM DE
13 aiugust

RADIO
PROGRAMUL 1. 8,00 Din pre

sa de astăzi, 8,30 Muzică, 10,00 
Muzică de cameră romînească, 
10.35 Muzică ușoară, 11,03 Mu
zică populară romînească, 11,30 
Program interpretat de soliști 
ai Teatrului de operă și balet 
al R.P.R.. care au vizitat Uniu
nea Sovietică. 12,00 Muzică u- 
șoară. 13,05 Concert de muzică 
simfonică romînească, 14.00 Con
cert de prînz, 15,10 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură. 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17.30 Tinerețea ne e dragă, 
18,00 Compozitori romîni de mu
zică ușoară, laureați ai Premiu
lui de Stat. 18.30 Almanah ști
ințific. 19,05 Muzică populară 
romînească, 20,42 „Concert de 
muzică romînească", 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Ansambluri sovietice de cîntece

care ne-au vizitat țara, 15,00 De 
toate, pentru toți, 15,30 Muzică 
distractivă de compozitori ro
mîni. 16.15 Succese ale muzicii 
romînești în cei 15 ani de la e- 
liberare, 18,35 Valsuri romînești. 
19.30 Formații artistice de ama
tori, 20,00 Muzică ușoară în in
terpretarea soliștilor noștri, 21,15 
Muzică ușoară sovietică, 22,00 
Seară de muzică de cameră.
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Fata din Kiev — seria 
ll-a: AL. SAHIA: Fata în ne
gru; LONEA: Celcaș; PETRI- 
LA : Dorința; ANINOASA : De 
partea cealaltă; VULCAN.- Fa
voritul 13; LUPEN! : Edes Anna; 
BARBATENI : La lumina faruri
lor; URICAN1: Steaguri pe tur
nuri.

îi »arul : „6 August“ — Potîgrafie


