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Cu prilejul Zilei minerului, Comitetul raional de partid 
felicită călduros pe harnicii muncitori mineri din Valea Jiu
lui pentru succesele obținute în mărirea productivității mun
cii la o tonă pe post, îmbunătățirea calității cărbunelui și în 
reducerea prețului lui de cost

Totodată, Comitetul raional de partid cheamă muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la exploatările miniere și uzine să 
desfășoare larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea sarci
nilor pe care Congresul al IlI-Iea al P.M.R. le-a pus în fața 
industriei carbonifere, de a pune la dispoziția economiei na
ționale cărbune de calitate superioară și ieftin

BIROUL COMITETULUI RAIONAL DE PARTID

Ziua minerului — 
sărbătoare a întregului popor

PLIC ALEXANDRU 
secretar al Comitetului raional 

de partid

La mina Uricani
Pentru a cinsti ziua 

lor — Ziua minerului — 
cu noi și importante 
succese, minerii de la 
Uricani au organizat 
schimburi de onoare. La 
locurile de muncă din 
subteran întrecerea • a 
căpătat un caracter deo
sebit de viu. In frunte 
s-au situat harnicii mi
neri ai sectorului I ca
re și-au depășit randa
mentul planificat pe în
tregul sector cu peste 
120 kg. cărbune pe 
post.

La mina Vulcan
Minerii de la mina 

Vulcan, distinși cu „Dra
pelul roșu de exploata
re fruntașă pe bazin“, 
și-au dovedit hărnicia și 
în ziua schimbului de o- 
noare. Rezultatele înre
gistrate sînt semnifica
tive pentru avîntul cu 
care muncesc minerii, de 
aici. La sectorul II, de 
exemplu, bilanțul schim
bului de onoare arată 
că ș-au dat în plus a- 
proape 200 tone de căr
bune cocsificabil de bu
nă calitate. La rîndul 
lor, minerii sectorului I 
și-au depășit planul zil
nic cu 96 tone de căr
bune cocsificabil. evîden- 
țiindu-se în mod deose

bit brigăzile minerilor 
Tucaciuc Mihai, Moraru 
Nicolae și Csiky Eme- 
ric. •

La mina Petrila
Schimbul de onoare 

organizat în cinstea Zi
lei minerului la mina 
Petrila s-a soldat cu un 
frumos succes: pe în
treaga exploatare s-a 
realizat un randament 
de 1,226 tone cărbune pe 
post. Numai în sectorul 
II s-au extras pentru 
fiecare post prestat cîte 
3 tone de cărbune. Bri
găzile minerilor Belu 
Sabin, Szabo Carol, 
Cîșlaru Ioan au obținut 
cele mai mari randa
mente. Minerii din bri
gada lui Belu Sabin, 
de pildă, au lucrat cu 
un randament de peste 
6 tone cărbune pe post.

La mina Lupenî
In cadrul schimbului 

de onoare organizat în 
cinstea Zilei minerului 
cea mai mare cantitate 
de cărbune cocsificabil 
au extras-o în plus mi
nerii sectorului III. Din 
abatajele frontale ale a- 
eeștui sector, abataje de 
mare productivitate, au 
fost trimise la suprafa
ță 163 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan.

Detemaiea Mliiloi Immaiiloi 
inimii socialiste nt Valea Mi 

în linslea Zilei minerului
întrecerea socialistă fruntași în întrecerea so- 

desfășurată în întîmpi- cialistă, colectivelor ca- 
narea Zilei minerului a re au obținut cele mai 
cuprins marea majorita- frumoase rezultate în 
te a muncitorilor, teh- muncă în cinstea Zilei 
nicienilor, inginerilor din minerului.
unitățile miniere ale întrecerea dintre ex- 
Văii Jiului. Sub con- ploatări a fost cîștigată 
ducerea permanentă a de colectivul minei Vul- 
organizațiilor de partid, can, care în perioada

Tov. Coteț Iosif, directorul minei Vulcan și ' 
Rîpa Petru, președintele comitetului sindicatu
lui primesc nDrapelul roșu de exploatare frun
tașă pe bazin“.

Ca în fiecare 
an. sărbătorim as
tăzi — în prima 
duminică de după 
memorabila zi de 
6 august — Ziua
minerului, zi în care întregul po
por muncitor înconjoară cu dra
goste și căldură pe vrednicii mi
neri ai patriei noastre libere și fe
ricite. Instituirea acestei sărbători 
constituie o expresie a înaltei pre
țuiri pe care partidul și guvernul 
o acordă minerilor pentru glorioa
sele lor tradiții de luptă revoluțio
nară și pentru munca plină de e- 
roism pe care o depun astăzi pen
tru construirea socialismului.

, ‘ Ziua minerului, la fel ca și alte 
sărbători ale oamenilor muncii, 
constituie un minunat prilej de a 
face bilanțul succeselor obținute in 
toate domeniile de activitate și. 
pornind de la ele, se trece la o 
muncă și mai avîntată pentru cons
truirea vieții noastre noi. De ziua 
lor, muncitorii mineri din Valea 
Jiului — cel mai important bazin 
carbonifer al țării — se prezintă 
cu un bilanț bogat. Trăgînd con 
cluzii sănătoase din criticile aduse de 
cel de-al II-lea Congres al partidu
lui, harnicii mineri din Valea Jiu

lui, mobilizați de 
organizațiile de 
partid, au întîm- 
pinat Congresul al 

- IlI-Iea al P.M.R. 
cu însemnate suc

cese. Astfel, în perioada dintre 
cele două Congrese muncitorii mi
neri din bazinul nostru au mărit 
productivitatea muncii cu 58 la su
tă și au redus prețul de cost al 
cărbunelui marfă cu 24 lei pe to
nă. Trebuie subliniat faptul că în 
ultimii trei ani producția de căr
bune a crescut exclusiv pe seama 
măririi productivității muncii.

Perioada dintre cele două Con
grese ale partidului a fost deose
bit de bogată și în realizări în do
meniul ridicării nivelului de trai 
al minerilor. între anii 1955— 
1960 salariul mediu al muncitori
lor mineri din Valea Jiului a cres
cut cu 75 la sută. în această pe
rioadă în bazinul nostru s-au cons
truit și dat în folosință circa 3000 
de apartamente și alte construcții 
social-culturale care au schimbai 
mult înfățișarea Văii Jiului. Pe 
drept cuvînt se poate spune că as
tăzi muncitorii noștri mineri sînt

(Continuare în pag. 4-^)

RANDAMENTE SPORITE
Minerii din Valea Jiului au întîmpinat Ziua 

minerului cu realizări deosebite în sporirea pro
ductivității muncii și ieftinirea prețului de cost 
al cărbunelui. Prin extinderea întrecerii pe pro
fesii și aplicării unor metode de muncă valoroase, 
în trimestrul II productivitatea muncii pe între
gul bazin carbonifer a crescut la 1,027 tone căr
bune pe post. Colectivele minelor Uricani. Ani- 
noasa, Petrila și Lonea au obținut în acest timp 
randamente cuprinse între 1.032—1,214 tone căr
bune pe post.

Ca urmare a. sporirii productivității muncii, 
îmbunătățirii calității cărbunelui si reducerii con
sumului de energie electrică, mineri Văii Jiului 
au realizat în trimestrul II economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de 4.117.000 lei.

In lupta pentru creșterea productivității muncii 
și realizarea de economii s-au remarcat o seamă 
de brigăzi de la abataie și pregătiri. Printre a- 
cestea se numără brigăzile conduse de Cîrciumaru 
Victor. Păcuraru Traian. Baciu Grigore. Toacă 
Ștefan, Ghioancă Sabin, Spînu Petre și altele din 
exploatările miniere ale Văii Jiului.

organizațiile sindicale au 
susținut larg elanul oa
menilor muncii prin 
luarea de măsuri tehni- 
co-organizatorice, prin 
extinderea întrecerii so
cialiste pe profesii și 
prin popularizarea rezul
tatelor obținute

Frumoase sînt rezul
tatele obținute în cadrul 
acestei însuflețite între
ceri socialiste. Astfel, 
pe întregul bazin pro
ductivitatea la extracția 
cărbunelui a crescut la 
peste o tonă pe post, la 
activitatea de producție 
s-au obținut economii 
peste plan de cca. 4 mi
lioane lei; toate exploa
tările carbonifere și-au 
îmbunătățit activitatea 
tehnico-econornică.

In după-amiaza zilei 
de 5 august a avut loc 
la Petroșani festivitatea 
înmînării distincțiilor de

nul de producție la căr
bunele cocsificabil cu 
2,7 la sută, productivita
tea muncii — cu 6 la 
sută, planul de pregă
tiri — cu 6,9 la sută, 
iar cel de desfaceri cu 
2 la sută. Minerii de la 
Vulcan au redus prețul 
de cost cu 3,26 la sută, 
consumul de lemn cu 
7,3 la sută, realizînd e- 
conomii în valoare de 
904.000 lei. Ca urmare, 
minerii din Vulcan au 
cîștigat „Drapelul roșu 
de exploatare fruntașă 
pe bazin“.

Cu realizări deosebi
te s-a prezentat și co
lectivul sectorului II 
Vulcan, care a redus 
prețul de cost cu 12,6 
la sută, a mărit randa
mentul planificat cu 6,9 
la sută, a depășit pla-

(Continuare în pag. 3-a)
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t 1) CÎRCIUMARU VICTOR este șef de brigadă de tineret la mina Uricani, In cadrul întrecerii desfășurate in cinstea Zilei minerului, brigada sa a dat în
ț lunile mai, iunie și iulie 1.177 tone de cărbune cocsiticabil peste plan pe seama depășirii randamentului planificat cu 2,380 tone pe post. 2) DROB GHEORGHE 
J este șef de brigadă Ia sectorul I al minei Vulcan. Brigada condusă de el cinstește Ziua minerului cu 108 tone cărbune cocsificabil peste plan, extras pe seama 
I depășirii randamentului planificat cu 0,720 tone pe post. Brigada a economisit in luna iulie 12 metri cubi material lemnos șl 48 kg. exploziv. 3) SIDOROV VA-

SILE este șef de brigadă Ia un abataj figuri in sectorul II ai minei Petrila. Brigada pe care o conduce a obținut în luna iulie un randament cu 810 kg. căr
bune pe post mai mare decît cel planificat. 4) BALOG NICOLAE este maistru miner la sectorul I al minei Lonea. In activitatea sa el se preocupă de brigăzile 
de mineri ajutîndu-le în realizarea sarcinilor de plan. 5) RUDIC CONSTANTIN este șef de schimb în brigada minerului Sorescu Constantin de la sectorul 11 al 
minei Uricani. Brigada In care lucrează la, pregătiri în straiele 8—9 a excavat peste plan 207 metri cubi de galerie. 6) LIC1U VALER este șef de brigadă la 
sectorul III ai minei Aninoasa. In cinstea Zilei minerului, in luna iulie, brigada sa a lucrat cu un randament sporit față de plan cu 1,050 tone pe post.

(In clișeu de Ia stingă la dreapta).
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PIONIERII APÎNCURILOR
Pionierii adîncunlor 

s-ar putea denumi minerii din 
brigada lui Muszta Alexandru. Și 
pe bună dreptate. Pionier — în
seamnă a păși în frunte, a pă
trunde primul într-un domeniu, 
a fi deschizător de drumuri. 
Muszta Alexandru șt ortacii săi 
pășesc într-adevăr în frunte. Bri
gada Iot de înaintări pătrunde 
prima prin galerii, suitoare, pre- 
abatsye straturi, deschide noi pa
nouri, pregătește noile locuri de 
muncă, abataje de unde brigăzi 
mari atacă apoi în fronturi lungi 
stratul pregătit. Nu-i ușor să 
pășești mereu în frunte, să asi
guri frorrtaliștilor la Timp cîm- 
puri de „atac“ bîne pregătite. 
Trebuie să învingi întotdeauna 
obstacole, să fii 
la înălțimea în
crederii celor ca
re te urmează.

Că ortacii lui 
Muszta sînt 
demni de această 
încredere au do
vedit-o de nenu
mărate ori. Ce 
vfrstă are briga
da lui Muszta ? 
Mai bine de 7 
ani. De atunci e 
mereu în frunte. 
Unde se cere o 
lucrare mai ur
gentă în sector, 
uni se 
greutăți

bine. Ce ar fi să cerem 
de muncă, noi ne-am 
destul aici — se văicăreau unii 
mai slabi de înger. Toth loan, 
unul din șefii de schimb, a și 
părăsit brigada. Dar nu i-a dus 
nimeni „dorul". Cuvîntul calm, 
dar sigur al brigadierului a res
tabilit „echilibrul" celor care se 
„clătinau“.

— Cina vrea, să plece. Briga
da nici de data aceasta nu va 
da înapoi...

Și ortacii lui, Muszta au în
vins. Deși n-au atins depășirile 
„tradiționale“, pregătirea noului 
panou a fost terminată. Abate
rea frontalelor a început la timp. 
Brigăzile lui Nagy Andrei, Popa 
loan și altele au extras de aici

alt loc 
ostenit

ivesc 
mai 

mari și alte bri- 
gfizi nu pridi- 

se apelează 
<1 brigada iui 
Muszta. Așa s-au 
petrecut lucrurile 
și la începutul acestui an. Bri
găzii i s-a încredințat sarcina să 
facă deschiderea 
din blocul
A fost o 
ca lîecare. 
s-au ivit
Lemnul trebuia adus de la dis
tanță, pe suitor în sus. Apoi căl
dura era înăbușitoare, presiunea 
mare...

— <_e facem Sanyi-baci, nu'e

IN CLIȘEU: Muszta Alexandru (cel din mij
loc) primește „Drapelul de brigadă fruntașă pe 
baizin“. Alături de el 
schimb Antal

se află ortacii șefi de 
Vasile și Kaillai Gheorghe.

panoului III, 
4/A la orizontul 440. 
lucrare urgentă, mai 
In executarea lucrării 
numeroase greutăți.

acum reabilita-
a-

trebuie... O sută

CU G î N D U Lí
LA MINERI í
Brigada artistică de agitație a 

C.C.V.J. Petroșani și-a început 
programul festiv închinat Zilei 
minerului. Și iată că unul din in- 
terpreți ce reprezintă... tehnica 
nouă începe : 
Să-mi dați voie acum,

să iau fi eu cuvînt: 
Sint tehnica nouă

ce ia mereu avînt.

mii de tone de cărbune cocsifi- 
cabil peste plan.

„După rău vine bine“ — aces
te cuvinte ale șefului de brigadă, 
se adeveriseră întotdeauna. Bri
gada a fost mutată la un alt loc 
de muncă, la desphiderea blocu
lui 111 de la orizontul 440.

— Ei băieți,
rea! E timpul. Lemn avem, 
vem tot ce ne 
metri pe lună cel puțin! — a- 
ceasta să ne fie angajamentul.

— Dar cum ? — întrebară mai 
mulți deodată.

— Iată cum! Pe fiecare 
schimb vom face cîte două fel- 
duri.

Acest obiectiv fixat de brigada 
lui Muszta 
angajament 
generală de 
Ortacii l-au
p< brigadier. II știau: nu este 
omul 
vini, 
mai
Schimbul în care lucra Muszta 
a început să realizeze cîte 2 m.l.

a fost rostit drept 
și într-o adunare 
partid pe sector, 
urmat cu încredere

■
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5 Descătușez minerul 

de munci istovitoare. 
Metodele învechite,

le fac zob sub picioare. 
Azi mina de cărbuni, 

complet mecanizată, 
N-are nimic comun 

cu mina de-altădată.
Și-n Valea asta,

zisă „a plîngerii“- pe timpuri. 
Minerii intră astăzi.

cu muzică in schimburi.
Apoi prqgramul brigăzii de agi

tație îl poartă pe spectator prin 
unitățile combinatului populari- 
zînd pe inovatorii Hogh Iosif, 
Zoller Carol, KeiUing Rudolf. 

'V Brădeacu loan, Duban Anton și _ 
\ alții care prin inovațiile lor au a- / 
‘ț dus frumoase economii. Apoi, bri-
‘ -------v-.. >------ S
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gada vorbește de realizările mine-
ÿ........................... ' ” ’ ’ T

care
I-au urmat îndemnul, dar 
ales

să arunce vorbe-n

exemplul personal.

înaintare. Schimbul condus 
Antal Vasile
m. avansare, 
schimbul lui 
setnenea. Pe 
buri ciocanele răpăiau 
rupt zi de zi, 
rîndul. Rezultatul acestei bătălii 
a uimit nu numai întreaga ex
ploatare, ci chiar și pe brigadier. 
Intr-o singură lună brigada lui 
Muszta a atins o avansare re
cord, fără precedent: 140 m. 1. 
Și realizările n-au scăzut nici în 
lunile următoare. Brigada și-a 
depășit sarcinile cu cîte 80 ia 
sută.

La sectorul II al minei Lupeni 
problema fronturilor de lucru este 
asigurată. „Pionierii“ lui Muszta 
pășesc dtrz în fruntea, minerilor 
frontaliști ai sectorului, asigurîn- 
du-le fronturi bine pregătite. Bri
gada lui Muszta este exemplu și 
în reducerea consumurilor de 
materiale și în lupta pentru cali
tatea cărbunelui.

Primul loc în întrecerea pe 
sector, în cinstea Zilei mineru
lui, îl deține această brigadă. 
Dar nti numai pe sector... In în
trecerea socialistă ce s-a desfă
șurat între brigăzile de mineri 
din VaJea Jiului în cinstea Zilei 
minerului brigada lui Muszta A- 
lexandru a totalizat cele mai 
multe puncte. Ea și-a depășit în 
această perioadă sarcinile de 
producție cu 68,8 la sută, pro
ductivitatea planificată cu 69,8 
la sută. N-a avut nici un acci
dent, nici o abatere de la N.T.S., 
a dat lucrări de calitate. Pentru 
aceste realizări brigăzii lui 
Muszta Alexandru i s-a decernat 
de către C.C.V.J. și Consiliul lo
cal sindical „Drapelul de briga
dă fruntașă pe bazin“.

...6 August 1960. După-amiază. 
Ajunul marii sărbători a mine
rilor. In brigada comunistului 
Muszta Alexandru se dă 
lie aprigă, ultimul efort 
cinstirea Zilei minerului.

In același timp în sala 
tivități a Sfatului popular raio
nal se dă citire unui document:

— Prin decretul nr. 284 din 
29 iulie 1960 al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne, minerul 
Muszta Alexandru este decorat 
cu Ordinul Muncii clasa a HI-a...

De masa prezidiului se apro
pie un bărbat de statură mijlo
cie, bine legat. După ce distincția 
i se prinde pe piept se întoarce 
spre asistență :

— Mă angajez, împreună cu 
ortacii mei. să fim demni de 
înalta apreciere a muncii noas
tre...

de 
a obținut la feJ 2 

iar minerii din 
Kallai Gheorghe a- 
toate cele 3 schim- 

neîntre- 
săptămîni de-a

o bâtă- 
pentru

de fes-
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Bwtilwi, Mîini ji ingiieri deiorali io prilejnl 
Zilei

Prin decretul nr. 284 din 29 
iulie 1960, al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, au fost de
corați cu Ordinul Muncii ur- 
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♦
»
♦ 
y 
♦
♦
4

♦
if
♦ 

} 
t t 
♦ 
l

♦

♦

i
♦ 
t

ingineri din cadrul exploatări
lor miniere și a altor unități 
aparținând de C.C.V.J.

ORDINUL MUNCII CL.
LONEA

Kopetin Vasile
PETRILA

Szabo L. Carol 
ORDINUL MUNCII CL.

ANINOASA
Mănăiiă Vasile

U. E. VULCAN
Popescu Miron

ORDINUL MUNCII CL.
LUPENI

Racoți Simion, Szabo Mihai, 
Mătăsăreanu Ilie, Lazea Gheor
ghe, Csatai Mihai, Albu Tra
ian, Scoblei Ladislau, VI ad 
Dumitru, Bugnariu Romulus 
Ghioancă Ioan, Olteanu loan, 
Hidas Aurel, Ersenyi Iosif,

ÎNTÎLNIRE
Recent, la clubul orășenesc din 

Lupeni a avut loc o întîlnire a 
tinerilor mineri cu tov. Zborovschi 
Augustin, secretarul comitetului de 
partid al minei și tov. Feher Va
sile, participant la greva minerilor 
din Lupeni din 6 August 1929.

Cu această ocazie tov. Feher 
Vasile a vorbit tinerilor despre 
lupta plină de eroism a minerilor 
lupeneni împotriva cruntei exploa-
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nil ralul
Dumbravă Gheorghe, Muszta 
Alexandru.

PETRILA
Bartók I. Iosif. Marian 

mion, Cenariu Gheorghe.
LONEA

Lapșanski Adalbert, Rancea ț 
Alexandru, Timar Gheorghe, 
Berindei Aurel, Toacă Ștefan, 
Szlanka loan.

ANINOASA
Băcăian loan, David Nicolae, 

Liciu Vaier, Karacsonyi Iosif. 
VULCAN

lonașcu loam, Săbău P. loan, 
Gagyi 1. loan, Hunyadi 
loan.

PREPARAȚIA LUPENI 
Szabo D. Dominic.
PREPARAȚIA PETRILA 

Iosif.Colda Teodor, H5gh 
U. E. VULCAN 

Baba loan.
O.C.M.M.
Iosif, SztrakaSzékely 

Francise.

Popescu 
Vuzdugan

C.C.V.J. 
loan, Todea 
Alexandru.

s¡-

D.

M.

Ștefan,
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CU TINERI
țări capitaliste în anii regimului 
burghezo-moșieresc, despre desfă
șurarea grevei din 6 August 1929, 
precum și despre condițiile minu
nate create de partid și guvern 
muncitorilor mineri în anii puterii 
populare.

■ Tov. Zborovschi Augustin a vor
bit celor prezenți despre mărețele 
obiective puse de cel de-al lll-lba 
Congres al P.M.R. în fața indtyl- 
triei carbonifere.

Brigada minerului Molnar Traian este bine cunoscută la se«/ 
torul II al minei Lonea, pentru rezultatele frumoase obținute W, 
lupta pentru randamente sporite.

In luna iulie brigada a depășit randamentul planificat cu 1,210 
tone pe post. IN CLIȘEU : Radu loan I, Rusu Gheorghe și Mol- 
rear loan din brigada lui Molnar Traian citind în ziar despre rea
lizările minerilor din Valea Jiului obținute în intîmpinarea Zilei 
minerului.

I LUPENIUL Ieri, azi,

1 J ??

, rilor dc la Vulcan, Uricani, Lo- 
nea, Petrila, Aninoasa, Lupeni, a 
oamenilor muncii din întreaga ța
ră.
Și-n numele vieții,

L trăite azi
Ji Noi înălțăm un cîntec 
? al zilelor
? Un Mtt de muncă, 
< un cîntec
IUn cîntec ce-nal(ă 

din inimi ortace.

Aplauzele nu mai contenesc do
vadă că spectacolul a fost reușit.
Era și firesc. Entuziaștii interprețt ,• 
ai brigăzii au ținut ca programul 
închinat minerilor să fie la înăl- ) 
țimea suceselor obținute în adîn- 

-cui minelor. A
GH. MĂRCOIU

din plin.

ce vin :

de pace,

Și în trecut, la Lupenî era una 
din cele mai mari mine de căr
bune din țară. Dar în timp ce o 
bună parte din mineri erau șomeri, 
cealaltă parte era silită să lucre
ze cîte 10—12 și chiar 14 ore pe 
zi pentru o plată de mizerie. Zeci 
și sute de mineri își sfîrșeau zi
lele în adîncul minei, uciși de lip
sa de grijă față de om de condi
țiile inumane de muncă.

Aceeași lipsă de grijă față de 
oameni și-a lăsat amprenta și pe 
înfățișarea generală a Lupeniului. 
Pe atunci Lupeniul era o comună, 
avînd un cartier mai răsărit, 
„cartierul oficianților“, în care se 
aflau locuințele directorilor și 
funcționarilor superiori. In rest e- 
rau doar colonii insalubre, cu dru
muri impracticabile. Pentru numă
rarea școlilor și a lăcașurilor de 
cultură pentru muncitori erau prea 
multe chiar degetele unei singure 
mîini. în schimb, cîrciumi și bise
rici la tot pasul, iar numărul jan
darmilor întrecea cu mult pe cel al 
medicilor și învățătorilor.

Cum muncesc și trăiesc minerii 
noștri astăzi, ce a realizat parti
dul și guvernul nostru pentru mi
nerii din Lupeni ? Faptele vorbesc 
clar. La mina Lupeni, extracția de 
cărbune se face mecanizat. Au ră-

UTTO LUDOVIC 
președintele Corni fetii . exe
cutiv al Sfatului popular al 

orașului Lupeni

mas în urmă vremurile cînd mine
rul rupea cărbunele cu tîrnăcopul, 
cînd convoaiele de vagonete erau 
trase prin galerii cu cai. Și, spte 
mîndria noastră, trebuie să arătăm 
că majoritatea utilajelor cu care 
e înzestrată mina : ciocane de a- 
bataj, perforatoare, transportoare, 
locomotive cu acumulatori și cu 
troley, pompe și compresoare, ven
tilatoare și altele, sînt de fabrica
ție rominească. Datorită acestor 
utilaje, tăierea cărbunelui și trans
portul în galerii au fost mecanizate 
la mina Lupeni în proproție de a- 
proape 100 la sută, încărcarea în 
proporție de 90 la sută, iar trans
portul în abataj în proporție de 
80,8 la sută. A fost creat un ser
viciu special al protecției muncii. 
In ultimii 10 ani au fost investiți 
în vederea protecției muncii peste 
20 milioane lei. In anul acesta la 
capitolul protecția muncii a fost 
alocată suma de 6 milioane lei.

Odată cu mina au crescut și 
oamenii. Sute de mineri din Lu-

mîine...
peni au urmat cursurile școlilor de 
calificare de vagonetar, miner, ar
tificier, mecanici de locomotivă. 
Cei mai buni dintre mineri sînr 
îndrumați spre cursurile școlii de 
maiștri. Și cîți dintre fiii de mi
neri sau foști mineri ei înșiși, nu 
au absolvit în anii puterii popu
lare cursurile Institutului de mine 
de la Petroșani și au devenit ingi
neri 1 Printre ei se numără Iiiescu 
Gheorghe, astăzi inginer șef ad
junct al minei Lupeni, tinerii ingi
neri Huszti Ștefan, Farcaș Mihai. 
Nuță Stelian, Coman loan, Haber 
Francisc și alții

Astăzi, minerii Lupeniului au 
la dispoziție club, dispensare, are
nă sportivă, cinematografe, sanato
riu de noapte, se bucură de conce
dii de odihnă plătite. în fiecare an 
sute de mineri își petrec concediul 
de odihnă în cele mai frumoase 
stațiuni balneo-climaterice din ța
ță, copiii de mineri își petrec va
canța în tabere organizate pentru 
elevi.

în anii puterii populare, orașul 
Lupeni, ca și alte orașe ale țării, 
s-a transformat într-un vast șan
tier. Astfel, între anii 1950—1960, 
atenția a fost îndreptată spre cons
trucția de noi cartiere de blocuri, 
construcția unor clădiri de interes

social cultural. In perioada 1955— 
1960 au fost construite și date în 
folosință 871 apartamente în blo
curi, 162 apartamente în construc
ții în șir, 6 cămine muncitorești 
cu o capacitate totală de 1.620 lo
curi ș! altele. Tot în această pe
rioadă a fost executată construcția 
unei fabrici de piine.

In prezent se înalță noi cons
trucții în cartierele Viscoza I, Vis- 
coza II, Braia -și Bărbăteni, ridi- 
cînd aspectul urbanistic al loca
lității. Paralel cu aceste construc
ții s-au deschis și se deschid noi 
unități de deservire a populației. 
Astfel sînt blocurile cu magazine 
4, 16 și restaurantul „Cina“ 
cartierul Braia.

Astăzi rețeaua comercială a 
șului Lupeni numără 42 de 
tați alimentare și industriale 
10 unități deținute de sectorul co
operatist. A fost construit un fri
gider modern pentru conservarea 
produselor agro-alimentare și 
servirea unităților T.A.P.L. 
gheață artificială.

In anii puterii populare au fost 
obținute realizări importante și in 
domeniul ocrotirii sănătății mine
rilor. A crescut numărul spitale
lor, dispensarelor, circumscripțiilor 
sanitare și creșelor. A fost construit 
spitalul S.M.S. cu o capacitate 
de 75 pat'«i, utilat cu aparate mo
derne și instalații adecvate. S-a

ín

ora- 
uni*

Și

de-
cu
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nul de producție la cărbunele 
cocsificabil cu 2,7 la sută și pla
nul de pregătiri cu 23,7 la sută, 
cîștigînd astfel „Casca de aur a 
tehnicianului“.

Printre celelalte unități,
a

colecti- 
atelierului 

prefabricate 
Petroșani, 

a livrat ex-

cinstea Zilei minerului au 
și colectivele minelor U- 
Peirila, Lonea, Aninoasa,

rea în 
obținut 
ricani, 
cele ale sectoarelor II Aninoasa', 
III Petrila, I Uricani, muncitorii 
de la U.R.U.M.P., preparațiile
Petrila și Lupeni, minerii din 
brigăzile lui Cîrciumaru Victor

Grija pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale minerilor 

preocupare a regimului nostru

I

In anii puterii 
populare 
tria 
de cărbune

indus-
extractivă 

a 
constituit un pivot

industriei grele

ing. TRAIAN BIRSAN
mecanic șef al C.C.V.J

de seamă în 
în

>
ș»7acumulatori

300 bucăți lămpi ( 
electro-pneumati- (

dezvoltarea 
țara noastră, volumul producției 
dinainte de război fiind dublat. 
Astfel, față de nivelul anului 
1955, productivitatea muncii 
semestrul I 1960 a crescut 
36 la sută în abataje, cu 34 
sută în subteran și cu 49 
sută pe exploatări, iar prețul

în fața moou- 
minerilor uciși în 

din august 1929, 
loc ieri, 6 august, 

Sute 
ingi- 
Sfa- 
Lu-

cese frumoase 
obținut 
vul 
de 
din 
care
ploatărilor o ma
re cantitate de 
bolțari pentru ar
marea galerii
lor. contribuind 
prin aceasta la 
reducerea 'consu
mului de mate
rial lemnos, fap
te pentru care 
1 s-a decernat 
„Drapelul roșu 
de uzină frunta
șă“ pe bazin.

. Dintre brigăzile 
de mineri, cele 

tnai frumoase re
zultate le-a ob
ținut brigada minerului Muszta 
Alexandru de la sectorul II al 
nunei Lupeni, care și-a depășit 
sarcina de plan cu 68,8 la sută, 
a mărit randamentul cu 69,8 la 
»ută, nu a avut nici o abatere 
de la N.T.S. și a dat lucrări de 
bună calitate. Pentru aceste rea
lizări minerii conduși de Muszta 
Alexandru
și titlul de „Brigadă fruntașă pe 
bazin".

Succese frumoase în întrece-

'— ce); s-au insta
lat la toate minelte rețele de con
ducte pentru aprovizionarea cu 
apă potabilă a locurilor de mun
că din subteran; unitățile au fost 
dotate cu instalații pentru fabri
carea'apei carbogazoase necesa
ra pentru muncitorii care lucrea
ză în locuri de muncă cu tem
peraturi ridicate; se fac încer
cări în veâerea captării prafului 
rezultat la perforajul roto-percu- 
tant pe cale uscată și 
s-au înființat posturi de 
ajutor în incinta fiecărei 
iar în subteran există 
fixe sanitare; în primul 
tru al anului 1960 s-au 
2,5 milioane lei pentru 
ment de protecție și uzură.

In lumina hotărîrilor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R., mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din Valea Jiului le revin 
sarcini mărețe în creșterea pro- ( 
ducției, productivității și redu- ( 
cerii prețului de cost al cărbu- J 
nelui. Astfel, productivitatea pe) 
exploatări va trebui să crească ) 
în medie cu 35 la sută, iar pre- ) 
tul die cost va trebui să scadă ) 
cu 21—23 la sută pînă în anul ? 
1965, față de nivelul anului f 
1960. Pentru atingerea 
obiective va trebui să se conti
nue mecanizarea rațională a lu
crărilor miniere treeîndu-se trep
tat la automatizare acolo unde 
se poate obține pe 
eficacitate economică 
ța în exploatare.

Vor trebui extinse 
haveze moderne cu 
de tăiere, perforajul rotativ e- 
lectric și pneumatic, experimen
tarea tăierii și încărcării cărbu- 
nelui în abatajele frontale cu \ 
plugul dinamic și tăiere cu corn- \ 
bina de înaintare tip PK-3 pen- ) 
tru săparea galeriilor în cărbu- ) tiată Zilei minerului. 
ne; se va extinde încărcarea me- ) Seara literară cu tema „Figura
canică în puțuri cu g r ei ferele og/iWrt« în literatura

contemporană“ s-a bucurat de un 
real succes. La seara literară au 
participat numeroși cititori și citi- 
toate, tineri iubitori de literatură.

în 
cu 
la 
la 
de 

cost a scăzut cu cca. 14 la sută.
Un factor 

rea acestor 
în privința 
tații muncii 
fortului fizic 
aplicarea și extindterea rațională 
a mecanizării în toate compar
timentele proceselor de produc
ție prin dotarea minelor din Va
lea Jiului cu utilaje de fabrica
ție romînească și utilaje impor
tate din țările prietene, în spe
cial din Uniunea Sovietică. Va
loarea utilajelor importate în 
1957 a fost de cca. 15.000.000 
lei, pe cînd prevederile pentru 
anul 1961 ating cifra de 34.000.000 
lei. De asemenea, se va Drimi 
un mare volum de utilaje fabri
cate în țara noastră.

Pentru a evidenția gradul de 
înzestrare cu utilaje a minelor 
din Valea Jiului iată cîteva e- 
xemple: Numărul transportoare
lor cu raclete a crescut în 1959 
de 7 ori față de anul 1950, și
de 10 ori față de 1938; numărul
ventilatoarelor tubulare a cres
cut în 1959 de 7 ori față de a-
nul 1950 și de 29 ori față de a-
nul 1938; numărul locomotivelor 
a crescut în anul 1959 de 5 ori 
față de 1950; debitul de aer com
primat instalat în compresoare 
a crescut în 1959 de 3.5 ori față 
de 1950 etc.

Pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă și ușurarea mun
cii minerilor, în afară de măsu
rile luate pe linie de mecaniza
re, s-au luat și alte măsuri. Ast
fel, s-au adus îmbunătățiri sta
țiilor principale de aerai 
dotarea cu ventilatoare 
punzătoare în vederea 
tățirii 
nelor, 
titatea 
citor; 
lor de 
introdusă șistificarea obligatorie 
la locurile de muncă care pre
zintă pericol din acest punct de 
vedere (numai în cursul anului 
1959 s-au cheltuit 500.000 lei 
pentru aprovizionarea cu praf 
inert); s-a extins iluminatul fix 
și portativ în subteran aproape 
în toate locurile de muncă (în 
ultimii 4 ani au fost aduse cca. 
15.000 bucăți lămpi electrice cu

hotărîtor în obține- 
rezultate. mai ales 
creșterii productivi- 
și în reducerea e- 
al minerilor, a fost

umedă; 
prim- 
mine, 

posturi 
semes- 

cheltuit 
echipa-

Mitingul comemorativ 
de la Lupeni

La Lupeni, 
meritului 
greva 
a avut
un miting comemorativ, 
de mineri, tehnicieni și 
neri, delegații din partea 
tului popular al orașului
peni, I.E.L., preparație, filatu- 
ră și alte întreprinderi și ț' 
Instituții din localitate au par- i, 
ticipat la miting. De asemenea j< 
au venit delegații ale pionie- l 
rilor din Lupeni și Aninoasa. (

Mitingul a fost deschis dej» 
tovarășul Zborovski August!«, ir 
secretar al Comitetului deJf 
partid al minei Lupeni. Apoi 
tov. Brașoveanu Victor, preșe- £ 
dintele Comitetului sindicatului  ̂
minei a vorbit despre impor
tanța luptei greviste a mineri
lor, pentru o viață mai bună.

La monumentul minerilor u- 
ciși in august 1929, au fost 
depuse coroane de flori din 
partea Comitetului de partid 
orășenesc Lupeni, a Comitetu* 
Iui de partid al minei, a con
ducerilor exploatării, prepara- 
ției, filaturii și altor întreprin
deri din localitate.

După depunerea coroanelor 
s-a păstrat un minut de recu
legere în memoria minerilor 
uciși.

Tov. ing. Stoica Petru, șeful sectorului II al 
minei Vulcan și minerul Drob Gheorghe, șef de 
brigadă, preiau „Casca de aur a tehnicianului“.

de la Uricani, Baciu Grigore de 
la Petrila. Rancea Alexandru 
la Lonea.

Fruntașii întrecerii au fost 
licitați călduros de tov. Szuder 
Wiliam, director general al Com
binatului carbonifer Valea Jiu
lui, Momeu Samoilă, președintele 
Consiliului șindiical local, Kra- 
veț Ladislau, instructor al Co
mitetului regional 
re le-au urat noi 
succese în munca

au cîștigat drapelul

o

de

fe-

de partid, ca- 
și importante 
de viitor.

anului ?
acestor (f

S t ) t I
I5
)
î

)
)

această cale
și siguran-

hava rea cu 
viteze mari
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Seară literară
i
i

Abatajul a fost prăbușit la timp
zația U.TM. a discutat cu șefii 
brigăzilor de tineret din sector.

— Ce ziceți, organizăm o acțiu
ne de muncă patriotică ?

A doua zi, brigăzile de tineret 
conduse de Sorescu Constantin, 
Năsăleanu Miron, Rusu Dumitru 
și Bucur Ioan au început lucrul. 
In abatajul nr. 9 zeci de mîini is
cusite așezară metru 
podițura de seîndură 
su, Zăvolaș, Curta, 
lemnul bun. Pe la . 
Abatajul a fost prăbușit. A fost re- 
armat și suitorul. Năsăleanu, Carp, 
Andraș, Șerban 
cat suitorul în

în sector s-a 
în cinstea Zilei 
II se prezintă cu rezultate frumoa
se în întrecere.

Cu cîteva zile în urmă la sec
torul II al minei Uricani situația 
suitorului de la cota 665 era cri
tică. Din cauza' presiunii, armătu
rile vechi cedau tot mai mult, a- 
menințînd închiderea trecerii spre 
orizontul 640. în aceeași situație 
se găsea și locul de muncă unde 
lucrează brigada condusă de mi
nerul Rusu Dumitru. Totuși abata
jul cameră nr. 9 din stratul 3 nu 
se putea prăbuși fără o pregătire 
în prealabil. Trebuia podit așa 
cum scrie la carte, Acest lucru nu 
putea fi efectuat intr-un timp 
de scurt numai de membrii 
găziț. Chiar și tehnicienii din 
tor^x întrebau cu îngrijorare : 
de făcut. Nu se puteau pierde
întregi din întrecere tocmai acum 
în preajma Zilei minerului, dai 
nici așa nu poate să rămînă situa
ția.

Sezisată de acest lucru orgam-

după metru 
trainică. Ru- 
Giur răpeau 
prînz, gata î

prin 
cores- 

îmbună- 
aerajului general al mi- 
asigurîndu-se astfel can- 
dte aer prescrisă pe mun- 
pentru evitarea explozii- 
praf de cărbune a fost

In sala de lectură a clubului 
central sindical din Lupeni vineri 
a avut loc o seară literară inchi- )

atît 
bri- 
sec- 
ce-i 
zii

și alții au îmbră- 
armături trainice.
făcut treabă bunăl 
minerului sectorul

ing. V. MARTA
corespondent

carnea in puțuri cu g_______-
sovietice (BC-I) și în abatajele c 
cameră prin utilizarea mașini- ( 
lor GNL-30; se va experimenta ( 
și extinde folosirea transportoa-) 
relor blindate. De asemenea,) 
este necesar să se introducă și ) 
extindă dispecerizarea transpor-) 
tului pe traseele principale, tele-) 
comanda ramificațiilor de cale ț 
și a ușilor pe traseele principale, ' 
înregistrarea automată la dispe- } 
cer a funcționării instalațiilor 
principale din circuitele de trans
port.

Acestea sînt în linii generale 
măsurile care vor trebui luate 
în privința mecanizării și auto
matizării operațiunilor de bază 
în subteran, care să asigure rea
lizarea prevederilor planului de 
producție în perioada următoare. 
Aplicarea acestor măsuri va 
duce la creșterea continuă a

—=★

construit o maternitate, s-a dat în 
folosință creșa cu 88 locuri în car
tierul Viscoza II.

Invățămîntul elementar și de 
cultură generală a înregistrat de a- 
semenea o creștere considerabilă. In 
prezent, în Lupeni funcționează un 
număr de 5 școli elementare, o 
școală medie avînd și curs seral 
și o școală profesională. Au fost 
reamenajate unele unități școlare, 
iar altele dotate cu clădiri și săli 
de clasă noi.

Viața culturală și artistică a ora
șului este în plină dezvoltare. A 
fost dată în folosință clădirea ci
nematografului din Bărbăteni cu 
420 locuri, înzestrată cu mobilier 
$i aparataj corespunzător. La club 
activează cu succes numeroase for
mații artistice.

In ultimii ani Sfatul popular al 
orașului Lupeni a executat o serie 
de lucrări gospodărești menite să 
ridice nivelul urbanistic al orașu
lui. pentru care au fost cheltuite 
peste 6 milioane lei din bugetul 
propriu și peste 4 milioane lei din 
fond centralizat. Astfel, a fost exe
cutată modernizarea drumului na
țional ce traversează orașul spre 
Uricani pe cca. 6 km. lungime, mo
dernizarea străzilor Gheorghe Gbe- 
orghiu-Dej și Avram Iancu, siste
matizarea și modernizarea pieții 6 
August. S-au pavat și asfaltat pes
te 47.500 ru.p. străzi, au fost rea-

menajate peste 10.000 m. p. pateuri 
și zone verzi precum și altele. As
tăzi, în orașul nostru înfloresc 
parcuri frumoase, străzile sînt bine 
întreținute, iar transportul în co
mun funcționează cu un număr dc 
3 autobuse locale.

Pentru îmbunătățirea deservirii 
populației cu apă potabilă va intra 
în funcțiune noua captare de apă 
de mare capacitate, construcție în 
valoare de peste 7 milioane lei. 
Tot în acest an vor fi date în fo
losință 182 apartamente în cartie
rele Viscoza II și III, se va începe 
modernizarea străzii Vitoș Gavrilă 
spre spitalul nou și stadion de pes
te 1 km. lungime, se va extinde 
suprafața parcurilor cu cca. 5.000 
m.p.

Cum va arăta Lupeniul 
tor, ce se preconizează să 
pentru mineri ?

In perioada șesenalului
realiza o seamă de obiective 
portante. Astfel, se vor construi un 
nou magazin alimentar, un magazin 
de produse industriale, un maga
zin aprozar, un bufet T.A.P.L., un 
bufet cu autodeservire, un depozit 
combinat de 900 tone capacitate 
pentru comerț, un complex școlar 
mediu cu 16 săli de clasă, o școa
lă pentru 200 elevi la „Grafit“, 
două piețe pentru desfacerea pro-

în
se

se

vii- 
facă

vor 
im-

duselor alimentare, o bibliotecă o- 
rășenească. Se vor crea noi unități 
dc industrie locală și anume uni
tăți alimentare, textile, confecții, 
pielărie, pentru reparații, jucării și 
marochinărie. Se va amenaja un 
parc modern pe terenul din fața 
spitalului, se va extinde parcul de 
mașini ce deservește transportul în 
comun.

In domeniul construcției, pînă in 
anul 1965 se vor executa 2.400 
apartamente noi. Se va construi un 
cinematograf cu 400 locuri, iar 
pentru ocrotirea sănătății minerilor 
se vor construi 5 dispensare. De 
asemenea se vor construi o creșă, o 
baie publică, un hotel cu 124 lo
curi, se vor moderniza 15 km. de 
străzi interioare, se va face un nou 
pod peste Jiu, se vor moderniza 
rețeaua de alimentare cu apă. ca
nalizarea și rețeaua de curent e- 
lectric.

Cele de mai sus vorbesc de la 
sine de viața nouă pe care o tră
iesc minerii Lupeniului. Faptele 
arată că prin munca plină de ab
negație a minerilor de aici, prin 
grija partidului și guvernului nos
tru, bunăstarea celor ce muncesc 
crește mereu, realizîndu-se idea
luri pentru care au luptat minerii 
Lupeniului, întregul nostru popor 
sub conducerea înțeleaptă a par
tidului comuniștilor.

productivității muncii și la redu-

Sinwozion
z« aceeași zi in sala Universi- 

(' tații populare a clubului din Lu- 
ți peni a avut loc un reușit simpó
te zjon, organizat de comitetul oră

șenesc al femeilor din Lupeni și 
închinat Zilei minerului. Cu acest 
prilej, un grup de femei munci
toare din Bărbăteni au felicitat 
călduros pe soțiile de mineri, par
ticipante la simpozion și le-au tn- 
mînat buchete de flori. Felicitări 
au primit și soțiile de mineri dincerea efortului fizic al minerilor,

la îmbunătățirea condițiilor lor > Petroșani și alte localități din Vf 
de muncă — grijă permanentă > țea ]Miui.
a partidului și guvernului nos- ?

Printre cei afla in primele rinduri în lupta pen.
tru cît mai mult cărbune cocsificabil se numără și brigada 
minerului Sfitlic Ioan de la sectorul IV A al minei Lupeni. 
In luna iulie brigada a lucrat cu un randament sporit cu 
0,680 tone pe post. IN CLIȘEU: Brigadierul Sfitlic Ioan îm
preună cu ortacii săi Cristian Pompei, Cristian Ștefan și Văr- 
zaru Gheorghe discutînd înainte de intrarea în mină.



H.S. Hrușciov a primit pe membrii delegației 
guvernamentale a Republicii Ghana
IALTA (Agerpres). — TASS anunță:
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș

ciov. care se afiă la. odihnă in Crimeea, a primit la 5 august pe 
membrii delegației guvernamentale a Republicii Ghana care a sosit I 
în U.R.S.S. pentru a duce tratative în probleme economice. Mem- | 
brii delegației au înmînat lui N. S. Hrușciov un mesaj personal | 
al președintelui Republicii Ghana, Kwame Nkrumah.

Președintele Ghanel mulțumește pentru ajutorul acordat de 
Uniunea Sovietică pentru transportul trupelor ghaneze în Republica 
Congo pe calea aerului.

Intre N. S. Hrușciov și delegația Ghanei a avut loc o convor
bire cordială și prietenească cu referire Ia relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Ghana, precum și la situația care s-a creat în 
ultimul timp în Africa. Ambele părți au constatat cu satisfacție 
că în toate problemele discutate punctele lor de vedere coincid.

Schimburile culturale și tehnico-științifice 
dintre U. R. S. S. și Italia

MOSCOVA 6 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La Moscova a fost dat publi
cității comunicatul sovieto-îtalian 
cu privire la schimbul de păreri 
care a avut loc la Moscova între 
directorul general al Departamen
tului pentru legăturile culturale al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Italiei, Julio Del Belzo, și preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru legături culturale cu țările 
străine, G. Jukov.

în cursul convorbirilor cate au 
avut loc între ei, s-a căzut de a- 
cord asupra programului schimbu-

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

Comunicatul Biroului Politic 
al P. C. Francez 

în legătură cu problema algeriană
PARIS ■ 6- (Agerpres)
La 5 august Biroul Politic al 

Partidului Comunist Francez a 
discutat problema algeriană. în 
comunicatul dat publicității după 
ședință se spune că, după torpila
rea tratativelor cu reprezentanții 
guvernului provizoriu al Republicii 
Algetia, în închisorile din Franța 
și Algeria a început executarea u- 
nor patrioți algerieni.

Pentru înșelarea opiniei publice 
franceze și internaționale sublinia
ză Biroul Politic al P.C.F., se in
tenționează să se creeze la Paris, 
în ajunul sesiunii O.N.U., așa-nu- 
mite comisii de persoane alese cu 
ajutorul cărora să se reglementeze 
soarta Algeriei. „Aceasta este o ma
nevră care urmărește ca la tratative • CONAKRY. La Conakry a

Ziua minerului — sărbătoare a întregului 
popor

(Urmare din pag. I-a)

în primele rînduri ale clasei mun
citoare ca nivel de trai și cultură 
Realizările din domeniul ridicării 
nivelului de trai — dovadă a gri
jii permanente pe care partidul și 
guvernul o poartă minerilor — au 
avut o contribuție hotărîtoare în 
stabilizarea cadrelor de muncitori 
mineri, în creșterea nivelului lor 
de calificare.

Anul acesta, Ziua minerului se 
sărbătorește în condiții deosebite. 
In prezent, întregul nostru popor 
muncitor desfășoară o muncă pli
nă de abnegație pentru traducerea 
în viață a Directivelor Congresului 
al III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn, măreț program de desăvîr- 
țire a construcției socialismului în 
țara noastră și de ttecere la în
făptuirea viitorului de aur al ome
nirii — comunismul.

Muncitorii mineri din Valea Jiu
lui trebuie să aducă o contribuție 
sporită la iupta întregului popor- 
pentru dezvoltarea și înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii. 
Așa după cum se arată în rapor- 

rilor culturale și tehnico-științifice 
între U.R.S.S. și Italia pe acest an 
și au fost examinate o serie de mă
suri pentru anul 1961 care vor fi 
precizate în cadrul ședinței comi
siei mixte.

în timpul schimbului de păreri 
dintre Julio Del Belzo și G. Ju
kov, s-a subliniat că în cadrul pro
gramului schimburilor culturale, 
tehnico-științifice și sportive dintre 
cele două țări, în primul semestru 
al anului curent, au fost înfăptuite 
o serie de măsuri care constituie 
o contribuție prețioasă la studierea 
reciprocă a culturii, științei și în- 
vățămîntului din cele două țări.

în locul reprezentanților adevărați 
să fie prezentate niște marionete 
care s-au ridicat la suprafață în ur- ' 
ma alegerilor și care nu se bucură 
de un prestigiu mai mare în Alge- ' 
ria decît cel de care se bucura Bao 
Dai în rîndurile poporului vietna
mez.

Arătînd că această încercare de 
a împiedica încheierea păcii în Al
geria este sortită eșecului, Biroul 
Politic al P.C. Francez se adresea
ză tuturor francezilor chemîndu-i 
să sprijine cu toate eforturile miș
carea pentru pace care luptă pen
tru începerea imediată a unor tra
tative cu adevărat directe cu gu
vernul provizoriu al Republicii Al
geria în vederea înfăptuirii legale 
a dreptului algerian la autodeter
minare.

tul prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. în fața 
industriei cărbunelui stă sarcina 
de a asigura siderurgia cu cărbune 
de calitate superioară, de a ridica 
productivitatea muncii încă răma
să în urmă îndeosebi în abataje 
șî de a introduce noi utilaje și me
tode de muncă, care să asigure o 
mecanizare avansată a proceselor 
de lucru, îmbunătățirea calității și 
reducerea prețului de cost al căr
bunelui. Pentru minele din Valea 
Jiului, planul de 6 ani prevede o 
creștere a productivității muncii de 
cel puțin 35 la sută, reducerea 
prețului de cost cu 19—20 la sută 
și micșorarea consumului de lemn 
la sub 30 m.c. la 1000 tone de căr
bune extras.

îndeplinirea acestor sarcini mo
bilizatoare cere din partea organi
zațiilor de partid și de masă, a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor mineri o preocupare sus
ținută pentru realizarea în acest an 
a unei productivități medii pe ba
zin de 1,040 tone pe post, cit a

Guvernul Fanfani 
a obținut votul 

de încredere
ROMA 6 (Agerpres)
La 5 august Camera deputațilot 

din parlamentul italian a discutat 
problema votului de încredere în 
noul guvern format de Amintore 
Fanfani, reprezentant al partidului 
democrat creștin.

Dînd citire declarației guvernul 
Fanfani a promis să acorde o a- 
tenție deosebită problemei apără
rii Republicii de atentatele cic- 
mentelor reacționare. Referindu-se 
ia problemele politicii externe, A- 
mintore Fanfani a declarat că con
tinuă aceeași linie pe care a pro- 
movat-o precursorul său.

După dezbateri care au durat 
două zile, guvernul Amintore Fan
fani a obținut votul de încredere.

Patrice Lumumba 
a sosit la Conakry

CONAKRY 6 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

France Presse, la 6 august primul 
ministru al Republicii Congo, Pa
trice Lumumba, a sosit la Co
nakry, venind din Rabat.

Pe aeroport P. Lumumba a fost 
întîmpinat de Seku Ture, pțeșe- 
dintele Republicii Guineea și de 
membri ai guvernului Republicii 
Guineea.
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• FRAGA. — In R. S. Ceho
slovacă funcționează peste 60 de 
biblioteci științifice de stat, stu
dențești, populare, ale muzeelor 
etc., cu un fond de peste 50.000.000 
de volume.

• TOKIO. — Comandamentul 
armatei japoneze accelerează în
zestrarea trupelor japoneze cu ar
me rachetă. După cum anunță a- 
genția. Kiodo Tușin, comandamen
tul militar japonez va trimite în 
septembrie a.c. un mare grup de 
ofițeri în S.U.A. pentru a fi ins- 
truiți în cadrul unităților america
ne de rachete.

• HELSINKI. — In dimineața 
zilei de 5 august au sosit la Hel
sinki într-o vizită prietenească de 
răspuns contratorpiloarele sovietice 
„Svobodnîi“ și „Statuii“ 

stabilit Conferința raională de 
partid, pentru reducerea consumu
lui specific de lemn de mină la sub 
43 m.c. la 1000 tone de cărbune, 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției și realizarea angajamente
lor cu privire la economii. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
reducerii consumului specific de 
iemn, care în semestrul 1 a fost 
mult depășit la minele Petrila, A- 
ninoasa, Lonea și Lupeni. De ase
menea, o sarcină de seamă, îndeo
sebi a inginerilor și tehnicienilor, 
este rezolvarea problemei mecani
zării încărcării în abataje, proble
mă de care va depinde în mare 
măsură creșterea în continuare a 
productivității muncii.

Harnicii muncitori mineri din 
Valea Jiului au dovedit nu odată 
că sînt la înălțimea grijii pe care 
le-o poartă partidul și guvernul 
Nu încape îndoială că ei vor munci 
și de astăzi înainte cu tot elanul 
pentru înfăptuirea sarcinilor pe 
care Congresul al III-lea al parti
dului le-a pus în fața lor, de a da 
patriei cărbune mult, bun și ief
tin I

In legătură cu situația din Congo

Consiliul de Securitate 
se întrunește astăzi

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres).

Ignorînd hotărîrea Consiliului 
de Securitate și cererea opiniei 
publice de a se pune capăt situa
ției anormale create în Congo 
datorită prezentei trupelor bel
giene, Hammarskjoeld după ce a 
primit raportul americanului 
Bunche, a cerut generalului Von

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

Ce se întîmplă în provincia 
Katanga

LEOPOUJVILLE (Agerpres)
Potrivit informațiilor provenite 

din Elisabetville, capitala provin
ciei Katanga, autoritățile belgiene 
și regimul marionetă a lui Chombe 
depun toate sforțările pentru a ză
dărnici îndeplinirea rezoluției Con
siliului de Securitate cu privire la 
evacuarea imediată a trupelor bel
giene de pe teritoriul Republica 
Congo.

După cum rezultă din informa 
țiile agențiilor de presă străine, re
prezentantul special al O.N.U.. 
Bunche, a sosit la 4 august în Ka
tanga pentru a se întîlni cu auto
ritățile acestei provincii, . l-a asi
gurat pe Chombe că nu vor fi adu- 

avut loc conferința cadrelor parti
dului democrat din Guineea în ca- 
dul căreia Seku Ture, secretar ge
neral al partidului a prezentat un 
amplu raport despre unele proble
me actuale.

• CARACI. — Președintele Pa
kistanului a anunțat că guvernul 
țării și instituțiile guvernamentale 
se vor muta de la Caraci în ora
șul Rawalpindi pînă ce va fi ter
minată construirea noii capitale- 
permanente a țării. Aceasta se 
construiește în prezent la o distan
ță de 40 mile de Rawalpindi și se 
va numi Slamabad.

• TOKIO. — Potrivit datelor 
Direcției de Statistică din Tokio, 
la 1 iulie populația orașului Tokio 
s-a cifrat la 9.374.000 persoane.

• LYON. După cum anunță 
agenția Reuter, la 5 august au fost 
executați la închisoarea din Lyon 
alți doi algerieni condamnați de 
un tribunal militar francez-

• RABAT. — După cum trans
mite agenția Associated Press, 
primul ministru al Republicii Con
go, Patrice Lumumba, a plecat la 
5 august pe calea aerului în Gui
neea unde se va întîlni cu preșe
dintele Seku Ture.

---------------- ■ = '_______ . --------------

Noi amănunte în legătură cu trecutul 
criminal al

VIENA 6 (Agerpres)
Ziarul „Volksstimme“ demască 

trecutul nazist criminal al colabo
ratorului apropiat al lui Adenauer 
secretarul de stat Globke.

Ziarul arată că Globke a parti
cipat activ la pregătirea ocupării 
Austriei de către Germania fascis
tă și este răspunzător de extermi
narea evreilor din Austria.

Globke^ subliniază ziarul, a apă
rut în Austria în anul 1938 îm
preună cu trupele fasciste. Minis
terul Afacerilor Interne al Reichu- 
lui l-a împuternicit în calitate de 
consilier de stat suprem să dea 

Horn să anuleze ordinul de tri
mitere a forțelor O.N.U. în Ka
tanga.

După cum relatează agențiile - 
occidentale de presă, Hammarsk
joeld a cerut să se convoace 
Consiliul d'e Securitate pentru a 
se examina din nou situația din 
Congo. Consiliul de Securitate 
se va întruni pentru a treia oară 
în această chestiune azi la ora 24, 

se trupe în această provincie pînă 
cînd el nu-l va informa pe secre
tarul general al O.N.U. despre 
rezultatele convorbirilor pe care
le-a avut. In informațiile trimise 
din Congo se spune că în Katanga 
a fost decretată mobilizarea. A- / 
genția Reuter anunță că autorită
țile din această provincie declară 
că „trupele O.N.U. vor trebui să-și 
croiască drum luptînd“.

Felul cum evoluează evenimen
tele strîrnește mirare în cercurile 
Ziaristice locale. După cum se știe, 
secretarul general Hammarskjoeld 
a declarat la 3 august la Leopold- 
ville că intrarea trupelor O.N.U, 
in Katanga proiectată periffa 6 
august se bazează- pe rezoluțiile 
corespunzătoare ale O.N.U. fi nu 
constituie un amestec în treburile 
interne ale acestei provincii.

Știrile .care sosesc din Congo a- 
rată că activitatea febrilă a colo
nialiștilor din Katanga, care au 
primit cu ostilitate rezoluția O.N.U. 
urmărește să cîștige timp și să în
tărească regimul marionetă creat 
de adversarii unității și indepen
denței poporului congolez.

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

Hammarskjoeld 
a plecat Ia New York

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres) 
Agenția Reuter relatează că in 

seara zilei de 5 august secretarul ge
neral al OJSI.U. Dag Hammarsk
joeld a plecat cu avionul la New 
York pentru a participa la ședința 
specială a Consiliului de Secu/itate 
pentru discutarea situației dinjCon- 
go-

Greva de la Toronto
OTTAWA 6 (Agerpres)
25.000 de muncitori constructori, 

proveniți din rîndurile emigranți- 
lor de dată recentă, au declarat 
grevă la Toronto paralizînd întrea
ga activitate de construcții în acest 
oraș care este al doilea ca mări
me din Canada. Greva a fost de
clanșată în semn de protest împo
triva manevrelor patronilor care, 
folosindu-se de slaba organizare 
sindicală și puținele cunoștințe de 
limbă engleză ale emigranților le 
plătesc salarii mai mici și îi obligă 
să muncească mai multe ore decît 
muncitorii canadieni.

lui Globke
Anschluss-ului silit al Austriei, o 
formă legală. Cu participarea sa a 
fost pregătită așa-zisa lege cu pri
vire ia unificarea Austriei cu 
Reichul german.

Ca reprezentant al Ministerului 
Afacerilor Interne al Reichului 
pentru înfăptuirea măsurilor rasis
te, continuă „Volksstimme“, Glob
ke a transmis la 13 februarie 1941 
secțiilor de poliție din Viena dis
poziția de a trimite de urgență pe 
toți evreii locuitori ai Vienei in 
lagărul de triere din Kastellesgas- 
se nr. 35 de unde urmau să fie ex- 
pediați în lagăre de concentrare.
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