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Ziua victoriei și a independentei k.

Ziua de 9 mai, prilejuiește 
pentru poporul nostru o dublă 
sărbătoare. Astăzi se împlinesc 
16 ani de la acea neuitată zi în 
care cuvintele „Victorie", „Pace" 
au răsunat triumfal asupra în
tregului glob pămîntesc. Fusese 
zdrobită în propriul ei bîrlog 
fiara fascismului hitlerist, care 
aruncase omenirea în cel mai 
pustiitor război din istoria sa.

Sărbătorirea zilei victoriei co
incide fericit cu una din marile 
aniversări ale poporului nostru. 
Acum 84 de ani a fost procla
mată independența de stat a Ro- 
mînfci, care a constituit o în- 
haunur a luptei de secole dusă 
eroic de poporul nostru, pentru 
zdrobirea odiosului jug al Porții 
otomane, pentru libertate națio
nală.

Pentru popoarele lumii, sărbă
torirea Zilei Victoriei are o adîn- 
că semnificație. Cel de-al doilea 
război mondial a ruinat zeci de 
țări, soldîndu-se cu îngrozitoa 
rea cifră de 55 milioane morți, 
a pricinuit omenirii suferințe de 
nedescris. Pustiirea unor vaste 
regiuni ale Europei și altor con
tinente de către criminala mași
nă de război hitleristă s-a îm
pletit cu bestiala ucidere în la
gărele morții a milioane de oa-

Чйепі. Crimele fiarei hitleriste 
sînt incalculabile și omenirea nu 
le va uita niciodată.

Odiosul măcel dezlănțuit de 
fiara hitleristă putea fi evitat 
dacă puterile coloniale nu ar fi 
refuzat să se înțeleagă cu 
U.R.S.S. pentru organizarea se
curității colective, pentru a pune 
Germania fascistă în imposibili
tatea de a ataca. Forțele negre 
ale reacțiunii mondiale, nutreau 
speranța că Germania hitleristă 
se va arunca asupra primului 
stat socialist, Uniunea Sovieti
că, și-l va zdrobi. Dar fiara 
hitleristă, așa cum avertizase 
Uniunea Sovietică, s-a întors mai 
întâi împotriva Apusului. State 
întregi se prăbușeau catastrofal 
în fața mașinii de război ger
mane, urgia robiei fasciste pla
na amenințător asupra întregii 
omeniri.

In acele vremuri de răscruce 
pentru destinele omenirii, soarta 
celuide-aLdoilța război mon&iai 
а fost hotărîtă de poporul so-
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I f La uzina 
fruntașă pe bazin

începutul anului,

I
Incă de la

între uzinele și prepaxațiile din 
Valea Jiului s-a desfășurat o în- 
suflețită întrecere în cinstea ce
lei de-a 40-a aniversări a parti
dului. Din această întrecere fie
care uzină a avut de cîștigaț, ob- 
ținînd însemnate succese și, mai 
ales, U.R.U.M.P.-ul care s-a cla
sat pe primul loc.

La obținerea titlului de uzină 
fruntașă au contribuit toți mun
citorii, tehnicienii și inginerii uzi- < 
nei care s-au străduit să întîmpi- < 
ne glorioasa aniversare a partidu" î 
lui cu succese de seamă în pro- J 
ducție.

După patru luni de activitate 7 
din acest an, colectivul uzinei ra- S 
pottează partidului, cu multă < 
mîndrie că atit planul cit și an- 2 

) gajamentele luate în cinstea zilei ? 
de 8 Mai au fost îndeplinite și < 

I' depășite. Producția globală plani- j 
! fi cată s-a realizat în proporție > 
; de 111,80 la sută, iar pro- < 
- ducția marfă în proporție de pes- S 
i te 110 la sută. Planul la grinzi | 
} metalice a fost depășit cu 10 la . 
• sută, la stîlpi de abataj cu 3,1 la ? 
1 sută, la piese de schimb cu 127 , 
j tone, la utilaje cu 34 tone.
I Productivitatea muncii în a- ; 
l ceasta perioadă a depășit pe cea , 
' planificată cu peste 15 la sută.
i In același timp a crescut simți- t 
î tor calitatea pieselor și a lucrări- ‘ 

lor. In secția turnătorie procentul ’ 
Ide rebuturi a fost redus sub cel £ 

admis ; la piese din fontă cu 1,04 j 
la sută și la piese metale neferoa- ? 
se cu 0,40 la sută, iar la piesele 

! prelucrate s-a obținut un rebut 
j mai mic cu cca. 80 la sută față / 
1 de cel admis.
J Prin cele arătate mai sus și prin 
• folosirea rezervelor interne, în J 
' primul trimestru economiile pes- < 

te plan se ridică la circa • 920.000 ( 
Ilei- •:
< ___

vieții. Cu un feroism fără sea
măn, cu prețul unor jertfe uria
șe, Uniunea Sovietică a dat lo
vituri zdrobitoare cotropitorilor 
hitletiști. întreaga omenire știe 
că în tocul marilor bătălii de la 
Stalingrad s-a schimbat mersul 
întregului război mondial. Uniu
nea Sovietică, marea putere so
cialistă, fo<ț» fundamentală a 
coaUftei antihitleriste, a dat, prin 
victoriile -sale, un avînt fără 
precedent luptei de eliberare a 
popoarelor împotriva tiraniei 
hitleriste. Prh» lupt* sa eroică, 
Uniunea Sovietică a înălțat la 9 
mai 1M5 deasupra Reidistagu- 
lui steagul victoriei, steagul pă
cii, al speranțelor omenirii.

Poporul nostru este mîndru 
de faptul că în situația tragică 
în care fusese tîrit de politica 
trădătoare a claselor dominante,' 
a găsit resuhse pentru ai-și adu
ce contribuția la făurirea măre
ței victorii asupra Germaniei 
hitleriste. ‘ în condițiile create de 
ofensiva victorioasă a armatei 
sovietice eliberatoare, partidul a 
unit In jurul său forțele patrio
tice, a orgăftizat insurecția ar
mată care a dus la ieșirea Ro- 
mîniei din războiul hitlerist. La 
chemarea partidului, armata ro- 
mînă a Întors Cu eroism armele 
împotriva adevăratului său duș
man — hltlerismul — acoperin- 
du-se de glorie, alături de tru
pele sovietice, în luptele pentru 
izgonirea ocupanțllor hitleriști, 
și apoi dincolo de hotarele țării, 
pentru victoria finală asupra 
fascismului. Luptătorii de pe 
front au fost sprijiniți cu entu
ziasm de întregul popor.

Victoria de la 9 mai 1945 a 
Uniunii Sovietice asupra fascis
mului in cel de-al doilea război 
mondial, sîngele vărsat de vitejii 
ostași sovietici și romini pentru 
eliberarea pămîntului patriei de 
sub ocupația hitleristă, a adus 
Rominlei adevărata independență 
națională, la care poporul nostru 
a aspirat cu 84 de ani in urmă,, 
cînd- fifi săi s-ău jertfit in ‘ răz
boiul pentru independență din 
1877. 1h acest război, ostași și 
ofițeri rofhtni, alături de viteaza 
armată rusă, de voluntari. bul
gari, s-au* acoperit de glorie in 
luptele <te la n , Grlvlța, 
Rahova -și Smîrdan pentru eli
berarea Romlniei și a celorlafte 
popoare balftBMce de sub jugul 
imperiului otoman. Ini aceste 
lupte s-ă făurit frăția de arme 
romîno-rusă. Dar independența 
de stat a Romîniei, cucerită cu 
prețui atâtor jertfe, a fost tră
dată de clasele dominante și mo
narhia Hohenzollerilbr. Jugul o- 

. toman â fost înlocuit cu jugul 
( capitalului apusean. Romînia a 
> 1 ■
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Soarele își arunca duminică ra
zele sale blînde asupra orașului și 
mulțimii adunate în fața Pala
tului cultural din Lupeni. Flori 
și tinerețe, drapele și lozinci pre
tutindeni.

E ora 9,30. Fanfara, în rit 
mul unui marș, pornește, în frun 
tea celor adunați, îndreptîndu-se 
spre mină. In spatele franfarei 
urmează o delegație de 6 pio
nieri, purtînd pe brațe o coroană 
de flori. , Pionierii sînt urmați de 
țineți purtînd de asemenea co
roane, apoi de un grup de ste
gari și masa tinerilor și tinere
lor care âu venit să cinstească 
memoria eroilor greviști căzuți 
la 6 august 1929.

In fața plăcii comemorative din 
incinta minei stau de gardă un 
miner, doi' tineri • și un pionier. 
Țineri' purtînd coroane se apro • 
pie de placî' și le depun, cins
tind astfel memoria celor căzuți. 
De placă se apropie un om cu 
părul încărunțit. Cei de față l-au 
recunoscut pe Cristea Aron, par 
ticipant la greva din 1929, în pre
zent directorul Școlii profesionale 
din Lupehi. Peste tot s-a lăsat 
linșitea cînd primele cuvinte ale 
tovarășului Cristea Aron au ră
sunat în incinta minei : „Tovarăși, 
la 6 august 1929, conduși de 
partidul Cbmuniștilor, noi minierii 
de la Lupeni ne-am ridicat la lup
tă pentru o ^riața măi bună, pen
tru un trai mai omenesc. Am ce- 
ru£piine și dreptate. Călăii ’bur-
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(кдапліі ComitetuLi orășenesc Р.МЛ. Petroșani 4 I Sătulii popster orășenesc

In dimineața zilei de 8 Mai, cu 
prilejul marii aniversări a creării 
partidului, a avut loc, la PĂatul 
R.P. Române, solemnitatea înmînă- 
rii Medaliei jubiliare „40 de ani 
de la înființarea Partidului Comu
nist din Romînia", precum .și a 
unor ordine ale R.P. Romîne.

Ora 10. In marile săli ale pa
latului a început solemnitatea. To
varășii Ștefan Voitec și Avram 
Bunaciu, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat al R.P. Romîne, lu
minează înaltele distincții unor 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești, unor activiști de partid și 
de stat, din organizațiile ob
ștești, din domeniul economic și 
cultural, militari, cu un stagiu în
delungat în partid, care au dus o 
contribuție însemnată la. opera de 
construire a socialismului.

La ora 12, întîmpinați cu pu
ternice aplauze, sosesc conducă
torii partidului și statului, tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leonti n Să- 
lăjan, Mihai Dalea.

Tovarășul Gheorghe 
Dej, prim-secretar al 

. P.MfR.; ’ > președintele
de Stat al R.P. Romîne, înmînează 
înalta distincție membrilor și mem
brilor supleanți ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., secretarilor 
C-C. al P.M.R. membrilor C.C. 
al P.M.R., precum și unor vete
rani ai mișcării muncitorești.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, înmînează tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej Medalia jubi
liară „40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia". 
In sală răsună aplauze îndelungate 
și ovații puternice pentru Partidul. 
Muncitoresc Romîn conducătorul 
încercat al poporului nostru pe 
drumul socialismului, pentru Co-

Gheorghiu - 
C.C. al 
Consiliului

(Continuare in pag. 3-a)

Marți
9 mai 

1961

4>paq. 20 bani

de la crearea
Lurti după-amiază ini sala Pa

latului R. P. Romîne a avut loc 
adunarea festivă cu prilejul ani
versării a 40 de ani de la crea
rea Partidului Comunist din Ro
mînia.

Marea sală avea un aspect 
sărbătoresc. Pe fundalul scenei, 
de o parte și de alta a medalio
nului cu portretele dascălilor 
clasei muncitoare internaționale 
— Marx, Engels, Lenin — erau 
înscrise datele festive: 1921— 
1961. Dedesubt, între drapele ro
șii și tricolore era înscris: „40 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist din Romînia".

In sală se aflau numeroși 
membri de partid din ilegalitate 
din toate regiunile țării, primii 
secretari ai comitetelor regionale 
ale P.M.R., președinții sfaturilor 
populare regionale, conducători 
ai organizațiilor de masă și in
stituțiilor centrale, fruntași in 
p.oducție din industrie și agri
cultură, militari ai forțelor noas
tre armate, 
cultură.

Erau de 
diplomatice 
acreditați in R. P. Rotnînă.

Primiți cu puternice aplauze și 
urale la masa prezidiului iau loc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu,-Chivu Stoica,; A- 
lexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo
ghioroș, Dumitru Coliu, Le- 
ctite Răutu, Leontin Sălaj an, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gheorghe Stoica, Mihail Grucea- 
nu, Mihail Macavei, Constantin 
Mănescu, — participanți la pri
mul Congres al Partidului Co
munist din Romînia, P. Constan- 
tinescu-Iași, lancu Olteanu, Con
stantin Țiulescu veterani ai miș
cării muncitorești din țara noas
tră, membrii Comitetului Central 
al P.M.R.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, membru ai Biroului Poli
tic și secretar al Comitetului 
Central al P.M.R.

oameni de știință și

față șefii misiunilor 
ale țărilor socialiste

Adunarea festivă (йв Capitala 
cu prilejul aniversării a 40 de аві 

’. C. ÎL
In-ovațiile asistenței a luat cu- 

vintul tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.M.R,, pre
ședintele. Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, care a prezentat 
raportul: „40 de ani de luptă 
sub steagul atotbiruitor al mar- 
xism-leninismului".

Urmărit cu deosebită atenție, 
raportul a fost subliniat in repe
tate rinduri de aplauzele puter
nice și îndelungate ale asisten
tei.

După încheierea raportului, mi
nute în șir in sală răsună urate 
și ovații. Se aud lozincile: „Tră
iască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej!“, „Trăiască de
tașamentul de frunte al mișcării 
comuniste internaționale — Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice !“, „Trăiască unitatea lagă
rului socialist și a mișcării co
muniste internaționale!",, 
iască 
cei ce

Pe 
sosit 
salut 
de partid, 
ai muncii 
dustriale, 
agricultură, instituții, organizații 
obștești.

De asemenea s-au primit nume
roase telegrame și mesaje de .sa
lut din partea partidelor comu
niste și muncitorești frățești.

h* aplauzele-entuziaste ale mii
lor de participanți Ia adunare, 
se dă citire telegramei sosite din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

In sală răsună puternice urale 
pentru marele partid făurit de 
Lenin — P.C.U.S. — pentru Co
mitetul său Central in frunte cu 
tovarășul Hrușciov,

Tovarășul N. Ceaușescu a mul
țumit tuturor colectivelor care au 
trimis telegrame de felicitare 
conducerii partidului și le-ai urat

„Tră- 
pacea îm întreaga lume și 
luptă pentru ea!“.
adresa C.C. al R.M.R. au 
numeroase telegrame de 
din partea organizațiilor 

colectivelor de oameni 
din întreprinderi im

unități socialiste din

(Continuare în pag. 3-a)

locuri zeiuuțtr tuturor
ghezo-moșierimii ne-au dat gloan
țe și durere. Atunci au 
mulți dintre noi, mineri ca și noi, 
oameni curajoși. Dar jertfa lor 
nu a fost zadarnică. Jertfa lor 
v-a adus vouă, tineretului, feri
cirea și bunăstarea..",,

Coloana s-a îndreptat apoi

căzut
spre uzina electrică unde o altă 
placă comemorativă amintește de 
cei ce s-au jertfit; Și 
depus coroane și flori, 
piere de uzină se află 
prin care apa se scurge 
nimic deosebit. Dar și 
semnificație. Prin acest canal ș-au

aici s-au 
In apro- 
un canal 
lin, fără 

el are o

salvat foarte mulți mineri. „Când 
armata a început să tragă în noi, 
o parte ne-am refugiat aici...“ — 
explica tovarășul Cristea. Ochii 
tuturor privesc cu luare aminte 
acest canal liniștit, dar gîndurile 
li se îndreaptă cu ani în urmă la 
cei care s-au ridicat la luptă.

Apoi coloana se îndreaptă spre
C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Le pLaca comemorativă din incinta .minei



2 STEAGUL ROȘU

Минса minerului — o muncă frumoasă, 
plină de bucurii

Muncitorii minori, alături de 
toți oamenii muncii din patria 
noastră au întîmpinat cu mare en
tuziasm în muncă cea de-a 40-a 
aniversare a înființării Partidu
lui Comunist din Rotnînia — e- 
veniment istoric în viata tării 
noastre.

Noi, minerii vîrstnici, nu am 
uitat și nu putem uita viața 
noastră din trecut, amară, pli
nă de mizerie și cruntă exploa
tare. Munceam pentru un salariu 
de mizerie, cu care nu ne puteam 
asigura nici pîinea zilnică, ceea 
ce ducea în ultima instanță la 
istovirea fizică a muncitorilor, 
la îmbolnăviri și Ia pierderea 
capacității de muncă, iar cînd 
muncitorul era concediat pentru 
că slăbea și nu putea munci .în
deajuns, devenea șomer, muritor 

’ de foame, cu familia tui pe 
' străzi.

Condițiile grele de muncă și de 
frai au făcut ca foarte puțini 
mineri să reușească să ajungă 
în trecut la vîrsta pensiei, dar 
și aceasta era atît de mică încît 
pe lîngă ea, pensionarul trebuia 
să cerșească pentru a putea trăi. 
Afară de aceasta, cînd muncito
rul a intrat în pensie era arun
cat afară din locuința minei. 
Este cunoscut de minerii vîrst
nici din Lupeni cum a trăft pe 
atunci minerul pensionar Geva 
Ioan, care și-a construit un bor
dei pe ștrurțul coloniei Ștefan, 
în asemenea condiții au trăit

Ztat victoriei 
și a independentei 

(Urmare din pag. l-a)

devenit o semicolonie a marilor 
monopoluri imperialiste, sortită 
înapoierii.

Dacă astăzi Republica noastră 
Populară a devenit o țară inde
pendentă, puternică, cu o econo
mie dezvoltată, în care cei ce 
muncesc sint stăpîni, aceasta o 
datorăm insurecției armate de la 
23 August 1944, organizată și 
condusă de gloriosul nostru 
partid, victoriei Uniunii Sovieti
ce asupra fascismului în cel 
de-al doilea război mondial, lup
tei maselor populare desfășurate 
sub conducerea partidului pentru 
Întărirea și înflorirea patriei.

Sărbătorind Ziua victoriei și a 
independenței, poporul nostru își 
manifestă voința de a lupta cu 
toate forțele pentru apărarea și 
consolidarea mărețelor sale cu
ceriri. Alianța și colaborarea 
frățească cu Uniunea Sovietică, 
cu celelalte țări socialiste, con
stituie garanția consolidării con
tinue a independenței naționale 
și a construcției victorioase a 
socialismului. Poporul nostru e 
hotărît ca alături de popoarele 
țărilor socialiste, de toate popoa
rele iubitoare de pace să facă 
totul ce i stă în putință pentru 
ca omenirea să nu cadă victimă 
unui nou război, mai distrugă
tor decft toate de pînă acum. Re
zolvarea pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase, lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea răz
boi mondial, interzicerea arme
lor atomice și cu hidrogen, de
zarmarea, constituie probleme de 
o importanță vitală pentru cau
za păcii, pentru care Uniunea 
Sovietică, celelalte țări socialiste, 
luptă cu perseverență. Oamenii 
cinstiți de pretutindeni sint ne
liniștiți de faptul că in furia lor 
oarbă față de avîntul luptei po
poarelor pentru libertate șl in
dependență, cercurile imperialiste 
reînvie militarismul fascist ger
man care se face vinovat în fața 
omenirii de crime de neiertat, 
uneltesc împotriva popoarelor 
care pășesc pe calea independent 
ței și a libertății.

Forța unită a popoarelor lu
mii, vital interesate in apărarea 
păcii, nu va îngădui monopolu
rilor Imperialiste să atenteze la 
pacea lumi. Popoarele sint în 
stare să pună friu celor care 
n-au tras învățăminte din ruși
noasa prăbușire a mașinii de 
război hitleriste. Ziua victoriei a 
adus omenirii speranța unei păci 
trainice și această speranță tre
buie să triumfe!

VAS I LE FEHER 
miner — Lupeni

multi mineri pensionari din Lu
peni.

Nu în zadar Valea Jiului era 
denumită în regimul trecut „Va
lea piîngerii". Dar în acele tim
puri grele minerii au simțit în
totdeauna căldura scumpului nos
tru partid care ne-a îndemnat 
în lupta împotriva exploatării 
capitaliste.

După răsturnarea regimului 
burghezp-moșieresc și după ce 
puterea politică și economică din 
tara noastră au fost cucerite de 
clasa muncitoare, viata noastră 
de miner a devenit tot mai fru
moasă și mai fericită. Mina 
noaștră și-a schimbat complet 
înfățișarea. S-au creat condiții 
de muncă omenești. S-a introdus 
o mecanizare vastă în subteran, 
au fost săpate puțuri, suitoare și 
galerii de aeraj. Mina noastră 
este înzestrată cu o ventilație e- 
lectrică dte mare capacitate, a 
lost creată o secție de protecție 
a muncii, asistența medicală este 
asigurată minerilor și familiilor 
acestora, în mod gratuit. Mine
rii noștri își petrec concediul de 
odihnă în diferitele stațiuni bal- 
neo-climaterice din țară unde își 
refac sănătatea și se întorc în 
producție cu noi forțe de muncă. 
Vechile cocioabe au fost înlocui
te cu cele 30 blocuri frumoase 
avînd aproximativ 600 aparta
mente confortabile, puterea de 
cumpărare a salariului nostru a 
crescut, prețurile au scăzut. A- 
ceasta s-a datorat politicii juste 
aplicate de partid.

In ridicarea calificării munci 
torilor mineri de asemenea s-au 
obținut succese importante. Dacă 
în trecut marea majoritate a mun
citorilor mineri erau neștiutori 
de carte, slab calificați, parti
dul nostru a creat școli de ca
lificare pentru mineri și electro
mecanici de subteran, școli teh
nice medii și de învățămînt su
perior.

MUNCĂ RODNICĂ
Sectorul Ii de 

Іа mina Vulcan 
se numără prin
tre sectoarele mi
niere din Valea 
jiului care dau 
cărbune cocsifica- 
bit pentru centrele

siderurgice din țară. In întrecerea 
ce s-a desfășurat în cinstea ani
versării partidului colectivul aces
tui sector a obținut succese re
marcabile. In luna trecută minerii 
de aici au extras peste plan 4173 
tone de cărbune cocsificabil.

Rezultatul de mai sus a fost 
obținut exclusiv pe seama crește

PRIN CLUBURI
I Cluburile au imbricat haina de 

sărbătoare. Pe culoare și sili, se
I aud voci tinerești, fisete, glume. 
' Sălile de festivități sint împodobi

te cu flori, ghirlande, steaguri ro- 
(' șii, lozinci.

Să încercăm să pătrundem prin

I IN CLIȘEU: In sala de lectură t duhului din Lonea
'[■ 

Au fost crescuți muncitori mi
neri de tip nou, corespunzător 
societății noastre socialiste ca 
Nagy Andrei, Spînu Petru, Ghi- 
oancă Sabin, Koos Ladislau și 
alții care fac cinste minei noas
tre.

Munca muncitorilor mineri este 
răsplătită prin salariile pe care 
le clștigăm — salarii cu care 
poate să trăiască bine o fami
lie. Sute de mineri de la mina 
noastră ca Nagy Andrei, Popa 
loăn. Muszta Alexandru, Koos 
Ladislau și alții au fost distinși 
cu ordine și medalii, iar însăși 
mina noastră este distinsă cu 
Steaua Republicii Populare Ro- 
mtne clasa I.

Pentru această viață frumoasă 
și fericită care ne-a fost creată, 
noi minerii nu găsim cuvinte cu 
care să putem mulțumi partidu
lui nostru drag și ne aducem 
prinosul prin munca noastră, 
dînd tot mai mult cărbune. Crea
rea dă noi perspective de ridicare 
la o treaptă și mai înaltă a vie
ții noastre, perspective care au 
fost elaborate de hotărîrile isto
rice ale celui de al Ш-lea Con
gres al P.M.R. ne însuflețesc și 
mai mult îu muncă. Așa cum a 
arătat tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în raportul ținut la Con
gres „înfăptuind acest program, 
patria noastră va deveni în ur
mătorii 10—15 ani o țară indus
trială dezvoltată, cu o agricul
tură multilaterală și de o înaltă 
productivitate; bogățiile ei, puse 
în valoare de oamenii muncii, 
vor permite trecerea treptată de 
la principiul repartiției după 
muncă la repartiția după nevoi, 
asigurînd întregului popor con
diții de viață demne de epoca 
socialismului victorios și a con
strucției comunismului".

Îmbrățișăm cu multă bucurie 
sarcinile trasate de partidul nos
tru. Vom mobiliza toate forțele 
noastre, toată capacitatea noas
tră și le vom pune în slujba rea
lizării acestor sarcini. încreză- 
tori în viitorul luminos pe ca- ! 
re-l făurim sub conducerea perii-1 
dului.

rii productivității muncii care în 
aprilie a sporit cu 11 la sută fa
ță de plan. Brigăzile conduse de 
comuniștii В or dea Emanoil și Pă- 
curaru Traian se situează in frun
tea întrecerii pe sector. Ele au 
dat peste planul lunar mai mult 
de 300 tone cărbune, randamen
tul realizat fiind de aproape 5 
tone pe post.

In cadrul acestui sector se fac 
în prezent pregătiri pentru des
chiderea unui abataj frontal pe 
stratul 3. Prin deschiderea nou
lui abataj, care va fi armam în 
fier, producția sectorului II va 
spori simțitor.

citeva din sălile duhurilor pentru 
a vedea ce fac artiștii amatori.

Dintr-o sală a clubului din 
Vulcan răzbate pînă departe, vo
cea puternică de bas a unui tinăr 
care recita o poezi- Cei dțwa ti
neri adunați în jurul recitatorului 
ascultau atenți...

VEDERE DIN URICAN1

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

EXEMPLU
— Саге-i cel mai bun miner 

din Aninoaaa și e mereu exem
plu?

— iată o întrebare 1% care-i 
greu de răspuns — vor spune 
cel întreba#, fie că sint din co
mitetul de partid ori <Ип comi
tetul sindicatului, fie ctin condu
cerea minei. Și înainte de a răs
punde li se perindă prin minte 
numele lui Cristea Aurel, He- 
gpdtiș Dănllă, Mujnai Nicolae, 
Bulgaru Gheorghe $1 a multor 
altor membri de partid, toți mi
neri de nădejde, șefi de brigadă, 
a căror hărnicie $1 pricepere au 
ridicat mereu mal sus prestigiul 
minei Aninoasa- Din cei mulți 
nu va putea bineînțeles să lip
sească nici Doroghi Florian, a- 
cest miner înalt, făcut parcă a- 
nume să se ieic la luptă cu mun
tele spre a-î smulge bogățiile.

— De vrei să știi prin ce-i 
Doroghi mereu exemplu, musai 
să intri în mină, să vezi 1» fața 
locului.

...Mina nu-i farmacie și e {Mi
nă de necunoscut — obișnuiesc 
să spună minerii. Cum ar face 
deci excepție de la aceasta sec 
torul IV Priboi. Oricine ar mer
ge pentru prima dată in sector, 
s-ar pierde în labirintul galerii-, 
lor și suitorilor.

— Aici e numărul мш — zise 
maistrul care ne însoțea.

— Unu? întrebară nedumeriți 
unii dintre vizitatori.

— Cifra nu spune nimic. Dar 
afla# că cu ani in urmă, din 
cauza unor lucrări s-a ivit aici 
un foc de a trebuit sistată ex
ploatarea cărbunelui. Același lu
cru s-a intîmplat și la 2, 3, 4 
și 5. A venit și vremea redes
chiderii locurilor de muncă. Trea
bă grea și de răspundere. Cui 
credeți că i s-a încredințat aceas
tă sarcină ? Lui Doroghi și or
tacilor săi. Au făcut treabă bu
nă. La nici un loc de muncă nu 
mai e de multă vreme nici urmă 
de foc. Acum brigada lui Do
roghi lucrează la numărul 4. A- 
batajul gândești ci-f farmacie nu 
alta. Dar ce spun eu. O să ve
deți Ia fața locului.

Bătrini ce cu mîndrie poartă 
Lumina anilor în plete.
Bărbați voinici, stăpîni pe 

soartă,
Și mame, și copii, și fete
Cu pieptul plin de bucurie, 
Pe tot cuprinsul romînesc, 
Voios îți cântă slavă ție, 
Partid al celor ce muncesc.
La sftrșit cei care-l ascultaseră 

pe Bălănescu loan, cad el era cel 
care recita poezia „Partidului" de 
Mihai Beniuc s-au strîns în ju
rul lui sfătuindu-l ce fel de in
tonație să dea cutirui sau cută- 
rui vers din poezie, ce mișcare 
trebuie să facă. Cu toții voiau să-l 
ajute.

..Dansatorii, printre care Bucur 
Constantin, Bîrlea Marin, Nagu 
Letiția, Balmoș Constantin fac ul
timele retușuri la dansul ardele
nesc „Brîul pe opt", taragotistul 
I ones cu Gheorghe repetă cu or
chestra o suită de jocuri ardele
nești în timp ce soliștii vocali 
Hîrtie Flarica, Cucută Petre, Vlă- 
duț Gheorghe își așteaptă liniștiți 
rîndul pentru a fi acompaniați de 
orchestră.

Brigada artistică de agitație a 
duhului a pregătit un program 
nou, intitulat „Cîntim viața

nou£\ închinat aniversării parti- i? 
dului. 4

Și la clubul de la Aninoasa e ") 
animație. Brigada artistică de a- S 
gitație a clubului a dat un ) 
spectacol ieri la Lupeni. La hi- ' 
biiotecă a avut loc o seară iile- ? 
rară cu tema „Lucrări despre <? 
viața și lupta partidului", precum 
și o după-amiazâ de poezie cu ’j 
tema „Poeții cîntă partidul". ’i

La clubul din Lupeni cercul de ? 
artă plastică a deschis de curîttd i* 
o expoziție cuprinzind lucrări ale 
artiștilor plastici amatori. Orcbes- C 
tra seniisimfortică, fanfara, corul ’> 
și-au îmbogățit repertoriul cu cin- \ 
tece noi, închinate partidului. Re- ? 
citatorii, soliștii și dansatorii fac ' 
ultimele repetiții. ?

La clubul din Lone a, membrii 
formației de teatru au pregătit \ 
piesa „Anii negri" de Aurel Ba- 
ranga și Nicolae Moraru. Rolurile / 

^principale ale piesei au fost dis- i( 
tribuite unor artiști amatori cu (i 
experiență. Printre aceștia se nu- ? 
mără Constantinescu Vasile, Bu- 1 
dai Paraschiva, prof. Popa Gheor
ghe și soții Trifan.

C. BANAȚEAN U

Abatajul e la cîțiva metri dea
supra orizontului 8. Tocmai se 
terminase pușcarea. La ort, pe 
crațer și in vagonete bulgări 
mari, negri, strălucitori, fără 
șist, cum nu prea ies din multe 
abataje. Armăturile parcă-s puse 
la linie. Pînă și poditura de la 
prăbușirea anterioară părea ca 
dușumeaua unei case. ■_

— Ei ce v-am spus eu. S»ts 
că-i ca o farmacie ? — spuse 
triumfătoare călăuza noastră. 
Doroghi ăsta-i miner bun, gos
podar șl organizator jos cu pă
lăria ! Dacă-î cărbunele bulgări 
mari, apoi e pentru că știe cum 
să bată găurile să facă și eco
nomie de exploziv. Cit privește 
lemnul, vede# jugurile celea. 
Toate le răpește înainte de pră
bușire. Apoi angajamentul de 
1000 tone djn acest an l-a dat 
gata încă de pe acum și alte 800 i 
de tone pe deasupra. Așa cin
stește brigada lui aniversarea a 
40 de ani de la înființarea parti
dului. Și de crescut a crescut 
mineri de nădejde de nu le ma< 
știu numărul Acum spuneți și 
dumneavoastră nti-i comunistul 
Doroghi Florian mereu exem
plu? — întrebă ghidul nosțrți-

D. CRȘȘAN

Cărbune peste ptan
Cărbunele cocsificabil trimis 

peste plen pînă acum siderurgiș- 
tilor de către minerii de la Lu^ - 
peni, Vulcan și Uricani a nece
sitat circa 800 de vagoane a âte 
50 tone fiecare. Garnitura de tren 
alcătuită din aceste vagoane al 
fi avut o lungime de peste 12 km. 
?i ar fi necesitat cam 25—30 de 
locomotive mari pentru tracțiune. 
Din cărbunele cocsificabil extras 
peste plan pînă acum s-a prepa
rat în instalațiile preparației Lu
peni o cantitate de circa 17.600— 
18.000 tone de cărbune .special; 
socotind o recuperare de circa 44 
la sută, cu care s-a putut fabrica 
la Hunedoara peste 12.500 tone 
cocs metalurgic.
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Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul aniversării a 40 de ani 

de la crearea P. C. R.

Ж6ЕК
ALE CEFERIfHEtt

ѵшіш tocuri
('Urmare dtn pag. t-a)

(Urmare din pag. l-a)

noi succese în activitatea de сот- 
ttmcțle a socialismului în țara 
noastră. El a transmis mulțumiri 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești pentru me
sajele trimise, care constituie o 
expresie a unității și solidarită
ții mișcării comuniste interna
ționale.

Adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă de mare entuziasm. Nu

contenesc uralele și ovațiile pen
tru Partidul Muncitoresc Romîrr, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru unitatea de nezdruncinat 
a țărilor lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționale, 
pentru triumful cauzei păcii în 
lume.

in sală răsună înălțător, into
nat de întreaga asistență, imnul 
de luptă al clasei muncitoare din 
întreaga lume — „Internațio 
oala".

cimitirul unde au fost înmormîn- 
tați greviștii uciși în 1929. Aici, 
pe placă și la capătul fiecărui 
mormînt sînt trecute numele ce
lor care au căzut în 1929. Fie-

scrape шагог
trează un moment de reculegere 
după care coloana se îndreaptă 
spre Palatul cultural din Lupeni 
unde avea loc întîlnirea tinerilor 
din Lupeni cu activiști de partid, ■ 
ai organizațiilor de masă și dc: 
stat, ’ din regiune și Valea Jiu-

(Agerpres)

Solemnitatea înmînării medaliei 
Jubiliare „40 de ani de la înființarea 

Partidului Comunist din Romînla”
(Urmare din pag. l-a)

ani de 
Contu

se con- 
din lle-

mitetul Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După înmlnarea distincțiilor a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej care a spus : 

4»4bragi tovarăși,
Cu prilejul marii aniversări a 

creării partidului, Comitetul Cen
tral al Partidului . Muncitoresc 
Romîn a stabilit să se instituie 
Medalia jubiliară „40 de 
la înființarea Partidului 
nist din Romînla", care 
feră membrilor de partid
galitate precum și activiștilor de 
partid șl de stai, din domeniul 
economiei șl culturii, cu un sta
giu îndelungat în partid, care au 
adus o contribuție de seamă la 
dezvoltarea și întărirea partidu
lui, ia lupta pentru victoria so 
etatismului în patria noastră.

Conferirea acestei medalii și 
decorarea unui mare număr de 
tovarăși cu alte ordine și meda
lii ale Republicii Populare Ro
mîne este o expresie a înaltei 
prețuiri pe care poporul o dă ac
tivității voastre devotate puse în 
slujba cauzei partidului și a po
porului muncitor.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat, al guver- 
nglid Republicii Populare Ro«nî- 
i» și în numele meu personal vă 

‘"felicit din toată inima pentru dis
tincțiile ce v-au fost acordate.

Sînt convins că veți munci ți 
și ab- 
sarei- 
ce vă 

întări-

de ad Înainte cu pasiune 
■stație pentru înfăptuirea 
nilor de mare răspundere 
sint încredințate, pentru

rea continuă a partidului și în
făptuirea politicii sale, spre bi
nele și fericirea poporului, репн

Ș»triumful socialismuluitru 
păcii.

Să
In numele celor distinși 

mulțumit tovarășii Iancu Oltea- 
nu, Stana Drăgoi și Marcel Bres- 
lășu.

Solemnitatea 
tr-o atmosferă

trăiți, tovarăși J
au

s-a desfășurat în- 
caldă. entuziastă.

pentru înmînarea 
de ani de

Ceferiștii de la 
atelierul de zooă 
Petroșani au obți
nut succese cu care 
pe drept cuvint se 
pot mîndri. Iată 
cîteva dintre ele : 
mărirea productivi

tății muncii cu 3 la sută, reduce
rea prețului de cost tot cu 3 ia 
sută, reducerea timpului de imo
bilizare a vagoanelor aflate în re
parație cu 17 la sută, față de sar-

a 
de

cina planificată și colectarea 
23.000 kg. fier vechi față 
15.000 kg. cît era angajamentul 
luat.

La aceste succese au contribuit 
în mod deosebit lăcătușii Gălățea- 
nu Dumitru, Godeanu loan, Col- 
ceru Nicolae, tîmplarii Benchea 
loan, Marița Ilie, strungarii Cari- 
țescu Gheorghe și Kraizs Tibe- 
riu, fierarii Pavel Constantin și 
Носа Avram.

Din personalul de supraveghere 
s au evidențiat maistrul Muntea* 
nu Aurel și șeful de echipă Ghețu 
Victor, care au vegheat ca lucră
rile executate să fie de bună ca
litate.

ILIE ARDELEAN
corespondent

Solemnități 
medaliei Tublliare „40 
la înființarea Partidului Comu
nist din Romînia" Și a unor or
dine ale R. P. Romîne au avut 
loc și în centrele regionale ale 
tării.

Au fost decorați cu ordine și 
medalii ale R. P. Romîne nume
roși tovarăși.

(Agerpres)

La placa comemorativă ac la cimitir

care din cei prezenți citesc cu a- 
tenție inscripțiile de pe pietrele 
funerare, căutînd să-și imprime 
în memorie numele celui căzut. 
De placa comemorativă de la ci
mitir se apropie o bătrînică, cu 
fața brăzdată de anii grei, purtând 
în miini un buchețel de flori. O 
chii îi sînt umezi. Depune încet 
buchetul alături de coroane și ce
lelalte zeci de buchete. Se păs-

IN întrecerea socialistă

La Întreprinderea forestieră Petroșani
ANGAJAMENTE: Valorifica 

rea superioară a circa 400 m. c. 
cherestea peste plan; creșterea 
indicelui de utilizare a masei 
lemnoase la 60 la sută ; obține
rea unor economii peste plan în 
valoare de 750.000 lei și beneficii 
peste plan de 30.000 lei.

♦*-w

A S A L T U
DiatiU ochii-n marele asalt 
Esența de văpăi, sub steagul 

Și trunusețea setei de înalt 
S-aprinde-n pînza tâmplei, cît

Din inima corăbiei 
Oceanului cu creste-n preajma iumii! 

un hohot alb in urmă, zvelt, suirea
M-apropii de zările Comunei.

Val In ѵіпШіигі despicînd, lucid, 
Marea de lumini Inti prinde prora». 
Energic braț la climă ești, partid 
Spre mult visata lume-a tuturora!

TRAIAN MULLER

REALIZĂRI : La 25 aprilie 
planul global la producția marfă 
a fost îndeplinit. S-au livrat pes
te plan produse 
volum de 7.990 
6761 m. c. lemn 
loare totală de 
diceie de utilizare a crescut la 
67,7 la sută pentru fag, iar pro
ductivitatea medie a sporit 
0,25 m. c. om/zi. Economiile 
ținute depășesc 100.000 lei, 
benficiile 92.000 lei.

lemnoase cu un 
m. c. din care 
de lucru, în va- 
933.000 lei; in

cu 
ob- 
iar

pleoapei,

de-aproapa-I 
venirea

La Depoul С. E R. 
Petroșani

ANGAJAMENT : Prin reduce
rea consumului de combustibil 
convențional economii la prețul 
de cosi al transporturilor de 
Г 10.000 lei pe an.

REALIZĂRI: In patru luni 
mecanicii, fochiștii și muncitorii 
depoului au obținut economii în 
valoare de 142.000 lei.

lui, cu participant» la greva din 
1929.

La masa prezidiului iau loc 
activiști de partid, ai organiza
țiilor de masă și de stat, 
invitați. In cuvîntul său de 
deschidere tovarășul Raczek loan, 
secretarul Comitetului orășenesc dc 
partid Petroșani, salută în numele 
tineretului pe tovarășii Ardeleanu. 
loan, secretar al Comitetului re
gional de partid Hunedoara, Sza
bo Carol, prim-secretar ’ al Comi
tetului regional U.T.M., Cristea 
Aron, Kurucz Iuliu și Pavel Ște
fan, participanți la greva din Lu- 
peni.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Atdeleanu Ioan, care a vorbit des
pre glorioasa luptă dusă de partid 
în cei 40 de ani de existență. în 
continuare vorbitorul a relevat ma
rile realizări obținute în aflii de. 
democrație populară. Vorbitorul a 
fost întrerupt de nenumărate ori 
de ovațiile și uralele scandate In 
sală la adresa partidului. O mamă 
din sală s-a ridicat în picioare 
sțrigînd „Trăiască comuniștii din 
lumea întreagă, care luptă pentru 
binele și fericirea copiilor noștri"5 l

La sfîrșitul cuvîntării, de masa 
prezidiului s*a apropiat în sune*1 
te de tobe și trompete o de
legație a pionierilor care a înmîtut 
prezidiului buchete de flori. Pio« 
oierii mulțumesc partidului pen
tru grija părintească pe care le-o 
poartă, pentru condițiile de învă
țătură pe care le au azi.

Intîlnirea tinerilor din Lupeni 
cu activiștii de partid, ai orga
nizațiilor de masă și de stat s-a 
încheiat cu un program artistic.

O

*

I i

i

1

O puternica expresie a dragostei fierbinți 
a oamenilor muncii fafă de partid

S-au împlinit 40 de ani de 
viață și luptă a particHului nos
tru drag. Muncitorii mineri, e- 
nergeticieni, constructori, toți 
oamenii muncii din orașul Vul
can au întîmpinat această glo
rioasă aniversare cu remarcabile 
succese în întrecerea socialistă. 
In lupta pentru sporirea produc
ției, Îmbunătățirea calității pro
duselor și realizarea de eco
nomii.

Directivele C C. al P.M.R. cu 
privire la principalele criterii ale 
întrecerii socialiste în cinstea a- 
niversării partidului au sttmit 
în rîndul colectivelor unităților 
economice din orașul nostru un 
puternic avînt în muncă. Obiec
tivele stabilite prin directivele 
C.C. al P.M.R. au prilejuit dez
bateri entuziaste în rîndurile 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, care s-au soldat cu 
luarea unor angajamente îndrăz
nețe, cu mult sporite față de cele 
inițiale. Două din colectivele u- 
nităților economice din orașul 
Vulcan, exploatarea minieră și 
termocentrala Paroșeni se numă
ră printre colectivele care au 
lansat chemarea la întrecere pe 
țară cu privire la întâmpinarea 
aniversării partidului cu succese 
deosebite în sporirea producției 
și îmbunătățirea calității produ
selor.

Mobilizarea colectivelor de 
muncitori, tehnicieni ți ingineri

ȘCOLNIC ANTON 
secretar al comitetului orășenesc 

de partid ■— Vulcan

la înfăptuirea angajamentelor 
luate în întrecerea în cinstea a- 
niversării partidului a constituit 
și constituie principala preocu
pare a comitetului orășenesc de 
partid Vulcan și, sub îndruma 
rea lui, a tuturor organizațiilor 
de partid, a tuturor comuniști
lor. Comitetul orășenesc de par
tid, comitetul de partid al minei, 
organizațiile de bază au luat o 
serie de măsuri pentru intensifi
carea activității agitatorilor, a 
muncii organizațiilor sindicale 
privind organizarea și urmări
rea întrecerii socialiste, cu sco
pul de a sprijin realizarea mă
surilor tehnico-organizatorice me
nite să asigure înfăptuirea an
gajamentelor sporite luate în 
întrecere. In cadrul plenarei co
mitetul de partid al minei Vul
can din luna martie, care a a 
nalizat calitatea producției, or
ganizațiile de bază din sectoa
rele I și II au fost îndrumate să 
intensifice preocuparea pentru 
calitatea producției de cărbune. 
Comuniștii din aceste sectoare 
au dezbătut în adunări de partid, 
cu multă chibzuință, posibilită
țile de îmbunătățire a calității 
producției, stabilind în acest scop 

măsuri corespunzătoare. La sec
torul I, de pildă, în cel mai mare 
frontal al sectorului a fost intro
dusă o haveză, s-a trecut la cap
tarea apei ce îngreuna alegerea 
șistului vizibil în abatajele came
ră. Asemenea măsuri au fost 
luate și în cadrul sectorului II. 
Organizațiile de bază au pus un 
accent mai mare pe întărirea 
muncii politice de la om la om, 
în vederea intensificării întrece
rii socialiste pentru cărbune mai 
mult și mai bun.

Cheia succeselor obținute de 
brigăzile de mineri a constituit-o 
îndeosebi exemplul personal al 
comunștilor. De pildă, brigada 
de frontaliști a comunistului Za- 
haria Constantin, din sectorul I, 
a întâmpinat greutăți mari în 
cursul lunii trecute. Brigada a: 
trecut peste o săritură a stratu
lui 15 și peste un suitor colec
tor. Au fost zile grele. Dar co
munistul Zaharia Constantin se 
fjla mereu acolo ynde era mai 
greu, însuflețind prip exmplul 
său lupta pentru învingerea greu-" 
taților. Brigada a învins. A ex
tras mai mult de 300 tone de 
cărbune peste plan, cărbune de 
calitate superioară. Asemenea e- 
xemple de muncă entuziastă în 
întrecere au Tost în permanență 
și ceilalți comuniști de la mina 
Vulcan. Merită a fi evidențați 
mai ales brigadierii Biro Eme
tic. Bogdan Gheorghe,-Păcuraru

Traian, Drob Gheorghe, Bordea 
Emanoil, Pîrvan Ștefan și mulți 
alții

Exemple însuflețitoare au fost 
și faptele comuniștilor din alte 
întreprinderi. La uzina electrică 
din Vulcan, la un moment dat, 
unul din cazane s-a oprit din 
mers din cauza spargerii unei 
conducte. Urma să fie oprit și 
răcit cazanul timp de 48 de ore 
și abia atunci să se facă inter
venția pentru reparații. Dar în 
frunte cu comuniștii Surdulescu 
Vasile, Mariș Gheorghe, Șuteu 
Remus, Seprodi Iuliu, Lăzăruț 
Alexandru, muncitorii care au 
lucrat la acest cazan au reparat 
defecțiunea în numai 10 ore. Au 
lucrat în condiții grele, la o 
temperatură de 45—50 de gra
de, dar dorința de a evita pier
derile de producție a învins.

întrecerea entuziastă, însufle 
țiță de comuniști, ce a cuprins 
colectivele - unităților economice 
ale orașului, este o expresie a 
dragostei nemărginite a oameni
lor muncii față de eroicul nos
tru partid. Colectivele, de mun
citori, ingineri șl tehnicieni din 
orașul nostru, renăscut în anii 
regimului democrat-popular, în
chină partidului, cu ocazia, ani
versării lui, realizări remarca
bile. Ele raportează îndeplinirea 
angajamentelor pe cafe și le-au 
luat în cinstea zilei de 8 Mai. 
Colectivul exploatării miniere, 
care, a cucerit drapelul de frun
tașă pe țară în ramura cărbu
nelui brun, și-a întrecut sarci
nile de la începutul acestui an 
cu 22.230 tone de cărbune, din 

care peste 12.000 tone de cărbu
ne cocsificabil și a redus cu 1,8 
la sută conținutul de cenușă în 
producția extrasă față de norma 
de calitate stabilită.

înfăptuiri importante rapor
tează și colectivul termocentra
lei Paroșeni — creație a regimu
lui democrat-popular. Muncitorii 
energeticieni au produs în cursul 
primului trimestru 1.614.172 kWh 
energie electrică peste plan, iar 
la consumul specific au obținut 
o economie de 2.200 tone com
bustibil convențional. Totodată 
consumul propriu tehnologic a 

, fost redus cu 370.000 kWh.
Colectivul uzinei electrice Vul

can a produs cu 3 la sută mai 
multă energie electrică decît a- 
vea sarcină, a redus cu 1573 tone 
consumul de combustibil con
vențional, realizînd o economie 
de 435.000 lei în primele patru 
luni ale anului.

Și muncitorii constructori de 
pe șantierul din Coroești întâm
pină aniversarea partidului cu 
realizări frumoase. Ei au depă
șit cu 30 la sută productivita
tea planificată, au realizat 
202.000 lei economii la prețul de 
cost.
^Cifrele enumerate au o adîncă 

semnificație. Ele vorbesc despre 
entuziasmul în muncă al mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor din orașul nostru, despre 
dragostea lor nemărginită față 
de partid, despre hotărîrea lor 
fermă de a înfăptui politica parti
dului nostru drag pentru desăvîr- 
șirea construirii socialismului în 
scumpa noastră patrie.
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Expoziție la Budapesta
BUDAPESTA. Coresponden

tul Agerpres transmite:
Sîmbătă 6 mai a avut loc la 

Budapesta sub auspiciile Insti
tutului ungar pentru relații cul
turale cu străinătatea și a In
stitutului de istorie a P.M.S.U., 
festivitatea deschiderii expozi
ției „A 40-a aniversare a Parti
dului Comunist dini Romînia". 
Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Orosz Nandor, direc
torul Institutului de istorie a 
P.M.S.U.

In capitala R. P. Albania
TIRANA (Agerpres).
La 5 mai a fost deschisă la 

Tirana expoziția „A 40-a< ani
versare a Partidului Comunist 
din Romînia".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Sotir Manushi, direc
tor adjunct al Institutului de

O nouă etapă a dezvoltării 
revoluției cubane

HAVANA 8 (Agerpres)
Corespondentul TASS Ln. Ci- 

gbir transmite :
După solemnitățile cu prilejul 

zilei, de 1 Mai Cuba s-a adîncit 
din. nou în numeroasele sale tre
buri zilnice, urgente. Ziua de 1 
Mai a devenit pentru cubani un 
jalon care marchează o etapă nouă, 
superioară a dezvoltării revoluției. 
In aceste zile din toate colțurile 
țării la Havana sosesc știri des
pre nemaivăzutul avînț în muncă 
care domnește. în fabrici, uzine șl 
pe ogoare.

Detașamentul de 500.000 de 
muncitori care lucrează pe plan
tațiile de trestie de zahăr și la 
fabricile de zahăr încheie sezonul 
zahărului. Angajamentul luat de 
muncitori de a recolta și de a 
prelucra anul acesta întreaga can
titate de trestie de zahăr este a- 
plicat în viață. Au îndeplinit pla
nul de producție prevăzut pe as 
nul acesta muncitorii de la Fa
brica de zahăr „Juan Quijano" 
din provincia Matanzas, de la fa
bricile „San Luis" și „Hector Mo
lina" din provincia Oriente. Mun
citorii de la Fabrica „Chile" din 
aceeași provincie au produs pînă 
la sfîrșitul acestei săptămîni cu a- 
proape 5.000 tone zahăr mai mult 
decît pînă la aceeași dată a anu 
lui trecut.

La uzinele și fabricile țării este 
pusă la punct fabricarea multor 
produse industriale și piese de 
schimb care înainte erau impor
tate din Statele Unite ale Ame- 
răcii și alte țări. Toate acestea sînt

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

Lege electorală 
reacționară în Grecia

ATENA 8 (Agerpres).
Primul ministru Karamanlis a 

anunțat la ședința fracțiunii par
lamentare a partidului de guver- 
nămînf că noile alegeri parla
mentare vor avea loc în primă
vara anului 1962. Ministrul A- 
facerilor Interne Macris, a in
trodus în parlament proiectul 
unei legi electorale.

Potrivit acestui proiect de lege 
alegerile parlamentare din 1962 
trebuie să se desfășoare pe baza 
așa-numitului sistem proporțional 
consolidat.

Proiectul de lege a fost vehe
ment criticat de majoritatea par
tidelor din opoziție care-1 consi
deră fraudulos și avînd ca scop 
falsificarea voinței poporului.

Ziarul lansează un apel- către 
partidele din opoziție cerîndu-le 
să ac-țîoneze în comun și să ză
dărnicească planurile guvernului.

ііііШі Minate ийі le a №-a aiiwiim 
laoHi Iii IMiia
istorie a Partidului Muncii 
Albania.

Sală de filme
PHENIAN (Agerpres). 
In cinstea celei de-a 40-a 

niversări a Partidului Comunist * 
din Romînia, la 5 mai amba- * 
saidorul R. P. Romi ne la Phe- ț 
ni an Etnii Stanciu, a oferit o 
gală de filme în cadrul căreia 
a fost prezentat filmul artistic 
romînesc „Furtuna".

Un articol publicat 
în „Năpszabadsăg”

BUDAPESTA (Agerpres). 
Ziarul „Ncpszabadsag" orga

nul central al P.M.S.U. din 7 
mai publică articolul tovarășu- 

. lui Chivu Stoica, membru 
Biroului Politic 
P.M.R., sub titlul 
40-a aniversare 
Partidului Comunist din Romî
nia".
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„La cea de-a 
a înființării

rezultatul entuziasmului și iniția
tivei creatoare a muncitorilor și 
tehnicienilor cubani.

Desigur nu este ușor cubanilor 
să pună la punct producția pro
prie a tuturor acelor produse cate 
înainte erau importate din S.U.A. 
Cuba a fost doar în întregime 
legată de piața americană. Și a- 
cum, cînd cercurile guvernante 
din S. U. A. căutînd să înăbușe 
revoluția “au supus-o unui boicot 
economic, în țară, desigur se ob
servă lipsa unor mărfuri. Washing
tonul a crezut că prin aceasta va 
reuși să stîrnească nemulțumire în 
rîndul populației cubane. El însă 
a greșit amarnic. La agresiunea e- 
conomică americană oamenii mun
cii din Cuba au răspuns prin uni
rea și mai strînsă în jurul guver
nului lor revoluționar. Credința 
profundă în justețea cauzei lor o 
întărește și mai' mult puternicul 
sprijin și solidaritatea tuturor po
poarelor lumii și, în primul rind, 
a Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste cu poporul cuban.

In prezent, cînd imperialismul 
american pune la cale noi aventuri 
împotriva Cubei, poporul său în
tărește 
același 
frontul

bastioanele de luptă și în 
timp făurește victoria pe 
muncii.

„Despre cei care creează pericole 
pentru cauza păcii66

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„Despre cei care creează peri
cole pentru cauza- păcii" — acesta 
este titlul articolului publicat în 
„Pravda" sub semnătura „Zia
rist" în legătură cu sesiunea or
dinară a Consiliului N.A.T.O. 
care se deschide la Oslo.

In articol se arată că actuala 
sesiune a Consiliului N.A.T.O 
este prima după venirea la pu
tere în S.U.A. a noii administra
ții în care popoarele Americii și 
ale aliaților ei și-au pus la un 
moment dat unele speranțe. As
tăzi însă aceste speranțe se îm
prăștie. Incepînd un joc nesăbuit 
cu focul, se subliniază în articol, 
administrația Kennedy s-a anga
jat pe calea vicioasă a predece- • 
soarelor ei, contribuind la o nouă 
scădere a prestigiului internațio
nal al S.U.A., provocînd o nouă 
dezamăgire în rîndurile acelor 
aliați ai ei care dau dovadă de 
mai multă luciditate.

Referindu-se la relatările pre
sei. autorul articolului relevă că 
delegația americană’vine la Oslo 
cu noi planuri strategice. Nu mai

Comisia internațională 
de supraveghere și control în Laos 

și-a reluat
MOSCOVA 8 (Agerpres).
Cei doi președinți ai conferin

ței de la Geneva pentru Indochi
na, reprezentanți prin guvernele 
Uniunii Sovietice și Marii Bri
tanii, au adresat un mesaj Co
misiei internaționale pentru su
praveghere și control în Laos, în 
care își exprimă speranța că co
misia își va îndeplini funcțiile 
cu care a fost învestită, lucrînd 
în strîns contact cu părțile din 
Laos. Totodată ei țin seama de 
răspunsurile pozitive pe care 
le-au dat părțile beligerante la 
apelul lor privind încetarea fo
cului în Laos.

Comisia internațională pentru 
supraveghere și control în Laos

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

S.U.A. încearcă să torpileze conferința 
de la Geneva

HANOI 8 (Agerpres).
Postul de radio „Vocea Lao 

sului" arată că opinia publică 
din Laos condamnă S.U.A. pen
tru folosirea numelui regelui 
Laosului spre a torpila confe
rința de la Geneva, fixată pen
tru 12 mai.

Postul de radio „Vocea Lao
sului" a subliniat că Statele U- 
nite au exercitat presiuni asupra 
regelui Laosului pentru a-1 de
termina să ia atitudine împotri
va conferinței de la Geneva pe 
motiv că ea ar „însemna o in
tervenție internațională în trebu
rile interne ale Laosului".

Este îndeobște cunoscut, arată 
postul de radio, că actuala si
tuație gravă din Laos este con
secința intervenției pe scară lar
gă și agresiunii, înfăptuite 
imperialiștii americani. Dacă nu

de

Marș de protest împotriva 
ocupației americane

REYKJAVIK 8 (Agerpres)
La 7 mai forțele progresiste dia 

Islanda au început cel de-al doilea 
marș de protest de la Keflavik 
împotriva ocupației țării de către 
trupele americane care durează de 
zece ani... La ora 8 dimineața 
cei 400 de participanți la marș 
au pornit de la baza militară de 
la Keflavik spre Reykjavik. Ei 
purtau lozinci și chemări prin ca
re se cerea lichidarea bazei mili
tare americane din Islanda. Numă
rul participanților la marș crește 
continuu. Lor li se alătură lo
cuitorii localităților pe lingă care 
trec.

constituie un secret esența pro
punerilor pe care delegatul ame
rican le va face la sesiunea 
N.A.T.O. Este vorba de tentativa 
de a continua politica cursei înar
mării nucleare combinată cu un 
nou efort în domeniul intensifi
cării cursei armamentelor clasice.

Nu este primul an. continuă 
autorul articolului, în care stra
tegii americani formulează doc
trina așa-numitelor „războaie lo
cale". Perorațiile despre o ase
menea posibilitate nu sînt 
sare decît într-un singur 
ele constituie o încercare 
obișnui masele populare cu 
inevitabilității conflictelor 
tare care nu ar amenința chipu 
rile viitorul unor popoare și con
tinente întregi și de a continua 
la adăpostul acestei propagande, 
false de la un capăt la altul, 
pregătiri febrile de război.

Oricui îi este clar, continuă 
autorul articolului, că în actuala 
situație, în condițiile existenței 
unor cantități atît de mari de 
material inflamabil în politica 
mondială, nu poate exista nici o 
garanție -împotriva transformării

nece- 
scop : 
de a 
idee a 
mili-

activitatea
și-a reluat activitatea la 28 
prilie a. c. la Delhi.

Cei doi președinți consideră 
sarcina principală a comisiei 
momentul de față constă în 
fixa încetarea focului în Laos 
potrivit înțelegerii la care’ au a- 
juns părțile beligerante în Laos 
în problemele legate de înceta
rea focului, comisia urmînd să 
efectueze controlul asupra tradu
cerii în viață a acestea îdțelegeri.

Cei doi președinți propun co-, 
misiei să vină fn Laos chiar în
dată după încetarea focului de 
către părțile beligerante, stabi
lind de comun acord! cu ele data 
sosirii ei și să freacă la înfăp
tuirea sarcinei sale.

M

ar exista această intervenție și 
această agresiune, nu s-ar tor
pila aducerea la îndeplinire a a- 
cordurilor de la Geneva din a- 
nul 1954 și a acordului de la 
Vientiane, poporul laoțian ar pu
tea trăi în înțelegere într-o țară 
pașnică și neutră. Fără instiga
rea și sprijinul Statelor Unite 
grupul Fumi Nosavan — Boun 
Oum nu ar fi fost în stare să 
dezlănțuie războiul, civil. ,

In • aceste condiții . subliniază 
postul de radio „Vocea Laosu- 
lui“ este necesar imperios de a 
determina S.U.A. șî trupele lor 
să înceteze amestecul în treburile 
Laosului, să părăsească această 
țară, să respecte independența și 
suveranitatea ei și să dea posi
bilitatea laoțienilor să-și regle
menteze singuri treburile lor in
terne. Pentru toate acestea’’ este 
absolut necesar să se organize
ze o conferință internațională.

Orice hotărîre adoptată de re
ge în mod forțat nu poate fi con
siderată ca avînd ѵгёо putere, a 
declarat în încheiere postul 
radio „Vocea Laosiului".

i

• EREVAN La 7 mai pe sta- ! 
dionul din Erevan a avut loc un i 
mare miting al oamenilor muncii 
din oraș; consacrat celei de-a 
40-a aniversări a instaurării pu
terii sovietice fi a întemeierii 
Partidului Comunist din Armenia. 
N.. S. Hrușciov„ prim; secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președinte ăl 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

unui conflict, fie chiar și res- 
trîns, într-un război global cu 
folosirea armei nucleare.

In articol se spune mai depar 
te că cercurile militare din S.U.A. 
ar dori să fie unicul furnizor de 
arme nucleare pentru ceilalți 
membri ai N.A.T.O. Acest su
biect a figurat în tratativele din
tre Kennedy și Macmillan și 
Kennedy intenționează să-l dis
cute și cu De Gaulle în cursul 
apropiatei întîlniri cu acesta din 
urmă. Este dte presupus că și "de
legatul S.U.A. la sesiunea Con 
siliuliu N.A.T.O. va consacra a- 
cestei teme tirade sforăitoare.

In centrul unora din planurile 
propuse spre discutarea N.A.T.O., 
continuă autorul articolului, se 
află tendința de a folosi la ma
ximum militarismul vest-german 
ca bază a N.A.T.O.

Și de aceea, observă autorul 
articolului din „Pravda", nu este 
de mirare că la baza propuneri
lor lor destinate tuturor membri
lor N.A.T.O. reprezentanții ame 
ricani au situat planurile agre
sive elaborate de marele stat 
major de la Bonn.

Conferita internațională 
pentru preîntâmpinarea 

răspîndirii armei 
nucleare

OSLO 8 (Agerpres)
La Oslo și-a încheiat lucrările 

Conferința internațională pentru 
preîntîmpinarea răspîndirii armei 
nucleare, la lucrările căreia au 
luat parte peste 60 de cuiioscuți 
oameni de știință din 15 țări din 
întreaga lume.

In declarația .adoptată în una
nimitate la conferință se subli
niază că dacă ar creste numărul 
țărilor care să dispună de arma 
atomică, ar deveni mult mai, difi 
cil să se ajungă la un acord cu 
privire la dezarmare.

„Insistăm, se spune în declara
ție, ca țările care dispun în pre
zent de arma nucleară să încheie 
imediat între ele un acord în ca
re să se prevadă că nu vor tran
smite arma nudeară altor țări ,sa*> 
altor grupuri de țări, iar țărifc^ 
cate deocamdată nu au la dispo-' 
ziția lor arma nudeară trebuie să 
se abțină de la procurarea sau 
perfecționarea aceste arme".

Singura politică rațională in 
momentul de față este politica 
înfăptuirii dezarmării generale și 
totale supusă unui sistem de con
trol adecvat.

Referindu-se la căile pentru în
făptuirea dezarmării internaționale, 
conferința consideră că acordul cu 
privire la Antarctica, încheiat cu 
sucepsin-anul 1959 și care; pre
vede paj zona ?acestei regiuni, să 
fie declarată denuclearizată, cons
tituie un precedent promițător.

„Insistăm, se spune în declarație; 
să se înceapă tratative în vederea 
extinderii acestui principiu de 
demilitarizare asupra unor regiuni 
unde există cea mai mare încor
dare a situației internaționale, în- 
cepînd cu Europa centrală".

Oamenii de știință s-au pronun
țat 
fel de experiențe nucleare de Că
tre orice țară".

„împotriva efectuării a orice

a rostit la miting o amplă cuvîn- 
tare.

• MOSCOVA Consiliul studen
țesc al U.R.S.S. împreună cu Aso
ciația studenților polonezi și Con
siliul studenților Uniunii Tinere
tului 'Cehoslovac au adoptat un 
apel către organizațiile studen
țești naționale, internaționale și 
locale în legătură cu ziua de 8 
Mai — Ziua internațională de 
luptă a tineretului împotriva mili
tarismului și imperialismului vest- 
german.

• MOSCOVA La expoziția „Rea
lizările economiei naționale a 
U.R.S.S." din Moscova în timpul 
cel mai apropiat se va deschide 
pavilionul „Cosmos".

• CANNES Sîmbătă seara la 
cel de-al 14-lea Festival interna
țional al filmului a fost prezentat 
în avanpremieră filmul documen
tar sovietic în culori „Ofașul ma
relui destin".

• NEW YORK Spectacolele 
Ansamblului de Stat de dansuri 
populare al U.R.S.S. de sub con
ducerea lui Igor Moiseev la „Me
tropolitan Opera" din New York 
se apropie de sfîrșit. Zeci de mii 
de locuitori ai orașului du admirat 
măestria excepțională a dansato 
rilor sovietici.

• WASHINGTON La Casa Albă 
s-a anunțat oficial că la 5 mai 
președintele Kennedy a conferit 
cu Cardona, președintele așa-nu
mitului „Consiliu revoluționar Cu
ban" și a examinat cu acesta 
problema acordării unui ajutor-a- 
merican „refu’giaților" cubani ca
re se află în S.U.A.
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