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Ziua bravilor mineri 
ai patriei noastre

Ziua de astăzi, întregul nostru 
popor o închină unuia din deta
șamentele sale de frunte în lupta 
pentru desăvîrșirea mărețului e- 
dificiu al construcției socialiste 
— minerilor patriei noastre. Săr
bătorind Ziua minerului, oame
nii muncii cinstesc munca eroi
că a celor care smulg adîncuri- 
lor imensa bogăție a cărbunelui 
și minereurilor și o pun în sluj
ba înfloririi economiei naționale, 
în slujba bunăstării 
întregului popor

Totodată, oamenii 
patria noastră aduc 
omagiu luptei plină 
Minerilor împotriva 
capitaliste, pentru libertate și o 
viață mai bună. In august 1929, 
minerii Lupeniului au înscris cu 
sîngele lor una din paginile ne
pieritoare ale istoriei luptei cla
sei noastre muncitoare, sub con
ducerea partidului comuniștilor, 
împotriva jugului burghezo-mo- 
șieresc, pentru pîine și liberta
te, pentru dreptul la o viață de 
om. Niciodată nu vor fi uitate 
jertfele celor care, înfruntînd 
gloanțele și baionetele zbirilor 
burgheziei și moșierimii, s-au ri
dicat cu fermitate pentru drep- 

. tul legitim la libertate și pîine. 
niciodată .nu va putea fi uitată 
viața plină- de vitregie pe care 
o trăiau minerii pe vremea stă- 
pînirii capitaliste, cînd viața mi- 

' nerilor era secătuită de șomaj și 
mizerie, de boli și accidente, de 
muncă istovitoare și înjosiri.

Lupta eroică a minerilor, a 
clasei noastre muncitoare pentru 
libertate n a fost zadarnică. O- 
dată cu luminosul act de la 23 

•August 1944, deasupra întregii 
patrii s-a ridicat soarele liber- 

, tații. Sărbătorim Ziua minerului 
’țin • preajma celei de a 17-a ani

versări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, și aceste mă
rețe sărbători constituie pentru 
hărnicii noștri mineri prilej de 

: trecere în revistă a unor impor
tante victorii în opera de făurire 
a vieții noi. Valea Jiului, cunos
cută pe vremuri ca o vale a să
răciei și mizeriei, Valea plînge- 
rii — cum i se spunea — a ră
mas de domeniul trecutului, de
venind astăzi o înfloritoare re
giune minieră a țării. Au fost 
redeschise minele Vulcan, Cim- 
pa I și II, închise în perioada 
crizei generale din 1929—1933, 
a fost construită o mină nouă 
la Uricani, iar minele noastre, 
prin .introducerea largă a meca
nizării, prin modernizarea lor, 
au devenit adevărate uzine sub
terane, în. care minerii zilelor

și fericirii

muncii din 
un vibrant 
de jertfe a 
exploatării

I

t
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noastre — oameni ai tehnicii noi 
— lucrează în condiții cu totul 
deosebite față de trecut. Meca
nizarea transportului în abataje 
și pe galerii, a tăierii, eforturile 
care se fac pentru mecanizarea 
încărcării, introducerea pe scară 
largă în abataje și galerii a sus
ținerii metalice, a metodelor mo
derne, au ușurat eforturile mi
nerilor, le-a înfrumusețat munca, 
le-a dat posibilitatea să obțină 
succese importante în îndeplini
rea sarcinilor economice elabo
rate de partid. Mărturie stau 
realizările cu care minerii Văii 
Jiului întîmpină sărbătoarea lor 
și cea de a 17-a aniversare a e- 
liberării patriei. In primele 7 luni 
ale acestui an, colectivele ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului au extras peste plan 
137.000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic, au realizat în 
luna iulie o productivitate de 
1,118 tone de cărbune pe post 
în medie pe bazin, obținînd tot
odată pe primul semestru al a- 
cestui an, împreună cu celelalte 
unități aparținînd C.C.V.J., eco
nomii în valoare de 9.130.000 
lei la producție și investiții.

In lupta pentru realizarea sar
cinilor economice elaborate de 
cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. minerii Văii Jiului’ con
sideră o chestiune de onoare îm
bunătățirea calității cărbunelui.

Munca- entuziastă a minerilor, 
hotărîrea lor de a îndeplini cu 
cinste sarcinile ce le revin, își

(Continuare în pagina 3-a)
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Uricatv.

Rodnice schimburi 
de onoare

zi a schimburilor de onoare 
1119 tone de cărbune, din care

Intr-o singură 
dat peste pian 
tone cărbune cocsiîicabil.
La mina Vulcan: 433 tone peste plar.ul zilnic. 
Peste 1,450 tone pe post randament ia mina

La mina Lupeni
august a 

zi a schim- 
onoare inde 

sărbătorii minc-

Ziua de 4 
fost declarată 
burilor 
cinstea
rilor. In abataje brigă
zile de mineri s au stră
duit să obțină rezultate

E z,' de săibătoare și toți minerii țării 
Voioși îi ies în cale, o-ntîmpină în praguri 
Deabia și-arată chipul pe firul alb al zării 
Și cîntece răsună și cresc păduri de steaguri 
O. nu-i o bucurie de fiecare zi !
Aceasta bine-o știe acela ce-i e faur 
Mineri din țara-ntreagă, minerii de la Jii 
Și augustul acesta, cu stele mari de aur 
S-a plămădit atuncea în douăzeci și nouă 
Cînd nu era minerul în țara lui stăpîn 
Puteri i-a dat să crească a sîngelui său rouă 
Și steagul lui de luptă, purtat cu drag la sîn 
O știe, și Lupeniul pe-atuncea baricadă 
In calea asupririi mai neclintit ca zidul
Cînd și-a rostit cuvîntul în luptele de stradă 
Prin șuierul de gloanțe, în frunte-avînd partidul 
f>e mult- nu mai e țara în lanț, după zăbrele, 
S-au dus . pe apa vremii acele zile triste
Azi Valea i o cetate a noastră, — pe crenele — 
Răsar biruitoare, mari steaguri comuniste!

ION BALAN

mai bune. La. secto- 
I B, ziua schijnburi- 
de onoare s-a soldat 

142 tone de cărbune, 
iar la

cit 
rul 
lor 
cu
date peste plan, 
marile frontale din sec
torul III depășirea sar
cinilor zilnice a 
134 tone de 
întreaga cantitate 
bune 
la 4 
207. 
plan.

fost de 
cărbune, 
de căr- 
Lupeniextrasă la

august, întrece cu 
tone sarcina de

La mina Uricanj
Fiecare zi din luna au

gust a fost rodnică pen
tru minerii de la Uri-- 
câni. Entuziasmul cu care 
s-a muncit în toate aba
tajele minei este pe de
plin dovedit de cele 862 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil date peste planul 
lunar la zi, din care 347 
tone s au extras numai 
în ziua de 4 august. 
Toate brigăzile din aba
tajele minei și-au depă
șit cu mult sarcinile de 
plan, la loc de frunte si- 
tuîndu-se cele conduse 
de Poloboc Constantini 
Sorescu C., Chiriac Cos- 
tache, Mischic Gh.

I

j

Ieri după-amiază a a- 
vut loc in sala clubului 
central al sindicatelor din 
Petroșani o adunare fes
tivă 
ririi Zilei minerului. In 
sab': au fost prezenți mi
neri, muncitori, tehnicieni 
și ingineri fruntași de 
la minele Văii jiului, 
activiști de partid și ai 
organizațiilor de masă.

Adunare a fost deschi
să de iov. Mo me и Sa- 
moilă, președintele Con
siliului local al sindica
telor.

In fața celor pfegfiftti. 
a luat cuvin tul tovarășul' 
JLazâr David, primw 
cretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid. Ex
punerea sa, care a evo
cat trecutul glorios de 
luptă al minerilor pentru 
liber, ate și o viață mai 
bună, și a trecut 
vistă importantele 
se cu care minerii 
Jiului intimpină

consacrată sărb.ito-

in re- 
succe- 

Văii 
Ziua

minerului și măreața săr 
bătoare de la 23 August, 
a lost deseori subliniată 
de aplauzele celor pră- ■ 
zen-i.

Tovarășul Blaj Traian.
• președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar orășenesc, a dat a- 
poi citire - ' Decretului 
Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Ro~

,n
' ■ %*  

mai 
cei 
din 
№

mine, prin care se confe
ră Ordinul Muncii și Me
dalia Muncii unui insațn- 
nat număr de mineri, 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la unitățile 
ăparținind C.C.V.J., pen
tru merite deosebite 
muncă. ‘ •

Luind cuvîntul, 
mulți tovarăși dintre 
decorați au mulțumit 
inimă partidului și
vernului pentru înaltele 
distincții acordate.

In continuarea adună
rii Iov. Szuder Wiliam e 
dat citire Ordinului mi
nistrului Minelor și E- 
nergiei Electrice prin ca
re se conferă titluri per
sonale unui însemnat nu- 
măr de mineri, tehnicieni 
și ingineri d.n Valea 
Jiului.

In numele Biroului 
Comitetului regional de 
partid fi al Biroului Co
mitetului orășenesc de 
partid, tov. Lazăr David 
a felicitat cu căldură pe 
cei decorați cu ordine și 
medalii, precum și pe cei 
distinși cu titluri, urin- 
du-le noi fi importante 
succese in lupta pe care 
o desfășoară alături de 
toți minerii, muncitorii 
și tehnicienii Văii Jiului, 
de întregul nostru popor, 
pentru desăvîrșirea ' cons
trucției socialiste in pa- 

- triat noastră. . л
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în îi de întrecere

BELU SABIN, șef de 
brigadă la mima Pe- 
trila, decorat cu Me

dalia Muncii.

SPINU PETRU, șef 
de brigadă la mina 
Lupeni, decorat cu 
Ordinul Muncii clasa

lll-a.
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BOCA ȘTEFAN, șef 
de brigadă la mina 
Lonea, decorat cu Or
dinul Muncii clasa 

lll-a.

GHIOANCA SABIN, 
șef de brigadă la mi
na Lupeni, decorat cu 

Ordinul Muncii 
clasa lll-a.

GAGYI IOAN, șef 
brigadă fruntașă 

întrecere, mina 
Vulcan.

de 
în

BULGARU GHEOR- 
GHE, șef de brigadă, 
mina Aninoasa, deco
rat cu Ordinul Mun

cii clasa II l-a.

SORESCU CON
STANTIN, șef de bri
gadă la mina Uricani, 
decorat cu Ordinul 
Muncii clasa lll-a.
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1961, 6 August. Pentru a 12-a oară minerii 
patriei noastre își sărbătoresc Ziua lor. Ziua mi
nerului constituie pentru bravii muncitori din 
subteranul Văii Jiului un prilej pentru a raporta 
rezultate deosebite în muncă, în îndeplinirea sar
cinilor stabilite de Congresul al îll-lea al 
P.M.R Raportînd partidului și guvernului suc
cesele lor, minerii își arată recunoștința pentru 
marile prefaceri intervenite în viața și munca

lor sub soarele 
lea pîîngerii de 
Vale a fericirii și bunăstării și înaintează cu 
pași mari pe drumul transformării într-o Vale 
a socialismului biruitor.

ІП pagina de față prezentăm realizările cu 
care minerii Văii Jiului întîmpină Ziua lor, as
pect! ale grijii partidului și guvernului pentru 
viața fericită a minerilor.

Gîndul nostru se îndreaptă 
eu recunoștință către

Minerii din Valea Jiului ală
turi de Întregul popor muncitor, 
s-au pregătit să sărbătorească 
cu cinste Ziua minerului. însu
flețiți de mărețele sarcini trasa
te de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R., colectivele minelor șl 
uzinelor din cadrul Combinatu
lui Carbonifer Valea Jiului, mo
bilizați de organizațiile de partid, 
au obținut rezultate bune în 
creșterea producției și producti
vității muncii, în realizarea de 
economii. Mai bine de 137.000 
tone cărbune brut extrase peste 
plan, îmbunătățirea calității căr
bunelui, depășirea productivității 
planificate cu 1,9 ia sută și cele 
peste 7.000.000 lei economii la 
producție — iată rezultatul mun
cii bravilor noștri mineri. 
*^La început de an angajamen
tul colectivelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri a fost de a 
extrage peste plan 220.000 tone 
de cărbune brut, de a atinge o 
productivitate pe combinat de 
1,100 tone pe post, de a îmbu
nătăți calitatea producției și de 
a realiza o economie de 5.200.000 
lei. Colectivul minei Uri
cani s-a angajat să depă
șească planul de producție cu 
30.000 tone, să realizeze o pro
ductivitate de 1,220 tone pe post 
și economii peste plan de 200.000 
lei. Mina Uricani a extras pînă 
la 1 august 32.627 tone de căr
bune peste plani, iar pe semes
trul I a obținut o productivitate 
de 1,302 tone pe post și a rea
lizat 554.000 lei economii peste 
plan, depășindu-și astfel angaja
mentele luate pe întreg anul. 
Colectivul minei Uricani se si
tuează în fruntea colectivelor din 
Valea Jiului în întrecerea pentru 
realizarea și depășirea angaja
mentelor luate. Rezultate bune 
au obținut și colsclivele minei 
Petrila — cu o depășire a pla
nului de producție de 39.475 to
ne, o productivitate de 1,240 to
ne pe post și o economie peste 
plan de 597.000 lei — și minei

img. RQMANing. RQMAN PETRU 
director tdinic al C.C.V.J,

Vulcan — eu 30.652 tone peste 
plan și o economie de 404.000 
lei. Pe primele 7 luni ale anului 
toate exploatările din Valea Jiu
lui și-au depășit planul de pro
ducție.

La obținerea economiilor peste 
plan au contribuit din plin și 
colectivele de la U.R.U.M.P. — 
cu 2.236.000 lei, preparația Pe
trila — cu 782.000 lei, U.E.V. — 
cu 601.000 lei și preparația Lh 
peni — cu 113.000 lei.

Este demn de remarcat că în 
acest an a crescut preocuparea 
colectivelor pentru obținerea u- 
nei calități mai bune a produc
ției. Dacă comparăm, de exem
plu, cenușa cărbunilor bruți rea
lizată pe trimestrul II, cu reali
zările din aceeași perioadă a a- 
nului trecut, constatăm o redu
cere cu 8,1 la sută la Uricani, 
cu 4,1 la sută la Petrila, cu 3,6 
la sută la Lupeni, cu 2,8 la sută 
la Vulcan, cu 2,3 Ia sută la A- 
nincasa și cu 1,2 la sută la Le
nea.

Un aport important în creșterea 
productivității muncii l-a avut 
creșterea nivelului tehnic al pro
ducției prin extinderea mecani
zării și introducerii de procedee 
noi de muncă. Brigăzile conduse 
de minerii Ghioancă Sabin, Spî- 
nu Petru și Ghioancă Ioan de la 
mina Lupeni, lucrează in abata
jele frontale cu armare metali
că. Tot la mina Lupeni, brigada 
lui Lukacs Andrei, folosește sus
ținerea modernă cu stîlpi hi
draulici. iar în abatajele din stra
tul 15 se folosesc cu succes 
transportoarele blindate și tăie
rea cu haveze de pe transpor
tor. La 
zile conduse 
Belu Sabin 
folosesc cu 
încărcării în

a mun- 
ingine- 
și uzi- 
se des-

In aceste zile, 56 familii de 
mineri din Lupeni, 36 din Vulcan 
și 32 de la Petroșani vor deschide 
prima dată ușile noilor aparta
mente în blocuri. Ele s-au alătu
rat astfel celor peste 6500 locatari 
ai blocurilor construite în ultimii 
zece ani în Valea Jiului și lor li 
se vor alătura anul acesta încă 
mai bine de 500 noi locatari.

A schimba locuința veche cu un 
apartament modern, a ți aduce mo
bilă nouă, a avea motocicletă, a 
ragaz sau aparat de radio, a de
venit de mulți ani un fapt obișnuit, 
cotidian, miră

30.000.000 lei mai mult decît în 
semestrul I 1960. In trecut moto
cicleta era un vis nerealizabil pen
tru mineri. Azi șoselele Văii Jiului, 
modernizate și ele, tint brăzdate 
de sute de motociclete ale mine
rilor

Cunosc înnoirea vieții nu nu
mai minerii ci și copii lor. In 
toamna aceasta, copii din Live- 
zeni, Petrila, Uricăni vot păși în 
peste 40 noi săli de clasă. Și în a- 
cest domeniu comparația cu tre
cutul este deosebit de semnificati- 

in 1938, „prosperi*

I Munca și 
«
I In fiecare an, de Ziua 
I lor, pe piepturile a tot 
4 mai mulți mineri, tehni-
* cieni și ingineri strălu

cesc ordine și medalii, 
răsplată a muncii lor 
rodnice. La Ziua mine
rului din acest an, ga
leria celor evidențiată, a 
crescut și mai mult. Să 
luăm din această galerie 
pc cîțiva din cei mai 
harnici dintre cei mai 
harnici.

Sorescu Constantin es
te șeful unei brigăzi de 
mineri de la Uricani. 
Pentru ce poartă cu mîn- 
drie Ordinul Muncii cla
sa lll-a ? Pentru cei a- 
proape 1000 m.c. steril 
excavați peste plan în a- 
nul acesta, pentru sutele 
de metri de galerie cons
truită la un înalt nivel 
calitativ. Bulgaru Ghe
orghe. cunoscut briga
dier de la sectorul 111 
Aninoasa, fostul elev al 
lui Tucaciuc Mihai, a 
primit tot Ordinul Mun-

* cii clasa lll-a. El se 
» mlndrește cu faptul că
* brigada pe care O con- 
! duce a dat patriei căr-
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mina
de Cîșlaru 
Și 

succes mecanizarea 
abataje cameră cu 

transportoare 
Undate, scurte, 

semestrul I 
an 

încărcat 
mecanizat 
galerii

Petrila brigă- 
loan, 

Cepălău Aurel

In
al acestui
s-a

cu
în
44

partid
la sută mai mulți metri cubi 
decît în aceeași perioadă a a- 
nului trecut, s-a havat cu 77 la 
sută mai mult cărbune, produc
ția extrasă cu susținere metalică 
este cu 280 la sută mai mare, 
s-a dublat lungimea galeriilor 
susținute metalic.

O realizare importantă o con
stituie faptul că tot mai multe 
brigăzi de la lucrările de săpa
re a galeriilor ating și depășesc 
viteza de avansare de 100 m. pe 
lună. Astfel brigada minerului 
Sorescu Constantin de la mina 
L’ricani în ultimele 5 luni a rea
lizat lună de lună peste 100 m. 
avansare la galerii săpate în 
steril. In luna iunie a acestui 
an această brigadă a realizat 126 
m. avansare. In luna iulie a. c. 
brigada condusă de minerul Vass 
Martin de la mina Vulcan a 
realizat un record de avansare 
— 151 m. pe lună la săparea u- 
nei galerii în steril.

Munca plină de avînt 
citorilor, tehnicienilor și 
rilor de la exploatările 
nele aparținînd C.C.V.J.
fașoară în continuare pentru rea
lizarea integrală și depășirea an
gajamentelor luate, 
ducția extrasă s-a 
pînă in prezent 63 
tă din angajament, 
iulie s-a atins pe combinat pro
ductivitatea de peste 1,100 tone 
pe post. Grija permanentă a 
partidului și guvernului de a a- 
sigura condiții de muncă și via
ță tot mai bune minerilor, avîn- 
tul în muncă cu care minerii 
Văii Jiului sînt hotărîți să răs
pundă acestei griji, exemplul 
permanent al comuniștilor care 
sînt în fruntea luptei pentru în
deplinirea și depășirea sarcini
lor, ne dă garanția că la sfîrși- 
tul anului vom putea raporta că 
angajamentele colectivelor din 
Valea Jiului ău fost respectate.

De Ziua minerului gîndul nos
tru se îndreaptă cu recunoștință 
către Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, conducătorul încercat al 
poporului nostru, pentru viața 
nouă pe care o trăim, pentru 
perspectivele mărețe care sînt 
deschise poporului nostru pe dru
mul desăvîrșirii construcției so
cialismului, în scumpa noastră pa
trie, Republica Populară Romînă.

■■ .................-

La pro- 
realizaț 
la su

in luna

De curînd 72 de familii ale minerilor de la Lupeni s-au mutat 
în noile apartamente din blocurile 22 și 22 A pe care constructorii 
le-au predat in folosință în cinstea Zilei minerului. IN CLIȘEUVe
dere a celor două noi blocuri dela Lupeni.
nimeni. Cine o lipsit nu mai mult 
de 5—6 ani din Valea Jiului nu o 
mai recunoaște azi.

La Uricani, acum cîțiva ani erau 
doar blocurile dc Ia Sterminos și 
cîteva blocuri la orașul nou. Azi 
peste 24 blocuri își deschid în fie
care dimineață sutele de ferestre 
spre Soare. La Lupeni, pe lîngă 
cartierul Viscoza (vechi de vreo 
10 ani numai !) au apărut noi 
cartiere — Braia, Viscoza II și 
Viscoza III, dominate de pe înăl
țimea Grafitului 
clădire a Școlii 
ucenici.

Ca un șirag
și albe se întinde de-a lungul 
salba celor 11 cartiere de locuin
țe noi construite în ultimii ani. 
Și în toate locuiesc mineri, oa
meni harnici ai adîncurilor.

Viața nouă din Valea Cărbu
nelui se măsoară azi nu numai 
după creșterea masivă a spațiului 
de locuit ci și după bunăstarea 
locuitorilor săi. Imaginea mine
rului îmbrăcat în zdrențe, tipică 
trecutului, a dispărut de mulți 
ani. Minerii de azi se îmbracă 
bine, se hrănesc bine. In primele 
6 luni din acest an s-au vînduț 
populației mărfuri cu

licee serale, școli 
lingă fiecare ex- 
și un impunător 
Aici, pe băncile 
devenit ingineri

de impunătoarea 
profesionale

de buchete

de

roșii
Văii

tate“ capitalistă, ia școlile din Va
lea Jiului erau înscriși doar 3680 
de elevi și funcționau doar 199 ca
dre didactice. Acum minerii și co
pii lor au la dispoziție pentru a-și 
însuși știința și tehnica cea mai 
•înaltă două grupuri școlare, la Lu
peni și Petroșani, 
de calificare pe 
ploatare minieră 
Institut de mine, 
amfiteatrelor au
pricepuți mii de fii de mineri, de 
mineri însăși...

La Consfătuirea minerilor din 
1952, tovarășul Gheorghe Ghe©f- 
Ghiu-Dej arăta că partidul va 
face totul pentru a transforma Va
lea Jiului într-o Vale a muncii 
rodnice, a bunăstării. Aceste cu
vinte au rămas adînc întipărite 
în inimile minerilor Văii Jiului care 
văd pe zi ce trece cum Valea lor 
dragă se transformă în Valea fe
ricirii, a bunăstării, a muncii care 
a căpătat o înaltă cinstire !

circa ?

* 

răsplata j
♦ 

bune mult peste plan, • 
cu faptul că împreună cu t 
minerii Schneider Fran- ț 
cisc și Serestei loan a 1 
ușurat munca minerilor j 
printr-o inovație care a- 
duce pe an mai bine de 
37.000 lei economii.

De Ziua minerului 
1961, Ordinul Muncii 
clasa lll-a va împodobi 
și pieptul inginerului Fe
lea Liviu, șeful sectoru
lui 11 Petrila, drept cins-
tire a muncii de condu- ! 
cere a colectivului aces- j 
tui sector care în 7 luni 
din anul curent a dat 
țării mai bine de 9.500 
tone de cărbune peste 
plan.

Zeci de ordine și J 
medalii ale muncii răs- ♦ 
plătesc prin simbolul lori 
munca eroică a minerilor;; 
și tehnicienilor din Valea 
fiului. Cu toții, cei de- • 
cor ați acum, în anii tre- î 
cuți, cei care pentru - 
munca lor vor fi distinși. 
în anii viitori, simt în- ♦ 
demnul partidului spre J 
noi și mai mărețe vic- J 
torii în muncă. «•

realizat
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0 dovadă 
a înaltei prețuiri
Munca minerului este azi pre

țuită cum se cuvine. Nu vorbesc 
numai de faptul că am fost de- 
corat cu Ordinul Muncii clasa 
Ill-а, ci în general de viața pe 
care eu și toți 
Valea fiului o 
6—7 tone de 
brigada mea 
fiecare post prestat, noi primim î' 
de regulă peste 2.200—2.700 lei'' 
pe miner, lună de lună. Mi-am < 
pus casa la punct, familia ml-e s 
bine îmbrăcată. Avem tot ce ne < 
trebuie. Nu constituie aceasta о \ 
dovadă a înaltei cinstiri ce se a- s 
cordă azi muncii minerilor ? Re- S 
centa reducere de prețuri și та- 9 
țorare de salarii înfăptuită de > 
partid și guvern este o nouă și > 
grăitoare manifestare a grijii par- > 
tidului pentru ridicarea nivelului ? 
de trai al celor ce muncesc. Aces- < 
tei griji noi îi răspundem cu fap- < 
te. Brigada mea va realiza planul < 
său anual cu cel puțin o lună ina- 1 
inie de termen l

POLOBOC CONSTANTIN | 
miner șef de brigadă —• Uricani

ceilalți mineri din 
trăim. Pentru cele 
cărbune pe care 
le extrage pentru

I
• к

,1
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EXPOZIȚIE 
MEMORIALA

Mu- 
avut 
artă 

Zilei

Bi-
Pe-

Ieri dimineața, în sediul 
zeului orășenesc Petroșani a 
loc deschiderea expoziției de 
plastică organizată în cinstea 
minerului.

La inițiativa și invitația 
. roului orășenesc de partid

troșani, un grup de artiști plastici 
din București s-au deplasat în Va
lea jiului pentru o documentare 

■ temeinică în vederea executării u- 
nor lucrări cu tematică minereas
că. Rodul muncii acestor artiști 
este azi apreciat de numeroși vi
zitatori ăi expoziției, prezență la 
deschidere, mulți exprimîndu-și 
mulțumirea față de artiștii plastici 
care au închinat operele lor mun
cii avîntate a minerilor. 19 artiști 
plastici din București
Jiului au prezentat în cadrul a- 
cestei expoziții memoriale peste 
150 de lucrări.

și Valea

Ziua bravilor mineri 
ai patriei noastre
(Urmare din pag. l-a)

au 
de 
lui, 
față de partid, conducătorul în
tregului nostru popor spre un 
viitor luminos. Munca minerilor 
patriei noastre se bucură astăzi 
de o înaltă prețuire. Pentru ei și 
familiile lor s-au construit în
tinse cartiere noi în toate loca
litățile miniere ale Văii Jiului, 
cu blocuri moderne cuprin2înd 
6671 apartamente spațioase, con
fortabile. Bunăstarea, bineface
rile culturii, bucuria de a trăi 
a pătruns adînc în viața mine
rilor. Cluburi și 
biblioteci cu sute 
lume, terenuri de

izvorul în devotamentul față 
cauza nobilă a socialismu- 
în dragostea lor fierbinte

cinematografe, 
de mii de vo*  
sport le stau

••••

Muncitori, tehnicieni și ingineri decorați 
cu ocazia Zilei minerului

Printr-un Decret al Consiliu
lui. de Stat al Republicii Popu- 
'’âre Romîne, unui important nu- 
îriăr de muncitori mineri, tehni
cieni și ingineri i s-a conferit 
Ordinul Muncii clasa IH-a și 
Medalia Muncii, cu осагіа Zilei 
minerului. Publicăm mai jos lis
ta celor decorați cu Ordinul 
Muncii, clasa 111-a.

E. M. LONEA
Boca I. Ștefan, miner șef de 

brigadă; Burdea I. Ioan al IV*  
lea, miner salvator; Nicoară I. 
Coriolan, inginer; Gubaș 1. lu- 
iiu. lăcătuș subteran

E. M PETRILA
Kando P. Nicolae, miner șef 

de brigadă; Peter E. Victor, mi- 
- ner șef de brigadă; Sîekely F. 

Ștefan, miner șef de brigadă; 
Bartha I. Francisc, miner șef 
de brigadă.

E. M. ANINOASA
Pop Șt. loan, prim maistru 

mirter; Karl Fr. Gheorghe, mi
ner; Marinca Șt. loan, maistru 
miner; Anca Gh. Alexandru, 
maislru miner; Cîmpeanu I. 
Gheorghe, miner; Bulgaru C. 
Gheorghe, miner; Velea T. Ve
rile, maistru miner; Vayai I. 

'■gheorghe. miner; Pop Gh. Va- 
sile al XXIV-lea, miner șef de 
brigadă; Bartiș A. Emeric, mais
tru miner; Durac I. Gheorghe, 
miner

E M. LUPENI
Anghele&cu I. Ioan, miner; Ga- 

lamboș Gh. loan, lăcătuș; Flori 
A. Ioan, maistru miner; Argyo 
S. Martin, artificier; Hornung 
A. Victor, maistru mecanic; 
Spînu P. Petru, miner șef de 
brigadă; 
inginer;

Nicorici N. Nicolae, 
Călina Qheorghe, mi-

ner; Secărea D. Dumitru, mais
tru miner; Dvorak E. Carol, 
maistru miner; Ohioancă I. Sa
bine, miner șef de brigadă; Pop- 
ianăș L. Dumitru, inginer; Bar
tha Dionisie, miner.

E. M. VULCAN
Diniș I. Avei, miner șef de 

schimb; Blaj D. Trâian, ingi
ner; Solga 1. Iosif, miner șef de 
brigadă; Bogdan A. Gheorghe, 
miner șef de brigadă; Bordea I. 
Emanoil, miner șef de brigadă; 
Kovacs I Emeric, inginer.

E. M. URICAN1
Poloboc Constantin Costache, 

miner; Sorescu Eftimie Constan
tin, miner; Coconeț Petru Va- 
sile, artificier.
PREPARAȚIA CĂRBUNELUI 

PETRILA
Kbbler M. Iosif, muncitor; 

Florea B. Sabin, inginer; Șo- 
falvi I. Ludovic, maistru; An- 
dervaîd E. Francisc, lăcătuș.
PREPARAȚIA CĂRBUNELUI 

LUPENI
Enciu 1. Gheorghe. prim mais

tru; Scrobota Ilie Ilie, lăcătuș.
UR.U.M.P.

Cosma Qh. Ioan, maistru; 
Krasznai M. Carol, strungar. 
UZINA ELECTRICA VULCAN

Blaj D. Sabin, maistru; Mâr- 
cuțiu P. Silviu, inginer;

DIRECȚIA DE INVESTIȚII
Popescu Г. Alexandru, ingi

ner.
SECȚIA DE TRANSPORTURI 

$1 REPARAȚII AUTO
lane Ioan Ioan, șofer.

C.C.V.J.
Ghendtel Gheorghe, 

Bîrsan losif, director 
trativ, Șchultz Albert,

la dispoziție. Pe piepturile mul
tor mineri și tehnicieni strălu
cesc ordine și medalii ale Re
publicii Populare Romîne. Re
centele măsuri privind noua 
creștere a salariilor și reducerile 
de prețuri la unele bunuri de 
larg consum și tarife, oglindesc 
cu deo-sebită putere grija parti
dului și guvernului pentru creș
terea continuă a bunăstării po
porului.

Minerii noștri sînt hotărîți să 
răspundă înaltei prețuiri pe ca
re partidul, guvernul și întregul 
popor o acordă muncii lor eroice, 
prin noi și noi victorii în lupta 
pentru îndeplinirea importantelor 
sarcini puse de cel de-al ІП-1еа 
Congres al P.M.R în fața in
dustriei carbonifere. Indeplinin- 
du-și cu cinste sarcinile ce le 
revin, minerii noștri aduc o con
tribuție importantă la lupta în
tregului popor condus de partid, 
în marea operă dfe înflorire și 
întărire a Republicii noastre 
Populare, a întregului lagăr so
cialist, în frunte cu marea noas
tră prietenă și eliberatoare, U- 
munea Sovietică, la victoria cau
zei nobile a păcii și socialismu
lui.

t

tehnician; 
adminis- 

tehnician.

Valea noastră mai tînărâ
Jiului mai tînără ca 
Pentru a te convin,., 
adevăr, este deajuns

««x•*»-♦  ■•'•'•'•eeve

! MINERILOR DE ZIUA LOR !
SCRISOARE

Cum altfel decit pe aripile u*  
J nei adinei prețuiri am putea să 
• zburăm către voi, pentru a vă 
e x------- îx~

♦
î
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î
!

*
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l
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î

transmite de ziua cînd sinteți 
sărbătoriți sincere felicitări ? 
Salutul nostru, este salutul u- 
nor tovarăși care v-au îndră
git, care vă prețuiesc și care 
vă roagă să-i simțiți aproape 
de voi în fiecare clipă.

Salutul nostru am dori să-l 
primiți ca pe o solemnă făgă
duință că ți noi, în școli, la lo
curile noastre de muncă ne 
străduim și vom depune toate 

eforturile pentru a ne putea a- 
semăna cu voi, stăpîni ai a- 

dîncurilor, părinți ai milioane
lor de tone de cărbune. In preaj
ma sărbătorii voastre, grija 
partidului ne-a ridicat pe toți, 
prin recenta hotărîre, cu încă 
o treaptă pe cărarea luminoasă 
a unei vieți mereu înfloritoare. 
Folosim acest prilej ca să asi
gurăm partidul, pe voi, mineri 
și întregul popor că în mun
ca noastră de făurire a omului 
nou, vom face tot ce ne stă în 
putere pentru ca întreg 

schimbul de mîltie să fie format 
din oameni adevărați, devotați, 
muncitori și cinstiți. Ne place 
să simțim că, îndrumați cu nese-

—----------- _ — _ . _ _ *

DESCHISĂ î
cars înțelepciune de către partid, • 
urmăm și noi ca hotărîre ca- • 
dența, pasului vostru. «

Voj dăruiți cărbune și lumi- J 
nâ caselor noastre, noi vă dă- •*

«

ruini căldura și lumina cultu
rii, dăruim copiilor voștri mi
nunata zestre a educației 
rriuniiste, energia nesecată 
pregătirii pentru viață.

In școlile de zi, unde 
multi dintre voi ne întilnim, 
cluburi și cămine culturale, ori
unde șîntem Chemați să ne în
deplinim misiunea încredințată 
de partid, vom căuta să învă
țăm din abnegația și eroismul * 
vostru în muncă, călăuziți de • 
un singur îndemn : să dăm par- ■ 
triei noastre socialiste ceea ce J 
ea așteaptă de la noi: oameni • 
adevărați, oamenii! socia’lsmu- î 
lui. Z

De ziua voastră, dragi mi- • 
neri, primiți felicitările noas*  • 
tre porm'te din inimă, pentru I 
succesele obținute șl asigura- ; 
rea că vom face totul pentru ca • 
împreună să contribuim din « 
plin la construirea socla’ismu- J 
lui în patria noastră dragă. ;

CADRELE DIDACTICE - 
DIN VALEA JIULUI •

cu*  
a

cu 
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î

GtiL numai tn. ilatisliei...
8 al a este arhiplină. Concursul 

„Cine știe cîștigă" se desfășoară 
in sala de festivități a unui club 
din Valea Jiului. Spectatori; băr
bați și femei, oameni de toate 
vîrstele. Tema concursului nu es
te tocmai ușoară : „De la Valea 
pltngerii, la Valea fericirii''.

In fața microfonului, la cea de-a 
5-a întrebare, răspunde Crișan 
Victor in vîrstă de 24 de ani, 
de profesie miner.

— Nu e greu de răspuns la în
trebarea pe care mi-ați pus-o, zice 
Victor, adresindiise profesorului 
examinator. In ultimi ani au fost 
construite pentru turiști și excur
sioniști, petru toți cei ce vor sâ-și 
petreacă timpul liber la munte, 
cabanele de la Rusu, Cîmpu lui 
Neag, Lunca Florii. Acestea și ce
lelalte cabane din Valea jiului 
au fost vizitate în primele 7 luni 
ale acestui an de peste 6100 Oa
meni ai muncii.

— Răspunsul dvs. dovedește că 
sinteți un turist pasionat. Pentru 
răspunsul dat primiți calificativul 
„foarte bme“ I Concurer >ul este în 
posesia unui premiu în valoare 
de 500 lei. Continuăm cu între
barea a 6-a.

In sală se face o liniște depli
nă. Profesorul examinator citește :

dispune 
mare de 
sanitare.

Jitdui
Șt 32

167 
sâni- 

oame

întrebarea 
vă spun...

ca oricînd
Valea 

oricînd... 
de acest 
să parcurgi drumurile Văii Jiu
lui de la Cimpa pînă la Uri- 
cani. Buchetele de blocuri ale 
noilor cartiere ce se întind de-a 
lungul Văii, școlile, cluburile ce 
împînzesc așezările miniere, iu
reșul muncii ce domnește pe 
șantiere conving pe oricine de 
marile transformări ce au loc 
în Valea noastră, transformări 
сате fac ca viața celor care scot 
din adîncuri bogățiile pămîntu- 
lui să fie tot mai frumoasă, mai 
fericită.

Dar ce poate da unei locali
tăți o notă mai tinerească, mai 
plăcută decit florile? Și în Va
lea Jiului se găsesc mii de oa
meni care se ocupă de flori, mii 
de grădinari 
muncii lor se 
te localitățile

anonimi. Roadele 
pot întîlni în toa- 
Văii ’ 'Jiului.

Simboluri ale vieții noi
soție de mi-Maxim Ilișca e

net. Soțul ei lucrează înlr-unul 
■ din abatajele minei Vulcan. Ca 

și alte zeci de familii de mineri, 
familia Maxim s-a mutat nu de 
mult într-un nou apartament 
din blocurile recent date în fo
losință de constructori. Nu a 
trecut mult de cînd și-au ocupat

noul cămin și Maxim Ilișca a 
bătut la ușa președintelui sfa
tului popular din localitate cu 
o „reclamație" ;

— Avem o nemulțumire, to
varășe Beteringhe — spunea ea 
președintelui.

— Cu apartamentul ?
— Nu, apartamentul 

foarte frumos, 
mirea : n-avem 
cului.

Gospodina a 
popular să se 
mînt pentru ronduri în fața blo
curilor noi pentru ca locatarii 
să poată sădi și aici flori. Ce
rerea ei a fost satisfăcută.

Este cunoscut că în Vulcan 
au fost amenajate cele mai mul
te zone verzi și ronduri de flori 
în acest an. Noile cartiere din 
centrul orașului s-au transfor
mat în adevărate parcuri. In 
ultimul timp, în cinstea Zilei 
minerului, acțiunile de înfrumu
sețare a orașului au devenit și 
mai intense. Cetățenii au extins 
rondurile de flori și în jurul blo
curilor A 61 și В 61 recent date 
în folosință, în cartierele peri
ferice. Printre deputății cate au 
mobilizat cetățenii la aceste ac
țiuni se numără și minerii Hu- 
nyadi lean, Cuciuc Profir și 
mulți alții.

De Ziua minerului în toate

cartierele și străzile Vulcanului 
vor fi arborate drapele roșii. 
Drapele roșii și flori — iată 
simbolurile vieții noi ale mine
rilor Vulcanului renăscut.

Alta-i 
flori îtl

nostru e 
nemulțu- 
fața blo-

sfatuluicerut
transporte pă-

Lupeniul e în sărbătoare
La Lupeni pregătirile pentru 

sărbătorirea Zilei minerului se 
desfășoară în fiecare an în do
meniul înfrumusețării orașului 
și a incintei minei. Anul acesta 
lucrurile s-au petrecut la fel, 
dar cu și mai multă intensitate.

In Lupeni au fost efectuate 
pînă la începutul lunii august 
peste 271.500 ore de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea o- 
rașului și a incintei minei. Re
zultatul ? Pe mii de metri pă- 
trați au apărut noi parcuri și 
zone verzi. Amintim doar cîteva. 
In noile cartiere din Braia au 
fpst amenajate peste 330 m. p. 
zone verzi, în parcul nou din 
preajma spitalului unificat 4.200- 
in. p., în incinta minei 3.800 
in. p., parcul .,6 August" a fost 
extins la o suprafață de 10.000 
m p. Zonele verzi, rondurile de 
fiori și arbuști ornamentali fac 
ca întregul oraș să întîmpine 
Ziua minerului și 23 August, cu 
adevărat în haine 
tcare.

de sârbă-

I. DUBEK

„Comparativ cu situația din anul 
1938, in anul acesta rețeaua sa
nitară din Valea jiului 
de un număr mult mai 
medici și cadre medii 
Care este acest număr ?

Crișan Victor se apropie de mi
crofon :

•“ In anul 1938, de sănătatea 
miilor de mineri din Valea 
se ,,îngrijeau" 17. medici 
cadre medii sanitare. Azi, 
medici și 398 cadre medii 
tare veghează la sănătatea 
nilor muncii.

— Răspunsul dumneavoastră 
este... ex-ce-lent!! Premiul con
curentului a crescut la 700 lei. Ul
timele cuvinte ale profesorului 
examinator sînt înghițite parcă de 
explozia de entuziasm care cuprin
de sala. Clopoțelul de pe masa 
juriului cere liniște.

— Sîntem la întrebarea a 7-a. 
Ea este formulată astfel: „La Insti
tutul de mine din Petroșani cresc 
cadre de nădejde pentru industria 
noastră extractivă. In ce an și cu 
ciți studenți și-a început activita
tea institutul ? Citi studenți au 
fost înscriși la institut în anul u- 
niveisitar 1900^-61 și cîți vor fi 
înscriși în viitorul an — 1961-62?".

Răspunsul este dat prompt :
— Institutul de mine și-a în

ceput activitatea în anul 1948 cu 
130 studenți. In anul universitar 
1960—1961 cursurile institutului 

au fost urmate de 912 studenți. 
Numărul lor va crește în toamnă 
cu alți 470 studenți care vor fi în
scriși în anul întîi. Pentru ca a- 
ceștia să aibe condiții cit mai 
bune de studiu, la institut se cons
truiesc : un cămin cu 300 locuri, 
o sală de cantină pentru 600 per
soane, un amfiteatru, 8 laboratoa
re și...

— Răspunsul dvs. tovarășe Cri
șan este cit se poate de bun!!’

Sala vuiește de aclamații, de 
încurajări. Din nou clopoțelul își 
face datoria.

— înainte de a trece la între
barea a 8-a juriul anunță că pre
miul concurentului s-a maior at la 
1100 lei.

An de an sporesc fondurile des
tinate pentru protecția muncii mi
nerilor. Ce sume au fost cheltuite 
în acest scop în semestrul l al 
anului 1960 și apoi în semestrul 
1 al anului 1961

Crișan ezită cîteva clipe, după 
care cu pași hotărîți se îndreaptă 
spre microfon. El răspunde calm.

— Pentru protecția muncii mi
nerilor au fost cheltuiți în pri
mul semestru al anului 1960, 
8.917.000 lei, iar în primul se
mestru al anului 1961 9-136.300 
lei.

Asistența așteaptă cu răsuflarea 
tăiată decizia profesorului exami
nator.

— Răspunsul dvs. la 
a 8-a este... cum si 
foarte precis 1!

Aclamațiile continuă 
fir. Fața lui Cri fan se îmbujo
rează. E emoționat.

— înainte de ultima întrebare 
concurentul are un premiu de 15Q0 
lei — anunți profesorul examina
tor, 11 întrebăm dacă continuă 
sau se oprește la întrebarea a 
8 a?

— Merg mai departe I — ex
clamă Crișan.

Profesorul examinator se apro- 
pe 
in-

minute în

nu

pie de concurent, îi pune mina 
umăr și-l întreabă cu un ton 
tim :

— Sinteți căsătorit ?
— Deocamdată, logodit.
— Numele logodnicei, dacă

sini pred indiscret pot să-l aflu ?
— Da. O cheamă Ileana.
— Foarte bine ! — izbucni- pro- 

fescrul. De bună seamă că ați 
aflat cu mare bucurie de noua 
botărîre a partidului și a guver
nului cu privire la majorarea sa
lariilor și reducerea prețurilor de 
vînzare la unele mărfuri și a unor 
tarife. La întrebarea a 9-a vă 
rugăm să ne răspundeți. „Care este 
prețul actual al mașini de cusut 
„Ileana" format masă și care era 
prețul ei înainte de reduceri ?".

Crișan se apropie nesigur de 
microfon. Se gîndește. Metronomul 
începe să bată. Rate 45 de secun
de, 50 de secunde, 55 secunde...

— Prețul vechi al mașinii de 
cusut „Ileana"- format masă era 
de 2750 lei. Iar după reducerea 
de prețuri el a scăzut la dotei 
mii,

auzi

trei sute, trei sute și...
Și trei zeci și cinci — se 

o șoaptă din sală.
Și trei zeci și cinci de lei
Crișan,reluă

juriul se ridică in picioare. Pro
fesorul își îndreaptă privirea spre 
primul rînd din sală.,.

*— Cine a șoptit ?— întreabă el.
— Eu. Ileana.
— Logodnica mea — adaugă: 

Crișan.
juriul deliberează. După mi

nute de așteptare încordată, pro
fesorul comunică hotărîrea :

— juriul a hotărît să acorde 
premiul de 3000 lei în obiecte 
concurentului Crișan Victor pentru, 
răspunsurile pe care le-a dat. Din 
suma de 3000 lei 
mașină de cusut 
Ileana, logodnica

-k
...Concursul n-a avut loc. Datele, 

și cifrele prezentate sînt însă rea-, 
le. Ele trăiesc nu numai în sta
tisticile existente ci și în viața 
nouă, mereu mai înfloritoare a oa
menilor muncii din Valea jiului.

Concursul n-a avut loc. Dar 
faptele există.

juriul acordă o 
„Ileana" pentru 
concurentului...

с. MORARU
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Vizita delegației de partid $1 guvernamentale 
al l. Romine in uniunea sovietica

Ecoul noului proiect de Program 
al P. C. U. S.

L A MUZ
MOSCOVA 5. De la trimișii 

speciali Agerpres, C. Răducanu 
și Al. Cîmpeanu :

La 5 august, delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorglie Gheorghiu-Dej, și-a 
continuat vizita îni capitala U- 
niunii Sovietice.

In cursul dimineții, membrii 
delegației au vizitat Muzeul Re
voluției, cel mai mare muzeu 
din Uniunea Sovietică, consa
crat istoriei eroice a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
și construcției socialiste în 
U.R.S.S. Oaspeții au parcurs 
zecile de săli în care este înfă
țișat în documente, imagini și 
cifre drumul de peste patru de
cenii parcurs de poporul sovie
tic, sub conducerea P.GU.S. și 
transformările revoluționare din 
măreața sa patrie.

De la o sală la alta, de la un 
exponat la altul membrii dele
gației urmăresc dezvoltarea im
petuoasă a mișcării muncitorești 
din Rusia, cum a apărut și s-a 
întărit marele partid al lui Le
nin. Tablouri, facsimile, fotogra
fii înfățișează momente din ac
tivitatea neobosită a lui Lenin 
de pregătire și conducere a re
voluției.

Celor prezenți le rețin atenția 
momente de neuitat ca reîntoar
cerea lui Lenin din emigrație la 
Petrograd în aprilie 1917, dis
cutarea istoricelor teze din a- 
prilie în redacția ziarului „Prav 
da“, șederea lui Lenin la Razliv, 
Congresul al Vi-lea al partidu
lui care a chemat proletariatul 
rus la insurecția armată. Mem
brii delegației se opresc mai în
delung asupra momentelor des-

Pleiarea dio Mosiova a lai I. Fanfaoi
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 5 august au părăsit Mos

cova plecînd cu avionul spre pa
trie după o vizită oficială de 
trei zile în U.R.S.S., Amintore 
Fanfanf, președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Antonio 
Segni, ministrul Afacerilor Ex
terne al Italiei și ceilalți mem
bri ai delegației italiene.

Pe aeroportul Vnukovo oas
peții au fost conduși de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe, și de 
alte persoane oficiale.

Convorbirile noastre, a spus 
N. S. Hrușciov, luînd cuvîntul 
pe aeroport, au fost sincere și 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
bună. Ambele părți au manifes
tat dorința de a se înțelege mai 
bine reciproc.

Atît guvernul Uniunii Sovie
tice cît și guvernul Italiei, a 
spus N. S. Hrușciov, acordă o 
importanță primordială proble
mei asigurării unei păci traini
ce, rezolvării problemelor inter-

------------------- ■ ---------------- ■ ■ ■ ■-------------------

Manevra căpeteniei rebele din Laos a eșuat
PNOM PENH 5 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, 

la Pnom Penh — capitala Cam- 
bodgiei — au avut loc convor
biri între șeful guvernului le
gal al Laosului, prințul Su- 
vanna Fumma, și căpetenia gru
pului laoțian rebel, Boun Oum.

Presa occidentală nu a ascuns 
faptul că principalul țel urmă
rit de liderul rebel proocciden- 
tal la aceste convorbiri a coft- 
stat în a-1 determina pe Suvanna

U L R EV
fășurării revoluției, la imensa 
dioramă „Atacul Palatului de 
iarnă", înfățișînd sugestiv căde
rea ultimului reazîm al reacțiu- 
niii ruse, la tabloul consacrat ce
lui de-al II-lea Congres al So
vietelor, la primele documente 
ale puterii sovietice.

Intr-o vitrină rezervată emo
ționantelor dovezi ale solidari
tății proletariatului internațional 
cu revoluționarii ruși se află și 
un manifest adresat de grupele 
revoluționare din Romînia „că
tre cetățeni și muncitori", mani
fest care, salutînd victoria, cla
sei muncitoare din Rusia, începe 
cu cuvintele: „Strigați și dn- 
tați de bucurie".

Atenția membrilor delegației 
este atrasă în continuare de o- 
glindirea începutului și desfășu
rării construcției socialiste : hi
drocentrala Dneproghes, uzina 
de tractoare din Stalingrad, as
pecte înfățișînd trecerea țără
nimii pe drumul agriculturii so
cialiste etc.

In sălile care evocă istoria 
zguduitoare a Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei și zdro
birea mașinii de război fasciste, 
statuia soldatului sovietic elibe
rator, la picioarele căruia se 
află drapelele fasciștilor învinși, 
avertizează asupra sfîrșitului ce-i 
așteaptă pe orice aventurieri și 
provocatori la război.

Ultimele săli ale muzeului sînt 
consacrate desăvîrșirii construc
ts socialiste și trecerii la con
struirea desfășurată a comunis
mului. Aici sînt înfățișate gi
ganticele construcții! ale planului 
de electrificare, avînful agricul
turii, înfăptuirea marilor obiec
tive ale septenalului, apariția

LU TIEI»

zorilor comunismului.
Un panou înfățișează realiză

rile primei brigăzi de muncă co
munistă condusă de Vladimir 
Stanielevici de la depoul de lo
comotive „Moscova-Triaj", cu 
care delegația a făcut cunoștin
ță în cursul vizitei sale la a- 
ceastă întreprindere.

Nenumărate sînt dovezile de 
dragoste și prietenie ale tuturor 
popoarelor față de popoarele U- 
r.iunii Sovietice. In sălile muzeu
lui sînt expuse daruri trimise 
din inimă din toate colțurile lu
mii. In cîteva vitrine se văd și 
cadouri trimise de oamenii mun
cii din R. P. Romînă, Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, muncitorilor și țăranilor 
sovietici.

La sfîrșit membrii delegației 
semnează în Cartea de onoare 
a muzeului.

In seara zilei de 5 august, de
legația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne a plecat cu 
trenul la Leningrad.

Luni 7 august la ora 20 (ora Moscovei)

N. S- Hrușciov va vorbi la posturile 
de radio și televiziune sovietice

MOSCOVA 5 (Agerpres). “ 
TASS transmite :

Luni 7 august la ora 20 (ora 
Moscovei) N. S. Hrușciov, preșe-

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

Protestul Uniunii artiștilor din Grecia
ATENA 5 (Agerpres). — TASȘ 

transmite :
Uniunea artiștilor din Grecia a 

adresat guvernului o telegramă în 
care protestează cu hotărîre îm
potriva samavolniciilor polițienești 
față de intelectuali și împotriva 
înăbușirii libertăților elementare 
în Grecia. ,

După cum anunță ziarul „Av- 
ghi", la 3 august poliția a între
rupt cu brutalitate avanpremiera 
filmului artistic progresist „Așeza 
rea „Visul", care înfățișează viața

Militariștii americani se ocupă 
cu „prelucrarea” populației civile

WASHINGTON 5 (Agerpres)
In Congresul american s-a dez

lănțuit un scandal. Președintele 
Comisiei senatoriale pentru afa
cerile externe Fulbricht, neliniștit 
de rolul crescînd al clicii milita
riste americane în dezlănțuirea 
războiului rece a adresat celor 
mai înalte instanțe un memoran
dum secret.

In Senat adversarii politici ai 
lui Fulbright au cerut explicații 
astfel îneît lui nu i-a rămas altce
va de făcut decît să dea publi
cității memorandumul.

Autorul memorandumului își 
propune drept țel „să ex
prime primejdiile legate de 
activitatea propagandistică a mi
litarilor în rindul populației ci
vile și să propună măsuri pentru 
a se face față acestor probleme".

Fulbright este de părere că mi- 

din Laos trebuie să fie rezolvată 
doar în modul acceptabil pen- 

,tru toate cele trei părți laoție- 
ne“. El' a respins planul prezen
tat de Boun Oum cu privire la 
crearea unui guvern condus de 
rege.

Totodată, luînd cuvîntul la 4 
august în cadrul unei conferin
țe de presă, prințul Suvanna 
Fumma a condamnat modifica
rea ilegală a constituției laoție- 
ne de către grupul rebel.

„Planul de lucru 
al comunismului”

NEW YORK 5 (Agerpres). 
TASS transmite:

„Planul de lucru al comunis
mului" — sub acest titlu ziarul 
„Worker" a publicat un articol 
redacțional consacrat proiectului 
de Program al Partidului Co
munist din Uniunea Sovietică. 
Acest Program, se spune în ar
ticol, va însufleți pe oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică și 
din întreaga lume.

In cursul următoarelor două 
decenii, se spune în articol, vor 
deveni realitate unele dintre cele 
mai nobile visuri pe care omeni
rea le-a nutrit de-a lungul mul
tor secole.

Oamenii muncii din țara noas
tră și din întreaga lume au fost 
uhniți și au resimțit o adîncă 
satisfacție față de acest plan 
uluitor de asigurare a prosperi
tății omului și de ridicare a dem
nității umane în slujba cauzei 
păcii și a fericirii popoarelor din 
întreaga lume.

dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va vorbi la posturile de 
radio și televiziune sovietice.

oamenilor muncii din Grecia, deși 
anterior cenzura și autoritățile 
autorizaseră rularea filmului.

Filmul era prezentat într un ci
nematograf din Atena, pentru re
prezentanți ai presei, ai intelec 
tualității și ai corpului diploma
tic

Incercînd să-și justifice noua 
hotărîre, autoritățile au afirmat 
că în film se arată „prea multă 
sărăcie", adică se înfățișează prea 
realist situația din Grecia.

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

litarii merg mult prea departe 
atunci cînd încep să vorbească 
„despre pericolul comunist și des
pre metodele necesare pentru lup
ta împotriva lui".

„Dacă militarii sînt contaminați 
de virusul radicalismului de ex
tremă dreaptă, se arată în me
morandum, primejdia merită aten
ție. Dacă în procesul de „pre
lucrare" a populației civile de 
către militari febrilitatea se inten
sifică, pericolul devine deosebit 
de serios".

PROGRAM DE RADIO
7 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Orchestre de muzică 
ușoară, 9,30 Tinerețea ne e dra
gă, 10,10 Muzică populară ro- 
mînească, 11,03 Fragmente din 
opera „Tosca" de Puccini, 12.00 
Muzică ușoară, 13,05 Cu cînte- 
cul și jocul pe plaiuri dobroge
ne, 14,00 Program de muzică 
ușoară, 15,30 Concert de muzică 
din operete, 17,15 Cîntece revo
luționare inspirate de lupta parti
dului. 17,30 Vreau să știu, 18.00 
Muzică ușoară, 18,30 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 19,00 Almanah științific, 
20,30 Duete vocale de muzică 
ușoară 21,00 Din istoria discu
lui : Enrico Carusso. PROGRA
MUL II. 12,10 Melodii populare 
romînești 13,20 Muzică de estra
dă, 14,30 Interpreți de muzică

In încheierea articolului „Wor
ker" subliniază :

In primul rînd, programul 
constituie o importantă confir
mare științifică a puterii forțe
lor sociale care luptă pe plan 
mondial împotriva războiului, 
reacțiunii, asupririi naționale șî 
imperialismului, el întărește nă
zuința tuturor popoarelor de a 
asigura omenirii un viitor pro
mițător prin preîntîmpinarea 
războiului termonuclear, năzuin
ța de a exclude războiul din 
viața omenirii, de a asigura co
existența pașnică a țărilor socia
liste și capitaliste, ca necesitate 
obiectivă pentru dezvoltarea so
cietății omenești.

О [омгаііе semnifltatiH
OTTAWA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In ciuda campaniei antisovie- 

tice a presei burgheze reacțio
nare, canadienii au început 
cunoască cuprinsul și sensul 
proiectului noului Program al 
P.C.U.S. Aceasta i-a determinat 
să reflecteze, să facă compara
ții și să tragă concluzii rezo
nabile. Este caracteristică în a- 
ceastă privință scrisoarea sem
nată de Hamilton din Toronto, 
publicată în numărul din 4 au
gust al ziarului „Globe and 
Mail". „Am citit cu interes, 
scrie el, că Rusia va avea pîine 
gratuită, transoorturi și locuin
țe gratuite. Nu aș putea decît 
să compar această perspectivă 
cu aceea pe care o pregătește 
președintele Kennedy pentru lu
mea occidentală. Oare perspec
tiva noastră trebuie să fie sîn- 
gej sudoare și lacrimi, și un nou 
război din pricina Germaniei ?

D-l Kennedy este tînăr ca 
vîrstă, dar bătrîn în idei ca și 
predecesorii săi dacă el promi
te un nou război și milioane de 
morți pentru rezolvarea proble
mei germane. Mai bine să ne 
întrecem cu rușii nu pentru Ber
lin, ci pentru a avea pîinea, 
transportul și locuința gratuite**.

naționale litigioase pe cale paș
nică.

N. S. Hrușciov a relevat că 
convorbirile cu Fanfani s-au ca
racterizat prin năzuința spre 
lărgirea continuă a relațiilor so- 
vieto-italiene în interesul popoa
relor celor două țări, pentru bi
nele păcii.

Apoi a luat cuvîntul Amintore 
Fanfani. El a declarat că vizita 
sa la Moscova a fost oportună 
șl folositoare pentru țelurile no
bile ale păcii. Amintore Fan
fani a relevat că convorbirile sin
cere care au avut loc în cursul 
vizitei sale, au făcut cu putință 
să se stabilească mai bine ca
drul, termenele și condițiile per- 
mițînd realizarea unei1 adevărate 
consolidări! a păcii.

Vom duce cu noi în patrie a- 
mintiri plăcute din această vi
zită, a spus Amintore Fanfani.

★

ROMA. La 5 august s-au îna
poiat la Roma A. Fanfanî, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Italiei, și A. Segni, ministrul 
Afacerilor Externe, care au fă
cut o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică la invitația lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Fumma să treacă de partea sa 
și să înceteze colaborarea cu 
Partidul patriotic Neo Lao Hak- 
sat.

Aceste manevre, însă, au eșuat.
După cum anunță postul de 

radio cambodgian, primul mi
nistru Suvanna Fumma a făcut 
la 3 august o declarație în care 
a demascat manevrele grupului 
Boun Oum — Fumî Nosavan și 
a subliniat că „actuala situație

—=* *= —

Jomo Kenyatta invitat 
la Londra

LONDRA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Organizația engleză „Mișcarea 
pentru eliberarea coloniilor" l-a 
invitat pe conducătorul poporului 
Kenyei, Jomo Kenyatta să viziteze 
Marea Britanie. „Mișcarea pentru 
eliberarea coloniilor" a comunicat 
că scrisoarea conținînd invitația a 
fost trimisă sub semnăturile de- 
putaților laburiști F. Brokway și 
J. Stonehouspn, membri ai parla
mentului.

Organizația intenționează să-i 
adreseze lui Kenyatta rugămintea 
de a lua cuvîntul la mitinguri și 
de a se întîlni cu fruntași ai vieții 
publice din Anglia.

populară romînească care au 
concertat în Uniunea Sovietică, 
15,35 Muzică ușoară, 16,30 Vor
bește Moscova ! 18,05 Ansam
bluri de soliști ai teatrelor mu
zicale din țară, 19,40 Muzică 
populară din R. S. Cehoslovacă, 
21,15 Din folclorul popoarelor 
din Africa. 21,30 Lecturi la ce
rerea ascultătorilor.

CINEMATOGRAFE
7 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pescuitorii de bureți; 
AL. SAHIA : Adio copilărie; 
PETRILA: In umbra legii; A- 
NINOASA: Doamna ministru; 
VULCAN : Fiul meu se însoară; 
I.UPENI : întotdeauna cu parti
dul.
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