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strucții nr. 1 Petroșani. 
Asemenea conferințe au 

și la 
în

Proletárt din toate țările, unițf-^ă !

roșu Anul XI 
(XVI) Nr. 3179

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

In zilele de 29 și 30 
decembrie a. c. în în
treprinderile și institu
țiile raionului nostru 
au avut loc numeroase 
conferințe consacrate 
celei de a 12-a aniver
sări a proclamării Re
publicii Populare Ro- 
mîne.

Conferințe -' despre is
toricul act al procla
mării R.P.R. au fost 
expuse de tov. Bădău 
Victor în fața metalur- 
giștilor de la URUMP. 
de tov. Dumbravă Ioan 
în fața constructorilor 
de pe șantierul de con-

fost organizate 
cluburile miniere, 
școli, precum și în ca
drul căminelor cultu
rale.

Ieri după-amiază a a- 
vut loc în sala Teatru
lui de stat o conferință 
închinată aceluiași eve
niment ținută de tov. 
Panfilie Gheorghe, șe
ful Secției raionale de 
învățămînt și 
In continuare, 
didactice din 
Petroșani au prezentat 
un program artistic.
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Seara luiț 31 decembrie... Fe
restrele casertor sclipesc ca mii 
de stele, de parcă bolta senină 

\a cerului s-a coborî t pe pămînt, 
'’feminînd feeric ¿ultimele ore ale 

'fJui 1959.
'«alea Jiului? a mai îmbătrînit 
tip an. „-A îmbătrînit? Nu. 
ootrivijă. Cu fiecare an ce-și 
"ă fila la calendarul vre

ji, Valea noastră își schim- 
eîncetal înfățișarea, întine

ri mereu...
r;a straiele înnoite, anul 1959 
țeiai adărTg-at alte sal-ee și po- 

onbe de preț. Podoabele aces- 
luc sînt mai valoroase decît au- 
pel: 771 de apartamente, a- 
itoape 6 km. șosele și străzi as- 
laltate sau pavate, 26 de săli 
de clasă pentru școlari, noi zone 
verzi la Lupeni, Vulcan, Lonea, 
Petrila...

Strălucește ca o brățară de 
aur munca avîntată a mineri
lor, a constructorilor, meseria
șilor și intelectualilor din Va
lea Jiului.

Cel mai de seamă rod al stră
daniei lor îl constituie desigur 
cele peste 100.000 tone de căr
bune dăruite de mineri patriei 
peste planul anual. Este un 
semn al recunoștinței minerilor 
pentru grija partidului și guver
nului, față de ei, concretizată în 
mărirea salariilor și a pensiilor, 
în reducerea prețului la peste 
2.600 sortimente de mărfuri.

Din atîtea cîte s-ar putea cita, 
consemnăm un singur exemplu : 
în anul de la care ne luăm ră
mas bun îi: această seară, oa
menii muncii din Valea Jiului 
au putut cumpăra cu 6.830.000 
lei mai multe confecții, cu 
3.120.000 lei mai multe textile, 
cu 1.340.000 lei mai multă în
călțăminte față de 1958. Și se 
prevede ca în anul în care pă
șim, viața minerilor să devină
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Trenuri de cărbune 
marșrutizate peste plan

In luna decembrie, ceferiștii 
din stațiile Lupeni, Vulcan 
și Petroșani s-au străduit să re
ducă timpii de manevră pentru 
compunerea garniturilor de marș- 
rute, iar mecanicii să parcurgă 
în cadrul orariului stabilit întreg 
traseul fără defecțiuni. Munca 
lor a dat roade frumoase. In pe
rioada 1—25 decembrie, în loc 
de 82 trenuri cu 3886 vagoane șt 
77.930 tone programate, au fost 
expediate 91 trenuri marșrutizate 
de cărbune cu 4.281 vagoane în- 
sumînd în total 85.437 tone căr
bune, .deci cu 9 trenuri marșruti- 
zatț avînd 469 vagoane și 8942 
Tone cărbune, peste programul 
stabilit.

și mai îmbelșugată, mai feri
cită.

Pentru aceasta umăr la umăr 
pe frontul muncii să facem 
patria noastră o țară tot 
frumoasă, tot mai bogată.

In acest prag de an nou, 
dul oamenilor muncii din Valea 
Jiului se contopește cu marele 
gînd al tuturor oamenilor cin
stiți de pe pămînt, gînd repre
zentat printr-o ramură de măs
lin — simbolul păcii — care va 
triumfa în lumea întreagă.

Gînd paharele ridicate să în- 
tîmpine Anul nou se vor ciocni, 
cei ce muncesc își vor aminti cu 
mîndrie de toate succesele ob
ținute pe drumul construirii 
socialismului în țara noastră, 
sub semnul păcii. Iar pentru a- 
nul 1960, pe care mulțj mineri 
l-au primit în abataje cu săp- 
tămîni în urmă, ei își urează 
realizări și mai de seamă pe 
drumul noilor succese...

din 
mai

gîn-

(Conrmuare' în pag. 3-a)

URICANI: 794 aparta
mente în blocuri, 4 cămi
ne muncitorești cu 680 
locuri, 1 club-cinema(to- 
graf cu 400 locuri, 11 lo
caluri comerciale, 1 dis
pensar, o grădiniță de 
copii, o școală de 7 ani. 
Anul acesta s-au dat în 
folosință încă 2 blocuri 
cu 54 apartamente.

LUPENI: 897 aparta
mente în blocuri și case 
în șir, cămine cu 1841 
locuri, 1 club-cinemato- 
graf cu 400 locuri, școli, 
un spital nou, 5 localuri 
comerciale, un frigorifer 
cu fabrică de gheață, pia
ță, iar în acest an încă 
4 blocuri cu 134 aparta
mente.

PETROȘANI : 950 apar
tamente, cămine cu 800 
locuri, un cinematograf, 
Institutul de mine, depo
zit de mărfuri, hale 
piață cu frigorifer, 
magazine, spital de 
pli, staționar sanitar 
anul acesta, pînă acum, 
încă 8 blocuri, cu 256 a- 
partamente cu încălzire 
centrală. Teatrul de stat a 
prezentat pînă acum cca. 
70 piese diferite, viziona
te de peste 1.000.000 spec
tatori

de
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co- 
iar

...Cifre, cifre, cifre. La 
prima vedere ar părea că 
sînt cifrele unui bilanț.

p

A SOSIT MOȘ GERILĂ
Nicolae și ceilalți îi aș
teaptă glasul.

— Bine, v am 
copii, / V-atm adus 
bucurii... / Colo-n- 
tea mea cea mare / Am 
scris despre fiecare...

...spune cu glas sub
țire Moș Gerilă, 
nu e altul decît... cole
gul lor, Gh. Cristian. 
Apoi la toți le împarte 
daruri, cuprinse 
de pungi.

Bucurie, rîsete, 
țumiri... Linii 
poezii, alții cîntă. 
seli.

Copiii îi mulțumesc 
lui Moș Gerilă pentru 
daruri, în versuri cal
de : Mulțumim, și îți 
promitem/ Că vom 
și mai cuminți...

Petrecerea se încheie 
cu un frumos 
val, unde s-au întrecut 
peste 50 de măști.

Bucuria copiilor e la 
fel pe întreg cuprinsul 
patriei noastre noi.

ȘT. FENEȘANU

— Sst I Liniște... Vi
ne Moș Gerilă.

90 de perechi de o- 
chișori, 90 de năsucuri 
în vînt, 90 de perechi 
de buze întredeschise, 
semn al așteptării și 
curiozității erau îndrep
tate spre ușa de la in
trare... Zumzetul de pî- 
nă atunci, care stăruia 
în sala puternic lumi
nată unde se afla uria
șul și bogatul brad de 
iarnă al Grădiniței de 
copii nr. 2 dini Petro
șani, încetă ca prin far
mec. Clipa e încordată, 
emoția mare. Usa 
întredeschide încet,
cei... Iată-1 pe cel aș
teptat... E un Moș Ge
rilă. nu mai înalt decît 
prichindeii de fațăs cu 
barbă de vată, mustăți 

lungă.
un

se 
în-

de fuior, șubă 
toiag și...căciulă,

sac plin de bunătăți.
Toți cei de față, co

pii cuminți ca Poenaru 
Pușa, Magdalena Stern, 
Sonia Sene. Băncilă

cifre 
totul 
cum 1 
vești 
cime, 
vezi că ele prezintă pul
sul vieții noastre de fie
care zi, năzuințele înfăp
tuite ale celor ce și-au 
jertfit viața în focul lup-

seci, fără viață. Dar, 
depinde de felul 

le citești... Dacă pri- 
aceste cifre în adîn- 

în înțelesul lor,

INSEMNĂRI
DE REPORTER

telor muncitorești, pentru 
o viață mai bună, pen
tru ca noi să trăim via
ța luminoasă de azi.

Și cît este de bogată și 
frumoasă această viață'. 
Mergînd prin localitățile 
Văii Jiului te întîlnești 
la tot pasul cu vreuna 
din cele 504 locuințe in
dividuale pentru construc
ția cărora statul a acor
dat credije ce totalizează 
12.751.478 lei. Cu cîtă 
grijă și dragoste au așe
zat stăpînii acestor case 
fiecare cărămidă 1 Printre 
ei se află minerii Somo
gyi Iuliu, Haidu luliu, 
Hoțea Ioan XII, tehni
cienii Golgoț Carol, Dor
nic Ștefan, muncitorii 
Dibernando Iosif, Cosma 
Ioan și mulți alții, care 
acum locuiesc mulțumiți

găsit 
azi 

car-

care

în 90

mut- 
recită 

ve-

fi

carna-

O 
una 
ter- 
har-

în noile lor case indivi
duale.

Zidarul Froșt Ștefan, 
tencuitorul Găvan Pe
tru, instalatorul Avram 
Ioan, electricianul Dina 
Vasile, de ani de zile, își 
fac meseria; zidarul clă
dește ziduri, tencuitorul 
tencuiește, instalatorul 
montează instalații, 
casă, altă casă, încă 
și multe altele sînt 
minate de mîinile lor
nice, iar pe răbojul bi
lanțului, cifrele cresc. 
Constructorul nu știe cuil 
anume va reveni noua 
casă clădită ; muncitorului 
care după șut își petrece 
timpul liber în mijlocul 
familiei, vreunei tinere 
perechi de căsătoriți, vre
unui tehnician care se va 
înconjura de cărți ?

Dar, fiecare constructor 
știe un lucru : oricine se 
va muta în noua locuin
ță, tînăr 
muncitor 
construcția

a
fiecare

sau vîrstnic, 
sau tehnician, 

este a noas
tră, a poporului munci
tor, fiecare apartament, 
bloc nou, magazin, club, 
școală etc. constituie cîte 
o cărămidă la construcția 
vieții noastre noi, dă sens 
muncii noastre zilnice:

MIHA1 ȘTEFAN
(Continuare in pag. 3-a)
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MMBLI€A POWLAfiA ROMINA 
își va aduce întreaga contribuție 

la lupta pentru înfăptuirea 
dezarmării generala și totale

Răspunsul Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
la Apelul Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Marea Adunare Națională a Republicii Popu
lare Romíné a luat cunoștință cu satisfacție de 
Apelul Sovietului Suprem ai Uniunii Sovietice a» 
dresat parlamentelor tuturor țărilor în problema 
dezarmării generale și totale.

Marea Adunare Națională a Republicii Popu
lare Romíné împărtășește convingerea Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste că mijlocul sigur, hotărîtor pentru încetar 
rea cursei înarmărilor și asigurarea unei ere de 
coexistență pașnică îl constituie dezarmarea ge
nerală și totală a statelor. Considerăm propune
rile guvernului sovietic privind dezarmarea ca uh 
program de măsuri corespunzătoare celor mai ar
zătoare cerințe ale vremii noastre

Aplicarea acestor propuneri ar asigura pe de
plin securitatea tuturor statelor, fără a dezavan
taja pe nimeni. Totodată ele ar rezolva și proble
ma controlului, pentru că dezarmarea generală 
și totală permite un control general și total.

Dezarmarea ar permite ca sumele uriașe chel
tuite astăzi pentru înarmare să fie utilizate pen
tru îmbunătățirea vieții tuturor popoarelor. S-ar 
crea largi posibilități pentru acordarea de sprijin 
eficace țărilor slab dezvoltate, iar toate cuceririle 
geniului uman ar fi puse în slujba civilizației și 
progresului întregii omeniri.

Schimbările pozitive intervenite în ultima vre
me în relațiile internaționale întăresc convinge
rea noastră că dezarmarea generală și totală 
este pe deplin realizabilă. In slujba acestui înalt 
țel militează cu consecvență țările lagărului so
cialist, toate popoarele iubitoare de pace. In fa
voarea dezarmării se pronunță numeroși oameni 
de stat din diferite țări, cercuri tot mai largi al* 
opiniei publice mondiale.

Vizita președintelui Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Nikita 
Sergheevici Hriișciov în Statele Unite ale Ame- 
ricii, precum și înțelegerile intervenite recent cu 
privire la întîlnirile viitoare ale șefilor de guver
ne ai marilor puteri din Est și Vest arată că tot 
mai mult se impune în viața internațională me
toda tratativelor ca unic mijloc de reglementare 
a problemelor litigioase.

Marea Adunare Națională își exprimă totodată 
satisfacția în legătură cu alcătuirea comitetului 
de dezarmare al celor 10 state, printre care și 
Republica Populară Romina, care, potrivit rezo
luției adoptate în unanimitate de Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor Unite, va exa
mina și planul de dezarmare generală și totală 
propus de guvernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Totodată nu se poate ignora că în statele oc
cidentale continuă să acționeze forțe influente 
care își întemeiază speranțele pe intensificarea 
cursei înarmărilor și a încordării internaționale. 
Unei asemenea orientări îi corespund, în Europa, 
măsurile cu privire la accelerarea înzestrării Re
publicii Federale Germane cu arme atomice și cu 
arme-rachetă, întreprinse de militariștii revan
șarzi vest-germ ani, care, neținînd seama de în
vățămintele istoriei, continuă să acționeze împo
triva păcii și colaborării internaționale.

Adepțiî războiului rece sînt însă din ce în ce 
mai izolați, iar pentru opinia publică mondială 
devine tot mai evident caracterul falimentar al 
politicii de pe poziții de forță.

Datoria oamenilor de stat 
toate țările, a parlamentelor 
să asculte voința popoarelor 
fermitate pentru înlăturarea
stau în calea lichidării războiului rece și a înfăp
tuirii dezarmării generale și totale.

Acestui țel îi sînt subordonate întreaga acti
vitate pe plan internațional a Republicii Populare 
Pomîne, inițiativele țării noastre 
laborării sale cu celelalte state, 
relațiilor bilaterale și regionale, 
organizațiilor internaționale.

Exprimînd interesele fundamentale de pace și 
progres ale poporului romín, năzuințele sale că
tre o lume fără războaie, Marea Adunare Națio
nală sprijină întrutotul Apelul Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și de
clară că Republica Populară Română își va aduce 
întreaga contribuție la lupta pentru înfăptulrer 
dezarmării generale și totale.
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piedicilor care mai

răspundere din 
guvernelor, este 
să acționeze cu

în domeniul co
atí t pe planul 
cit și în cadrul
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LA TOȚI
Anii vieții noi pe care 

ne-o făurim sub conducerea 
înțeleaptă a partidului au 
o trăsătură comună: pun 
în fața noastră sarcini me
reu mai mari. Minerii noș
tri primesc aceste sarcini 
sporite cu bucurie, cu în
credere și mîndrie, căci 
prin îndeplinirea lor ne 
făurim o viață tot mai bu
nă.

Pășim în noul an însufle
țiți de gîndul că îndeplini
rea planului pe 1960 elabo
rat de' plenara C. G. a! 
P.M.R. din 3—5 decem
brie va însemna un nou pas 
înainte pe calea construirii 
bazelor socialismului în pa
tria noastră. Acest măreț 
plan de construcție pașni
că cere colectivului minei 
noastre, Vulcan, să dea în 
1960 cu 70.000 tone mai 
mult cărbune de cît în 
1959, din care 35.000 tone 
cărbune cocsificabil pe sea
ma creșterii productivității 
muncii.

INDICII! ★ ————
spun atît de

Noi, minerii, care am 
știut să învingem atîtea 
greutăți în lupta pentru mai 

. mult cărbune, pășim în noul 
an cu hotărîrea fermă de a 
îndeplini și depăși planul 
la toți indicii.

COTOȚ IOSIF 
șeful E. M. Vulcan

-------- —O 
în noul an - 

tot mai
rezultate 

bune

Acum, la sfîrșitul unui an 
de muncă, brigada noastră 
încheie un bilanț bogat în 
rezultate. Noi am 
triei peste planul 
mai bine de 2000 
cărbune. Obținînd 
dament mediu de peste 5,40 
tone pe post am contribuit 
din plin la succesul colec
tivului minei noastre în de-

dat pa
pe ÎS 
tone de 
un ran-

pășirea sarcinilor de plan. 
De un real folos în muncă 
ne este mașina de încărcat 
cărbune cu care lucrăm și 
care ne-a permis ca în de
cembrie să dăm 400 tone 
de cărbune în plus.

Pășim acum într-un nou 
an de muncă. De fapt bri
gada noastră lucrează acum 
în contul lunii februarie 
1960. In noul an vom obți
ne rezultate mereu mai bu
ne. Cunoscînd posibilitățile 
pe care le avem, noi ne-am 
angajat ca în 1960 să ex
tragem peste planul cu 
mult sporit față de cel avut 
în 1959, cel puțin 600 tone 
de cărbune și să obținem o 
productivitate de peste 6 to
ne pe post în medie.

Aceasta este cea mai 
mare dorință a minerilor 
din brigadă și vom lupta 
cu toată hotărîrea pentru a 
o traduce pe deplin în fapt.

POLOBOC C-T1N 
brigadier — sectorul II 

mina Uricanî
----------------- O-----------------

CU încredere în viitor
lui, în dorința fierbinte a 
fiecărei mame de a-și ocroti 
cerul senin al copiilor ei de 
furtuna războiului

IONESCU IULIANA 
casnică — Lupeni

An nou. Două cuvinte, dar care 
mult!

Am încheiat încă un an de muncă 
calea construcției socialiste și iată-ne 
an nou, pe care toți cei ce muncesc il întîmpină 
cu încredere și bucurie, cu hotărîrea de a 
noi înfăptuiri.

Obișnuim să salutăm primele clipe ale 
an ciocnind paharele pline, aduci nd celor 

g, sînit dragi urări izvorîte din inimă. Obișnuim să 
> pășim pragul noului an cu gîndurî bune, cu pla

nuri mărețe, a căror realizare va face viața 
noastră mai plină de conținut, mal demnă de mă
reața operă de construire a socialismului pe care 
o înfăptuim sub conducerea partidului.

~--------------* *

KILOWAȚI ȘI FLORI

și victorii pe 
in fața unui

obține

noului 
ce ne

MEREU IN FRUNTE

Mi-e dragă pacea, viața, 
liniștea căminului. Mi-e 
drag drumul pe care am 
pornit călăuziți de partid. 
Anul 1959 care se încheie, 
ne-a umplut inima cu bu
curia multor înfăptuiri. Mă
rirea salariilor, a pensiilor, 
reducerea prețurilor la pes
te 2.600 sortimente de pro
duse de larg consum sînt 
doar cîteva dintre măsurile 
care vădesc marea grijă a 
partidului șl guvernului 
pentru noi, cei ce muncim. 
Ca orice mamă, 
soție, privesc cu încredere 
și speranță spre noul an. 
Am încredere în forțele la
gărului păcii și socialismu-

ca orice

Nu-s decît puțini ani de 
cînd Paroșeniul, un mic sat 
pierdut în creieri de munți, 
a ieșit din anonimat, nu
mele lui devenind cunoscut 
în întreaga țară. Aceasta 
pentru că în anii puterii 
populare s-a înălțat aici cea 
mai puternică termocentra
lă a patriei noastre — izvor 
de mari energii puse în. 
slujba înfloririi patriei și 
creșterii bunăstării poporu
lui.

Cu cîteva zile în urmă 
a avut loc Conferința ra
ională de partid, care ne-a 
trasat sarcina să luptăm 
pentru reducerea consumu
lui specific de combustibil 
pe kWh de energie. Noi, 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii energeticieni ai ter
mocentralei sîntem hotărîți 
ca în anul nou 1960 să 
traducem în viață această 
sarcină, deoarece astfel vom 
trimite minelor, uzinelor, o- 
rașelor și satelor energie 
electrică multă și în ace
lași timp ieftină.

Și încă o dorință : vrem

ca în anul care vine să fo
losim o parte din căldura 
care se irosește la încălzi
rea unor sere. Vrem ca pe 
lîngă uzina noastră să a- 
vem sere de legume și 
flori. La prima vedere pare 
a fi o asociație neobișnuită, 
dar și energia electrică și 
produsul serelor pe care 
sperăm să le inaugurăm în 
anul 1960 au același scop : 
ridicarea nivelului de viață 
al celor ce muncesc.
MILIȚESCU GHEORGHE 
directorul Termocentralei

Paroșeni
—— ~ : =

De mai mulți ani îndepli
nesc funcția de responsabil 
cu munca de propagandă și 
agitație în cadrul comite
tului de partid al Uzinei 
de reparat utilaj minier 
Petroșani. In ultima vre
me noi am făcut pași în-

SPRE NOI
Anul 1959 a fost bogat 

in inițiative creatoare, bo
gat în realizări. Dar anul 
care vine doresc să ne poar
te spre realizări 
mari. Ce altceva își 
dori un muncitor, 
să-și vadă mai bogat rodul 
muncii sale și să se 
re din plin de viață ? De 
aceea am hotărît, împreună 
cu echipa pe care o conduc, 
să luptăm cu tot elanul 
pentru creșterea recuperării 
de cărbune special, pentru 
o mai bună întreținere a 
Instalațiilor, pentru reduce
rea consumurilor specifice 
și îmbunătățirea calității 
cărbunelui cocsificabil, A-

semnați pe calea îmbuna 
tățirii continue a învăță
mîntului de partid. A cres
cut simțitor nivelul politic 
si ideologic al membrilor 
și candidaților de partid și 
aceasta se reflectă în im
portantele succese pe care 
uzina noastră le obține în 
îndeplinirea planului.

Pășim în anul care vine 
cu convingerea că munca 
noastră va fi mai spornică, 
succesele mai mari. Și știm 
că aceasta depinde înainte 
de toate de munca politică 
a comuniștilor, de rolul lor. 
Iată de ce vrem ca în noul 
an propagandiștii și 
cursanții învățămîntului 
partid din uzina 
să învețe 
oez. .ii 
I'ÎÎTJ L •'

Vfcp '.11 
irig.

toți 
de. 

noastră 
mai mult, să stn- 
: nd tezele de

. * tb.ruitoarei in
i’,ar dst-leniniste. 

rLA AURELIAN 
. M.P.

SĂ LUCRĂM MAI ECONOMIC
datorită regimului 
democrat popular 
cu sentimentul si-

ți mai 
poate 
decit

bucu-

Dorințe pentru noul an ? 
Am multe, ca orice om al 
muncii din patria noastră,

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

Mai puține goluri —
mai multe nline !

Doresc din tot sufletul ca 
anul 1960 să aducă atît 
nouă, echipei de fotbal 
„Jiul“ Petroșani, cît și mi
ilor de susținători înflăcă
rați ai ei mult mai multă 
satisfacție și bucurie deci* 
în anul 195^

Și aceasta se poate, rea- 
lizînd meciuri de 
calitate, luptînd 
pentru apărarea 
colectivului.

Eu, în calitate 
al acestei echipe, 
rît ca în returul campiona
tului să fiu la înălțimea 
așteptărilor și să-l închei 
cu cît mai puține goluri pri
mite. împreună cu ceilalți 
jucători ne vom strădui să 
ocupăm un loc cît mai ono
rabil în clasament.

Incăodată îmi exprim 
hotărîrea de a primi, ca por
tar al echipei, cît mal pu
ține goluri, iar ca inginer

mai bună 
mai dîrz 
culorilor

de portai 
sínt hotă-

care, 
nostru 
trăiește 
guranței zilei de mîine, e- 
liberat de spectrul șomaju
lui. Acum, constructorii nu 
mai sînt muncitori sezo
nieri — vara pe schele și 
iarna fără de lucru, fără 
mijloace de trai.

Anul care a trecut, a 
adus multe succese cons
tructorilor din Valea Jiu
lui. Am realizat 800 apar
tamente, 200.000 m.p. ten
cuieli, alimentări cu apă 
etc. La acestea a contribuit 
și brigada mea prin execu
tarea a cca. 15.000 m.p. 
tencuieli, realizînd în ace
lași timp o economie de 
20.000 lei.

Pentru noul an doresc ca 
inițiativa brigăzii pe care 
o conduc, de a face la fie
care metru pătrat de ten
cuială o economie de cel 
puțin 1 leu, să fie însușită 
și aplicată de toate brigă
zile 
lea 
mai

tea realiza în anul 1960 o 
economie de peste 200.000 
lei.

GĂVAN PETRU 
constructor șef de bri

gadă șantierul Petroșani

rceste;- 
bile 
ne sti ■ 
binte 
obiect 
partid, 
truirii

’•ieruri n
/om fact 
dorința 

raduce în. ‘ 
trasate

drumul <co,

de constructori din 
Jiului. Prin asta, 
la tencuieli se

U R À

va

Va 
nu- 
pu-

R I
ne este

pe 
socialismului.

GYÖRGY ȘTEFAN 
șef de echipă de spălar 
la preparația Lupeni v

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

SPOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ

Anul 1959 a adus tineri
lor muncitori un minunat 
dar: măsurile luate de partid 
și guvern pentru îmbu-

. -----

DE S Ă N Ă T

nătățirea învățămîntului se
ral și fără frecvență.

Ca director al unei școti 
pentru tineretul muncitor 
înființată în cadrul acestor 
măsuri, aș dori ca în anul 
1960 elevii muncitori să ob
țină rezultate bune la în
vățătură.

In același timp îmi ex
prim dorința ca și condu
cerile întreprinderilor să 
asigure elevilor condiții ca
re să le permită frecventa
rea zilnică a cursurilor, « 
orelor de consultații, pre
cum și pregătirea pentru 
lecții.

PARĂ1AN SIMION 
directorul Școlii medii 
serale muncitorești Pe

troșani

A T E

miner, încadrat în marea 
luptă a minerilor pentru tot 
mai mult cărbune, 
rnitem
1960, cît mai multe pli
ne 1

Ing. CR1SNIC AUREL 
portarul echipei de fotbal 

..Jiul“

să tri-
„la ziuă“ în anul

Nouă medicilor, 
încredințată o sarcină nobi
lă : să apărăm sănătatea 
oamenilor mucnii, capacita
tea lor de a mnuci. Statul 
democrat-popular ne-a creat 
asemenea condiții cum n-ar 
fi putut exista niciodată 
sub stăpînirea burghezo- 
moșiereascâ. Numai la Lu
peni s-au înființat în anii 
puterii populare un spital 
nou, o maternitate, o poli
clinică de copii, o policli
nică de adulți, dispensare 
și atîtea alte instituții de 
apărare și refacere a sănă
tății.

Noi, oamenii în halate

albe, ne exprimăm dorința 
ca în noul an să muncim 
mai bine, să asigurăm o

asistență 
înaltă 
însă ca în opera de apă
rare a sănătății să primim 
mai mult sprijin din psr- 
tea fiecărui om al muncii. 
Și anume, păzindu-se de 
boli, de accidente, cerînd a- 
jutorul medicilor la primele 
semne de îmbolnăvire. Ast
fel vom putea lupta cu for- 
i<. sporite pentru constru,- 
rea vieții noi și ne vom pu
tea conforma urării'”- ■ o 
sănătate și viață lungă, 
fericită, pe care ni ie lacem 
cu prilejul Anului nou.

Dr. PASCU DUMITRU 
medic — Lupeni

medicală de o 
calificare. Sperăm
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R Ă V
Muncitorilor fruntași Rău 
Istin de la depozitul de lem
ne al minei Lupeni și Rău 
Triton, miner șef de schimb 

Ia mina Vulcan.
Numele, ce ironie,
Vă e RĂU, de la străbuni, 
Cînd o-ntreagă Vale știe : 
Mereu stați între cei... BUNI.

Elevul Ghindeanu Marin de 
la Școala de maiștri din Pe 
troșani are apucături cos
mopolite, de „șmecheros“, 

disprețuindu-și tovarășii...
Te ții cu nasul sus, în grindă, 
Te crezi un „șmecher“ patentat— 
Cu „cioareci“, cioc, 

părul... crestat, 
Curat ca... fantele de GHINDA 1 

Utemista Nicolae Margareta 
de la O.C.M.M. este frun 
tașă în producție și în mun

ca de organizație.
Pe pajiștile țării noastre 
Am vrea flori multe. în buchete, 
Să creștem către zări albastre. 
Ca tine... mii de MARGARETE.

Tinărul Roșu Petru, de pe 
șantierul de construcții nr. 
1 din Petroșani își neglijea

ză sarcinile.
atre indolenți trecînd ca „astru“, 

Mă mir (că altfel nu ești rău); 
Dar, vezi

mergînd pe-acest drum, zău 
T văd ortacii cam... albastru 1

-------------o—*--------
CIFRE DESPRE VIAȚA

( Jfmt jre din pag. l-a)

Uj. facem, tot pentru
• ■ noi Vele c aceea, fiecare cifră, 

Q; ’ stele, de seamnă o realizare 
a cerului s-a un cămin cald 
1teminînd feeri e‘, o încăpere mo- 

~r-lui 1959. zin bine aprovi- 
’•alea Jiului laboratoare pline

at?. etc., lucruri care în- 
Doti ^eVa\cifre dar... dau în- 
’5sens al vieții noastre.

ușor să spui că anul a- 
s-au plantat în noile car- 

re 2500 puieți, s-au făcut re- 
rații capitale la sute de locu- 
țe vechi, au fost amenajate 

onduri cu flori, spații verzi, 
lucrări pentru care s-au cheltuit 
peste 12.000.000 lei. Dar trebuie 
să vezi în spatele cifrelor direct 
viață. Ea se oglindește în ver-

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

Pe drumul noilor succese...
(Urmare din pag. l-a)

De aceea, să spunem cu toții;
— Minerii să trimită la ziuă 

cît mai mult cărbune, pentru ca 
ziua de mîine să fie tot mai lu
minoasă ;

— Constructorii să ridice a- 
partamente mai frumoase, mai 
ieftine, trainice și într-un timp 
cît mai scurt ;

— Ceferiștii să transporte

ANI VECHI, ANI NOI
MOTTO :

Croind prin bezne drumuri 
am stors rouă din piatră, 

Ne-am împlinit avîntul
j și crezul purpuriu
î Ne-am dezghețat speranțe 

ia focuri fără vatră 
Și-am strecurat prin site

de gînd visări, tîrziu...
■ iner de la .Jiu ! Miner atît

je trudit și batjocorit în 
trecut, pe cît de prețuit și în
conjurat de căldură ești azi. 
Să-ți aud glasul, să-ți aud cîn- 
tarea acum, în prag de an nou... 
Povestește-ne despre drurpul 
luptei tale, drumul tău spre ziuă, 
spre demnitate și viață. E un 
noian de ani de cînd ai început 
a scormoni măruntaiele pămîn- 

” tului acestor meleaguri... Ince- 
outurile acestei munci se pierd 
n anii vechiului, anii trecutu- 
ui...

Se-ntinsese o umbră peste Va- 
;a Jiului, fosta Vale a plîngerii, 
îotarul durerilor și-al răzvrăti
rilor mocnite îndelung... Sub tă
ciuni și spuză neagră se nășteau 
scîntei, creșteau duhurile flăcă
rilor revoltei...

Minerii cărbunelui le tăinuiau.

A Ș E
Unor șoferi de la I.R.T.A, 

Stîlpii și pomii, mi se pare, 
(Bine-i să știțiI)

au și-un alt scop, 
Nu doar acel de-a vă sta-n cale 
Vitezei devenind... un STOP !

Conducerea O.C.L. Petroșani 
a transformat un teren de 
volei în... depozit de lemne 

de foc.
LEMNE DE FOC ați pus în loc, 
Terenul devenind... solemn, 
Sportivii-n schimb s-au făcut...

FOC 
Că cei din colectiv stau...

LEMN !
Utemistului Cătană loati 
din Petrila, comandantul 
unei brigăzi de muncă pa
triotică cu frumoase succese 

în atiul ce a trecut.
Cred că-i lucru constatat, 
După faptele-ți de-un an, 
Poți, direct fi avansat, 
Din cătană-n.. CĂPITAN I

Lui Voinici Ștefan de la 
U.R.U.M.P. și tovarășilor 
săi din brigaidă, care și-au 
terminat planul anual ia 15 

decembrie 1959.
De brigada ce-ai condus. 
Fără teamă poți să zici;
— Toți sînt harnici, prîcepuți 
Și ca tine de... VOINICI.

ȘT. 1RIMESCU

dele crud al puieților de plopi, 
în muncitorii și gospodinele o- 
dihnind după-amiezile pe bănci 
între ronduri de flori, în copiii 
ce nu contenesc joaca în noile 
cartiere.

Astfel se prezintă adevăratul 
înțeles al „cifrelor de bilanț“ ; 
viata, viata noastră de fiecare 
zi, în toată frumusețea ei.

Privește în jur. Viata noastră 
nouă, în cifre și în realitate te 
înconjoară pretutindeni, spunîn- 
du-ți : ești stăpîniul vieții tale, 
îmbogățește-o și înfrumusețeaz-o 
neîncetat. Pentru tine și ai tăi, 
pentru poporul tău o faci I Fie
care cifră din acest bilanț în
seamnă o nouă treaptă pe scara 
vieții noastre noi, socialiste. 
Fă-ți bilanțul vieții tale cît mai 
bogat I 

mai multe mărfuri, mai repede 
și mai ieftin ;

— Studenții și elevii să obți
nă numai note bune;

— Lucrătorii din comerțul 
socialist să lupte pentru o cît 
mai bună deservire a oamenilor 
muncii...

...Iar pentru toți cei ce mun
cesc un cald...

La mulți ani!

le duceau cu ei sub zdreanță hai
nelor, în peticul încălțamelor, 
hrănindu-Ie laolaltă cu mii de 
speranțe coborîte în bezna hru
belor fără de sfîrșit ale abataje
lor...

Soarele nu le știa minerilor 
gîndurile, pentru că rar le ză
rea fețele tăbăcite de nehodină. 
înăsprite de revoltă; mina ge
loasă îi ascundea ochilor soare
lui, ținîndu-i robi din zori pînă-n 
amurg, la porunca aspră a stă- 
pînilor ei...

Negru, negru... Aceasta era 
culoarea sortită de stăpîni în 
acei ani robilor... Negru le era 
minerilor traiul, neagră le era 
pîinea, neagră era orînduirea 
care-i purta lihniți spre adînc 
și-i chema frînți la suprafață, 
neagră aflau pînă și zbaterea 
undei Jiului în matcă cînd ie
șeau din mină osteniți, în înse
rare; visînd la clarul unor zile 
mai bunr ,

II.
MOTTO:

In vremuri de restriște 
ne-am făurit noi spade, 

Luptînd, oțel topit-am
din fierul ruginit, 

La flăcările urei
ne-am frămîntat plămade,

Aho! aho, mineri fîrtați! 
„Picurile" mai lăsați; 
Fiindcă nou an a venit 
la mai stați din zăibărit, 
Pe „forot" vă așezați 
Și urarea ne-ascultați... 
...Ca mai bine s-auziți, 
Transportoarele opriți. 
Opriți și ventilatorul, 
Pîn-ce trece plugușorul

Minați măi, hăl, hăi.
In ăst an care-a trecut 
Bună treabă ați făcut. 
Voi de aicea de la Iii 
Ce lucrați in galerii — 
Ați trimis la Hunedoara, 
La Călan și-n toată țara. 
Pline, pentru industrie — 
(Viață nouă, bucuriei) 
Și din munca voastră, frate, 
S-au aprins lumini în sate,

Luminați flăcăi, hăi, hăi!
Foaie verde dedițel, 
Să urăm feciori, nițel, 
La o mină cu drapel — 
Minei Lonea, ce-astă vgră 
A primit steagul pe țară!
— „Noroc bun, iubiți mineri I 
Staigări, obări, ingineri.
Nu v-a fost truda-n zadar, — 
C-ați luat din calendar 
Numai un'ș’pe luni din an 
Să-pliniți al vostru plan. 
Pentru anul care vine 
Scoateți și mai multe „pline", 
Peste plan dînd rîzne multe. 
Să rămlneți tot în frunte.

Tot în frunte, măi flăcăi, 
Hăi, hălf 

Înainte să plecăm 
Pe la alții să urăm, 
Haideți să-i „felicităm" 
Și pe-acei ce-au 'fușerit 
(In anul ce s-a sfîrșit) 
Tot de Lonea-i vorba-acum 
Fiindu-ne colea, in drum, 
„Țugu"-ntîrzie, fîrtate, 
Cite-un ceas și jumătate, 
Sînt prea multe caramboale 
Și „cu pline" șt „cu goale" 
Incit mulți o strigă-n cor 
Către șeful de sector:
— luliu Vasca nu se poate 
Să pui transportul pe roate? 
Credem că acum e cazul,
Să mai schimbi și tu „macazul";

Schimbă-1 iute, măi fîrtaite, 
Să meargă totul pe... roate.

Foaie verde, măgheruș 
Alții-au „boală de culcuș" 
(Cînd fîșia-t la sfîrșit, 
Ei subit „s-au bolnăvit") 
Au boală de „orizont" 
Stînd la-orizontală-n front... 
Știe-n Lonea toți de ei:
Că-s din „patru sute trei"

Ia sculați-i măi flăcăi, 
Că nouă nu ni-i de ei...

Întoarceți acum rotila 
Să urăm și la Petrila...

Am copt o pline nouă
și foame-am ostoit...

Negru, negru, negru... In
tr-un decor de basm, cu 
munți umbriți de păduri feerice, 

cu poiene zmălțuite de flori ra
re, grele de mirezme, Valea Jiu
lui se tînguia neauzit, an de an, 
laolaltă cu oamenii ei, sub apă
sarea culorii sumbre... Părea că 
această culoare va năpădi totul, 
sugrumînd orice scînteie de lu
mină...

Trăia însă o flacără, flacăra 
roșie a vieții, pe care n-o putea 
stinge nici chiar apa morților; 
flacăra roșie trăia, fiind însăși 
partidul, zvîcnea în ciuda orică
ror culori întunecate, creștea în 
inimile minerilor, oțelindu-le su
fletele, hrănindu-le speranțele, 
luminîndu-le mințile... Aceasta a 
vădit-o cu strășnicie Lupenii 
din 1929, cînd roșia flacără a" 
izbucnit amenințătoare din su
flete, asemenea unui rug mistui
tor, îmbujorînd fețele îndîrjite 
ale minerilor ridicați la grevă, 
în acea zi de august sub condu-

IRIMIE STRAUȚ

(Continuare în pag. 4-a)

Noroc bun și bucurie, 
Celor din... spălătorie! 
Mat departe nu plecăm 
C-aici am vrea să... „spălăm" 
Pe acei ce treaba-ncurcă 
Și ne dau mereu de furcă I 
Geaba Lonea, Aninoasa. 
Și char Petrila, faimoasa, 
Se mîndrește 'făctnd planul, 
Dînd cărbuni cu tot elanul... 
Mult nu ține bucuria 
Fiindcă stă... spălătoria... 
Telefoane, mult tapaj, 
(Că-i defect la claubaj !)— 

Iar cînd toate devin bune, 
Șade banda de cărbune... 
Asta și că C.F.R.-ul 
Mai provoacă-aicea greul, 
Gara-n chestii de vagoane, 
Cînd le dă... cînd are toane... 
Un tăciune, și-un cărbune, 
Bunele să se adune, 
Insă relele le spele 
La anul să scăpăm de ele...

la mai urați flăcăi, 
Că lipsurile nu-s de noi...

Și fiind la Petrila — aici 
Să urăm lui Nicorici —
— Să trăiești, să-mbătrînești 
Și mina s-o înflorești
Pe loc de frunte s-o treci — 
In mină să ai lumină 
Să nu ți se bage vină; 
Că circuitu-automat
E... cam slab iluminat, 
Sau că la... Crăsuc Mihai, 
Se mai iscă cîte-un bai; 
Nu-i fie cu supărare 
El e... zgîrcit la armare

Ia grăbiți-vă flăcăi, 
Hăi, hăi.

Și ajunși în Petroșani 
Să-i urăm la mulți ani 
Să se bucure un pic 
Și lui Farkaș Emeric...
— Să trăiți, să-mbătrînlți 
U.R.U.M.P.-ul să-l înfloriți... 
Dar vedeți că uneori 
Aveți unii controlori
Ce lucrează... mai în silă, 
(Pentru ăștia, nici o milă!) 
Cereți-le calitate 
Nu control... pe jumătate. 
Pentru că-n turnătorie 
Rebuturi să nu mai fiel 
Și să nu aveți tapaj, 
Faceți tuburi de-aeraj. 
Multe, bune, Farcaș-bacî 
După cum vă cer ortacii, 
Insă nu în ritm-asalt 
Ca... în anul celălalt...

Luptat! centru calitate, 
C-altfel ortaci, nu se poate!

Fiind început de an 
Să urăm și la Vulcan:

— Să trăiți, iubiți mineri, 
Tehnicieni și ingineri, 
Ați muncit cu mult elan 
Depășind al vostru plan, 
(De-aia vă urăm aci) 
S-aveți numai bucurii 
Pante „dulci" în galerii 
Și cărbune pentru cocs, 
Mult și bun, și dat cu rost...

Dați-i tot așa flăcăi, 
Hăi, hăi ! 

De urat am mai ura
Dar nu sîntem de colea — 
Sîntem chiar din Aninoasa 
Unde ne schimbarăm „casa”. 
Străzi am construit cu-âsfalt, 
Poduri tari ca de bazalt, 
Case, arenă pentru sport 
Si cămine cu corifort, 
Pentru tineri, und’ se știe 
Că-i curat... ca-n farmacie. 
Dar la dar cu bucurie, 
Căci în schimb, minerii, frate, 
Pentru-aceste daruri toate 
Au muncit cu hărnicie, 
Randament dînd... peste mie... 
Un tăciune și-un cărbune, 
Mai avem însă a spune, 
Despre cei ce dau cenușă 
Si lasă intrînd pe ușă 
Penalizări nedorite
Care trebuie... stîrpite

Ia stîrpiți-le flăcăi, 
Hăi, hăi.

Hai și prin Lupeni o raită 
Unde, știe lumea toată 
Sînt mineri harnici cu planul. 
Muncind vîrtos și-ei tot anul. 
Trimițînd la oțelari 
In vagoane lungi și mari 
Pline pentru-a lor cuptoare 
Să dea pluguri și tractoare..^ 
Au dat cărbune bogat 
Ca aurul de curat

Dar... la fel de pipărai 
E, dar că se schimbă anii 
Felicităm și Uricanii:
— Le urăm noroc si bine. 
Pentru anul care vine
Să lupte ca-n primăvară 
Să ia... drapelul pe țară..

Urati-le succes, flăcăi 
Hăi, hăi.

Dar de nu e cu bănat 
Să urăm și-n Combinat... 
Și fiindcă-i pornit de an, 
Sorcoviți pe... Abraham:
— Să trăiești, să-mbătrîneștt. 
Furnizorii să-i grăbești
Ca în anu-care vine 
Să ai depozite pline

. Cu material pentru mine. 
Țevi de aer șl traverse, 
Laminate și... diverse 
Mai mult cablu de pușcat 
N.G.A. de luminat, 
Și ciment „eșalona-' 
Fiindcă n-am vrea să pățim 
Și-n ăst an să ne stea „planuU* 
Primind uneori puțin 
Și-altădată... cu toptanul

Fiți mai chibzuiți, flăcăi 
Hăi, hăi,

0 vorbă, caldă, de bine, 
Din plin știm că se cuvine 
La constructorii de blocuri 
Ce-au zidit pe mîndre locuri, 
Casele pentru mineri
Cum n-am avut nici cînd Iert... 
Un lucru nu prea-i.cu rost 
Că-i mare prețul de cost... 
Hai, constructori, vă gîndiți. 
Prețul de cost să-l miciți 
Insă fără-a micșora 
Confortul tinde-om sta !

Construit i bine, flăcăi 
Hăi. hăi.

De urat am mai ura
Dar nu sîntem de colea, 
Sîntem de la „Aprozar” 
Unde vin cartofii rar 
Și ni-i dau, bute-t-ar vina. 
Mai greu ca... streptomicina, 
Incit te întrebi, bădie:
— Oare-uici a... spițerie?
— Asta-l ca-n povestea mea, 
Cînd mi-a fost teamă de nea ■ 
Și am mers la „încălțăminte'* 
Cu o mică rugăminte:
— Vreau niște șoșoni bădie... . '
Zice: -
— Mîine o să vie.!
Dar m-am dus și-a zecea oară, h 
De-am ajuns din iarnă-n... vară

Ia mai îndemnați, flăcăi 
Hai, hăi.

Ei, și-acum să colindăm,
Și la „Jiul" să „stopăm" ■ 
(Sau de vreți chiar la „Minerul" 
Care are-același țelul!)
— Sportivi să trăiți. 
Agili să fiți.
Să nu mai îmbătrîniți, 
De vreți să ne bucurai: 
In clasament să... săltați;
La poartă cînd atacați 
Goluri multe să băgații 
Tu, Coman sau Panait,, 
Fii ca zidul de granit i 
Apărarea, — 
Tare ca fierul, 
înaintarea — 
Iute ca oțelul. 
Insă, frățioare
Nu dați „la picioare":
Tu Vas iu,
Să fit ca argintul viu. 
Crăiniceau
S-aduci- într-un meci... ee-aduce 

unul.
Țineți-vă tari, flăcăi 

Căci „B“-ul nu e de voi...
Dar, iată, a înoptat 
Și noi n-am mai terminat, 
De-aia-acum, la terminare 
Mai urăm la mic și mare. 
Ce muncește-aici la Jîi, 
„La zi" și în galerii;
— La mulți ani, cu bucurie. 
Traiul tot mai bun vă fie, 
In noi blocuri construite 
S-aveți zile . fericite,
Nu tristeți cum au fost Ieri... 
...De-aia’ luptați, frați mineri, 
Să-nfloriți a noastră țară. 
Republica Populară, 
Șl acum
Să urăm în drum

Noroc bun, flăcăi, 
Cum se urează pe la noi!

pt. conformitate
ION DRAGOMIR

Lonea
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Guvernul englez „nu intenționează 
să permită reluarea experiențelor 

nucleare44
LONDRA 30 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

Press Association, la 29 decem- 
brei la Londra s-a aflat că po
ziția Angliei în problema încetă
rii experimentării armei nucleare 
nu s-a schimbat de cînd guver
nul englez a făcut la 30 iulie 
o declarație în Camera Comune
lor pe această temă. Agenția 
Press Association amintește că 
atunci ministrul Afacerilor In
terne, Butler a declarat că atîta

timp cît la conferința cu privi
re la încetarea experimentării ar
mei nucleare continuă dezbateri 
folositoare, guvernul englez „nu 
intenționează să permită reluarea 
experiențelor“.

Agenția Press Association a 
transmis această știre în legătu
ră cu declarația președintelui Ei
senhower că el nu va prelungi 
moratoriul asupra încetării expe
riențelor cu arma nucleară, al 
cărui termen expiră la sfîrșitul 
acestui an.

I

I

----------------O------------- —

Prezențe romînești peste hotare
Amritsar o expoziție de artă 
populară romînească. Expoziția 
se bucură de mult succes în rîn- 
durile vizitatorilor. Presa locală 
a publicat fotografii și articole 
despre expoziție.

BRUXELLES 30 (Agerpres). 
Pavel Babuci, ministrul R.P.R. 

în Belgia, a organizat o gală 
cu filmele romînești Ciocîrlia. 
Cetatea Histria și Iarna în 
deltă.

Au participat peste 200 de 
persoane printre care deputați, 
oameni de cultură, ziariști. Au 
fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomat’r

Filmele s-au bucurat de suc
ces.

BAKU 30 (Agerpres). TASS
Intr-un interviu acordai unui 

corespondent al agenției TASS, 
Afrasiab Badalbeili, cunoscut 
compozitor și dfrijor azerbaid
jan, a apreciat mult măiestria 
interpretativă a lui Octav Eni- 
gărescu, solist al Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romíné, 
care se află într-un turneu în 
Uniunea Sovietică.

In capitala Azerbaidjanului 
cîntărețul romín și-a dat con
cursul la două spectacole ale 
Teatrului de Operă al R.S.S. 
Azerbaidjene, interpretînd rolul 
lui Figaro în „Bărbierul din Se
villa“ de Rossini, și rolul lui 
Germont în „Traviata“ de Verdi.

*
30 (Agerpres). TASS 
decembrie, pe scena 

de Operă și Balet din 
fost prezentată opera 

în care 
și Valentin 

ai Teatrului

ODESA 
La 29

Teatrului 
Odesa a
..Rigoletto“ de Verdi, 
Magda Ianculescu
Teodori an, solișt i 
de Operă și Balet al R. P. Ro- 
mîne, au interpretat respectiv 
rolurile Gildei și ducelui. Publi
cul a răsplătit prin aplauze 
duroase pe artiștii romîni, 
care i-a îndrăgit mult.

★

DELHI 30 (Agerpres).
Sub auspiciile Academiei 

Artă indiană a fost deschisă

căl-
pe

Sarcinile tineretului Ia începutul 
uuui bou deceniu

— Mesajul de Anul nou al F. M, T. D. —
BUDAPESTA 30 (Agerpres).
Secretariatul Federației Mon

diale a Tineretului Democrat a 
publicat un mesaj de Anul nou 
adresat tineretului din întreaga 
lume. In mesaj se subliniază 
succesele obținute de tineri în 
anul 1959 și se adresează un a- 
pel către tinerii de pretutindeni 
să se unească în cursul anului 
viitor în lupta pentru pace, co
existența pașnică a celor două 
sisteme mondiale, pentru 'dezar
marea generală și totală, împo
triva colonialismului și în lupta 
pentru fericirea popoarelor.

In mesaj se arată că tineretul,

împreună cu întreaga omenire, 
așteaptă cu ardoare conferința 
la nivel înalt care poate și tre
buie să contribuie la lichidarea 
războiului rece. F.M.T.D. chea
mă tinerii să salute conferința, 
la nivel înalt și să lupte 

tru succesul acesteia.
„Sarcina tineretului la 

putui unui nou deceniu — 
liniază mesajul — este să 
totul pentru 
lului atomic și războaielor colo
niale, să lupte pentru lichida
rea colonialismului, pentru ca 
viața să devină mai plăcută și 
mai îmbelșugată“.

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

P.-S* D. G< se pronunță împotriva 
înarmării atomice a Bundeswehrului

BONN 30 (Agerpres).
Buletinul de presă al P.S.D.G. 

„Sozial Demokratischer Presse
dienst“ a publicat un articol al 
lui Fritz Erler, membru al con
ducerii P.S.D.G., consacrat pro
blemelor înarmării și participă- . 
rii R. F. Germane la blocurile 
militare.

Referindu-se la poziția parti
dului său în aceste probleme, 
Erler subliniază că P.S.D.G. 
este împotriva înarmării atomi? 
ce a Bundeswehrului. Creșterea 
numărului statelor care posedă 
arma atomică, precum și a can
tității mijloacelor de extermina
re în masă, scrie el, amenință 
securitatea tuturor popoarelor.

------ ------- -------

Trei noi comploturi antiguvernamentale 
descoperite

HAVANA 30 (Agerpres).
Agenția 

ferindu-se 
volucion“, 
militare 
trei comploturi împotriva guver
nului revoluționar al primului 
ministru Fidel Castro și au a-

Associated Press, re
ia ziarul cuban „Re- 
anunță că autoritățile 
cubane au descoperit

pen-'

înce- 
sub- 
facă 

lichidarea perico-

O. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANi I

Anunță întreprinde
rile și instituțiile 
din tot raionul că 

unitatea de mic gros din 
Petrc;:ni a pus în vîn- ' 
zare un bogat sortiment , 

de 

confecții, 
tricotaje, 

încălțăminte ! 
și jucării , 

pentHj ■ e iarnă.
Vînz ite se iac fără i 

p'sb/.i valoric. 4 
Apro 'Z!onați-vă dir 
timp cu cele necesar

în Cuba
de contrarevolu-restat peste 40

ționari.
Participanții 

sînt acuzați de 
neltit acțiuni teroriste cu sco
pul de a provoca dezordini în 
țară și că au pregătit un aten
tat împotriva membrilor guver
nului cuban.

la comploturi 
faptul că au u-

„Tocmai germanii, scrie Erler, 
sînt acei care trebuie să 
se pronunțe pentru limitarea 
numărului de state care posedă 
arma atomică. Lor li se vor da 
crezare doar în cazul cînd ei 
înșiși nu vor cere arma 
mică“.

La ceîe^a & ner ilă a ma
sei de ■Hcipavțt, vînxarea 
biletelor pe’îfsjL. trageri 
specială Lntc. '„entral 
prelungește și |țn z,ua 
31 decemb.jj :•
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de 
la

(Lfanare din pag. 3-a)

Șl-TU

cerea comuniștilor. Aceasta

roșul, culoarea sîngetui 
în lupte, culoarea focului 
din scînteile luptei prole-

plîngerii, ca
patriei renăscute, 

florile bucuriei, tranda- 
bujorii rîsuluî... Valea

Și-n fosta 
pe toate 

au

a 
spus-o răspicat Vulcanul la ale
gerile din 1929, a ridicat-o ca pe 
un steag minerii din Aninoasa 
și Dîlja, din Petrila și Lonea, 
prin lanțul de greve conduse de 
P.C.R. în anii următori, semn 
al marșului care le-a purtat pașii 
spre victoria zilelor noastre.

Nici arsura biciului zbirilor 
politiei și siguranței, nici întu
necimea închisorilor, nici gheața 
baionetelor, mușcătura de glonț 
a puștilor jandarmilor sau sîr- 
ma cu ghimpi a lagărelor n-au 
putut stinge rugul ce l-au înăl
țat atunci vieții din jertfa lor e- 
roicii mineri ai Văii Jiului.

III.
MOTTO:

Și-am răzbătut pe culme, 
sorbind aroma tare, 

Sub flamura ce-nscris-a 
pe faldul ei izbînda, 

Și am răzbit la ziuă 
din beznele amare 

faptul ziieii roșii 
ne-am împlinit orindai.

Dar, iată, zarea s-a limpe
zit, însfîrșit, cînd s-au ivit 
zorii noilor ani. Pe mormîntul 

eroilor au apărut garoafe și 
trandafiri. Robii eliberați, stă- 
pînii focului au ieșit să rîdă la 
soare și, harnici, au prins să 
împletească în cununa muncii 
lor — ca un prinos adus celor 
căzuți în luptă — toate culorile 
vii șiteminoase, care le-au avut

ascunse atît amar de vreme... In- haină nouă Văii bucuriei de azi, 
cei peste 15 ani noi de cînd cu
leg culorile vii ale libertății, mi
nerii au alungat cu totul îiegrul 
din viața lor... Au pus la loc de 
cinste 
vărsat 
țîșnit 
tare...

Roșul l-au dăruit și caselor-pa- 
late, înălțate în locul cocioabelor 
pentru foștii robi...
Vale a 
plaiurle 
înflorit 
firii și 
plîngerii cu fiecare an nou s-a 
transformat tot mai mult într-o
Vale a cîntecului și-a fericirii 
muncii împlinite.

IV
MOTTO:

Sîntem în miezul
unui ev aprins

Și-1 dăm 
a-nsuflețirii noastre vamă, 

Cei' ce nu ard 
desiănțuiți ca noi 

In flăcările noastre 
se destramă.

(N. LABTȘ)

Miner eliberat, miner erou.
Să-ți ascult glasul, să-ți 

aud astăzi cîntarea, în prag de 
an nou. Cît de alese îți sînt a- 
cum cuvintele cînd povestești 
despre minunatele prefaceri ce 
s-au petrecut pe meleagurile 
Văii Jiutei... Înalță imn de sla
vă coBstreotorilor ce au dat

încununînd-o cu brîie mîndre, 
nemaivăzute de blocuri, pentru 
cei ce muncesc, blocuri care sfi
dează parcă înălțimea munților 
din jur. Cîntă și preamărește 
lupta ortacilor tăi, care astăzi 
și-au croit rosturi noi, sub soa
rele noilor prefaceri, sub mîn- 
gîierea acelei neuitate zi a lu
minii, Ziua eliberării, din tuna 
glorioasă a lui Gustar.

Atunci s-au deschis porțile 
spre viață nouă minerilor Văii 
Jiului, ca tuturor harnicilor fii 
a: poporului nostru. Iată-i acum 
cît au crescut, înconjurați de 
înaltă cinstire, dîndu-li-se tot 
ceea ce e mai bun, asemenea tu
turor celor ce muncesc. Iafă-i 
bucurîndu-se de timpul lor li
ber în după-amiezi, la cluburi, 
sau în săli de spectacole, iată-i 
în concedii refăcîndu-și forțele 
pe plajele însorite ale mării sau 
pe culmile înmiresmate ale mun
ților pe locurile nebătute în tre
cut decît de pașii celor ghif- 
tuiți.

Miner de la Jiu, miner al nou
lui ev, fiu destoinic al patriei 
noastre noi I Oare se găsesc 
cuvinte îndeajuns de luminoase
care să-ți cîate noua viață, care 
șă descrie în toată splendoarea, 
culorile bucuriei ce-ți îmbujorea
ză obrajii, care să cuprindă toa
tă căldura flăcării entuziasmu
lui clocotitor ce-ți ține vie în
crederea în prezentul și viitorul 
creat nouă de partid ? I Acum, 
în prag de a<i nou, poți s-o spui, 
din nou...

unul din
Petroșani,

restaurantele T. A. P. L. din
Vulcan, Lupeni, Lonea, Petrila 

sau Aninoasa
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