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luminoasa sărbătoare
a eliberării patriei de sub jupei fascist

larg spre 
edificiu al

a- 
de 

cei

à 16-a 
patriei

grele, cînd 
sub călcîiul 
ruinată de 

antisovietic, 
ridicat eroic

Pe întinsul patriei, astăzi e 
sărbătoare. Poporul nostru liber, 
stăpîn pe soarta sa, constructor 
entuziast al unui viitor luminos, 
sărbătorește ce de a 16-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist Entuziasmul, 
bucuria fără margini cu care po
porul nostru întîmpină această 
zi, își are izvorul în conștiința 
că actul de la 23 August 1944 a 
însemnat pentru toți cei ce mun
cesc din țara noastră o cotitură 
de însemnătate istorică de la ro
bia cruntei exploatări burghezo- 
moșierești, de la înapoierea eco
nomică și culturală — la cele mai 
depline drepturi și libertăți, la o 
înflorire fără precedent a econo
miei naționale, la bunăstare și 
fericire. Actul de la 23 August 
a deschis celor ce muncesc din 

"ia noastră drum 
cor; truirea mărețului 
societății socialiste.

Sărbătorind cea de 
niversare a eliberării 
sub jugul robiei fasciste, toți 
ce muncesc de Ia orașe și sate își 
îndreaptă gînduri pline de recu
noștință spre partidul clasei mun
citoare, organizatorul și făurito
rul istoricului act al eliberării. In 
condiții deosebit de 
țara noastră gemea 
ocupației hitlerîste, 
criminalul război 
partidul comunist s-a 
la luptă, pentru adevăratele inte
rese fiațloniale ale poporului ro- 
mîn, a unit în jurul său forțele 
patriotice, masele largi de oameni 
ai muncii și le-a mobilizat la răs
turnarea dictaturii fasciste-anto- 
nesciene, la eliberarea tării. In
surecția armată organizată de 
partidul comunist în condițiile 
prielnice create de ofensiva vic
torioasă a armatelor sovietice e- 
liberatoare, cu participarea forțe
lor patriotice, a unităților armate 
cărora li s-au alăturat muncito
rii din fabrici și uzine, a avut 
drept rezultat zdrobirea dictatu
rii fasciste. Rupînd lanțurile ro
biei, poporul nostru s-a alăturat 
coaliției antihitleriste, luptînd 
pînă la victoria finală asupra fia
rei hitleriste Oamenii muncii de 
la orașe și sate nu vor uita nici
odată că’ vitejii ostași sovietici 
ppsău eliberat tara, dînd poporu
lui nostru posibilitatea să-și cu
cerească libertatea, să-și făureas
că o viată nouă.

23 August 1944 a deschis po
porului nostru d'rum spre victorii 
mărețe. Acest act a însemnat în
ceputul revoluției populare în ca
drul căreia cei ce muncesc, con
duși de partid, au înfrînt împo
trivirea claselor exploatatoare, > 

au răsturnat din temelii vechea 
orînduire, punînd pentru totdeau
na capăt sîngeroasei exploatări 
capitaliste. Sub conducerea parti
dului, masele largi ale poporului 
nostru au pornit la muncă eroică 
pentru construirea socialismului.

In Céi 16 ani care au trecut de 
la eliberarea tării, poporul nos
tru a parcurs un drum glorios 
de luptă și victorii. Eliberați pen
tru totdeauna de exploatare, oa
menii muncii conduși de partid 
au smuls tara din crunta înapo
iere în care a fost tinută timp de 
secole de burghezie și moșierime, 
transformînd-o prin muncă eroi
că într-o tară înfloritoare, cu o 
industrie puternică, cu o agricul
tură în plină transformare so
cialistă, cu o știință și cultură 
înaintate.

Bilanțul însufletitor al înfăptui
rilor poporului nostru muncitor 
făcut de cel de-al Ifl-lea Congres 
al P.M.R înfățișează succese care 
umplir de bucurie, de mîndrie pa
triotică inimile tuturor celor ca
re muncesc Intre anii 1955—if'6O 
producția industriei noastre so
cialiste a crescut cu 67 la sută, 
ritmul de creștere a producției 
globale industriale fiind de 10,8 
la sută. S-au dezvoltat ramuri 
industriale noi, deosebit de im-

(Continuare în pag. 3-a)
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80 de blocuri noi cu peste 1.300 apartamente, 
un institut de mine, fabrică de pîine, 21 maga
zine noi, cinematograf, sînt cîteva din realizările 
din ultimii ani în orașul Petroșani. Anul acesta 
se vor mai preda încă 24 blocuri cu 207 aparta
mente și sînt în construcție alte 8 blocuri mari. 
IN CLIȘEU: Vedere din cartierul Dimitrov.
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Sub flamura lui August 
de DAN DEȘLIU

Din valul vremii zbuciumate 
s-a înălțat, prin anii .grei', 
siăvitul steag de libertate 
din August douăzeci și trei.

Lumina lui, ce se răsfrînge 
pe chipul patriei acum, 
demult, în veac de foc și singe 
pomi spre noi să-și taie drum.

Tu, flacără biruitoare 
peste furtuni, in anii grei, 
ce viu te-ai avintat spre soare 
în August douăzeci și trei I

• Te-a ridicat spre zarea-albastră, 
spre zori, din asfințitul trist, 
puterea și mindria noastră, 
Partidul nostru Comunist!

Salut, lumină de victorii, 
partidul nostru neînfrînt, 
făuritor al aurorii 
și-ai fericirii pe pămînit!

DOUĂ DMAOBNÎ
De atunci au trecut mulțt ani.
Și totuși atît de -puțini... ■
Era prin toamna anului 1948. 

întruna din acele zile, am cobo- 
rit în adîncul minei Jieț...

Cu greu, străbătînd galerii vechi, 
gîtuite. la fiecare pas de strinsoa- 
rea muntelui, pe, care abia dacă 
se putea strecura un cal tfăgind 
după el cîteva rîzne, am ajuns la 
un loc de muncă. Un miner lu
cra singur. Știam ca înseamnă un 
abataj cameră, un frontal, o îna
intare. Dar abatajul acela nu l-am 
putut categorisi nici cum. Din ga
lerie am urcat un suitor scurt, pe 
ale cărui granturi se prelingea 
apa. Era caldă apa, dar mai pu
țin de cît aerul pe care abra-l pu
teai trage pe nări... Minerul tră
gea după el un ciocan de abataj, 
un furtun, o lopată și din cînd în 
cînd cîte un lemn, ca să susțină 
tavanul...

— Ce cauți aici ? — l-am între
bat.

Minerul își continuă lucrul. Des
prindea cărbunele în bulgări mir.i, 
pe care-i arunca apoi cu lopata in 
gaura strimtă pe care venisem. Din 
nou punea mina pe ciocan, _și fie
care bulgăr desprins însemna un 
efort, care în acel aer rînced, cald, 
devenea istovitor. Poate anii mi-ar 
fi șters din minte aceste întîm- 
plări, dacă la o opintire a mine
rului, ciocanul de abataj n-ar fi 
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rămas înțepenit neputincios în zi
dul negru din față,

Minerul s-a oprit din lucru și a 
început a povesti. Căuta cărbunele 
rămas în zonele unde straturile bo
gate fuseseră jefuite prădalnic de 
stăpînirea capitalistă. Cărbune care 
s-ar fi aprins, incendiind i mina, 
deci. trebuia curățat.. Trebuiau - mă
turate urmele jafului capitalist jii 
aceste urme erau atît de numeroa
se, atît de adinei. Cîți mineri 
nu lucrau ca și elin văgăută- strimt 
te și neaerisite, însănătoșind mina 
bolnavă ? La cîteva sute de me
tri mai spre nord, zăceau inundate 
de apă galeriile minei Cinipa II, 
închisă pe vremea crizei din 1929. 
Prăpăd capitalist. Mat încolo, se 
ruinau în aceeași părăsire galeriile 
minei Cimpa 1. Același prăpăd...

Da, atunci, cu 12 ani în urmă, 
minele abia fuseseră smulse din 
ghiarele capitaliștilor și fața lor nu 
,se schimbase încă. La chemarea 
partidului, Valea Jiului începuse si 
răsune de ecoul entuziastelor în
treceri pentru cărbune mai mult 
necesar refacerii economiei pasio
nale ruinate de vechile regimuri, 
dar minerii lucrau încă în aba
taje ale căror inventare se rezumau 
la tîrnăcop, rîznă, lopată. Din ca
sele minerilor nu se șterseră încă 
amprentele sărăciei, bocancii cu

B. IONESCU

(Continuare în paf- 3-a) 

La toate exploatările miniere din 
: Valea Jiului ati fost organizate zi
lele acestea schimburi de onoare 
în cinstea celei de-a 16-a aniver
sări a eliberării patriei noastre. Cu 
acest prilej s-au înregistrat rezul
tate deosebite în muncă. La mina 
Vulcan, distinsă recent cu drape
lul de exploatare fruntașă pe Va
lea Jiului, în ziua schimbului de 
onoare s-a extras o cantitate de 
243 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan. Numai din abatajele 
sectorului I au fost trimise la su
prafață 186 tone de cărbune coc
sificabil in plus. La mina Uricani 
schimbul de onoare s-a soldat cu 
o depășire a planului la cărbuaele 
cocsificabil de aproape 100 de to
ne. Minerii de la Aninoasa au ob
ținut la rîndul lor un randament 
cu aproape 100 kg. cărbune pe 
post mai mare decît aveau plani
ficat.

Peste 26.000 tone 
cărbune cocsificabil 

în plus
Minerii din Valea Jiului rațe 

dau cărbune cocsificabil cinstesc 
marea sărbătoare de 23 August cu 
însemnate succese. Ei raportează 
că de la începutul anului și pînâ 
acum au livrat , centrelor siderur
gice din țară mai mult de 26.000 
tone de cărbune cocsificabil de 
bună calitate peste plan.

Colectivul minei Lupenî, cea mai 
mare exploatare de cărbune cocsi
ficabil din țară, a extras numai în 
primul semestru din acest an 
10.593 tone de cărbune cocsificabil 
în plus. De asemenea, minerii din 
Uricani au dat peste plan de la 
începutul anului și pînă în prezent 
8.000 tone de cărbune cocsificabil.

Randamente ridicate
în întrecerea socialistă în cinstea 

zilei-de 23 August minerii din Va
lea Jiului și-au fixat ca obiectiv 
principal sporirea continuă a pro
ductivității muncii. în acest scop 
ei au îmbrățișat larg metodele și 
inițiativele valoroase de lucru, s-au 
străduit să folosească mai bine ca
pacitatea utilajelor moderne cu 
care sînt înzestrate exploatările 
miniere. Drept urmare, în primele 
7 luni ale anului productivitatea 
muncii pe întregul bazin carbonifer 
al Văii Jiului a crescut la 1,010 
tone de cărbune pe post. Fruntași 
în lupta pentru creșterea producti
vității muncii sînt minerii de la 
Uricani care au realizat în acest 
an un randament mediu de 1,203 
tone cărbune pe post. La mina 
Lonea productivitatea muncii pla
nificată a fost depășită cu 3,9 la 
sută.

Economii la praful da cost
De la începutul anului și pînă 

la 1 august minerii din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului au rea
lizat economii peste plan la prețul 
de cost în valoare de 4.236.897 
lei. Aceste economii au fost obți
nute în special ca urmare a spori
rii productivității muncii, îmbună
tățirii calității cărbunelui extras și 
reducerii consumului de energie e- 
lectrică. Cele mai mari economii 
le-au înregistrat minerii de la mi
na Aninoasa. în primele 7 luni ale 
anului curent ei au reușit să facă 
o economie de 1.500.006 lei.

Redudnd prețul de cost pe. tona 
de cărbune colectivul minei Lupeni 
a economisit și el/ în aceeași pe-' 
rioadă de timp, circa 1 milion de 
ki-.



STEAGW2 ROȘU

Sub soarele vremurilor noi
Vom înfăptui sarcinile ce ne revin

XXXXXXXXXXXXXX

Mei hi ¡MN 
raiieril

23 August 1944 pentru mine ca 
șl pentru milioane de oameni al 
muncii din țara noastră consti- 

ttiiie o piatră de hotar. între tre
cutul de cruntă exploatare, de o- 
bidă și umilință și între viața 
nouă,, luminoasă pe care o trăim.

Trecerea anilor nu poate decît 
să adînceașcă în inima mea re
cunoștința nețărmurită ce o port 
partidului nostru, eroicului po
por sovietic eliberator.

Drumul parcurs de poporul ro
mîn în cei 16 ani de la «liberare 
e și drumul meu. Eliberarea mi1-a 
creat posibilitatea ca din miner 
să devin inginer de mină.

Înainte nu visam că voi ajunge 
vreodată inginer. Se puteau oare 
făuri astfel de visuri îndrăznețe 
cînd în țara aceasta cu bogății 
imense huzureau lipitorile ce 
vlăguiau pe muncitori și țărani 
deopotrivă ? Acum însă tinerii 
patriei mele dragi pot făuri vi
suri, iar partidul veghează ca vi
surile lor să se realizeze. Școli 
de cultură generală, tehnice de 
specialitate și institute superioa
re își deschid larg porțile pentru 
fiii oamenilor muncii.

Cetatea științei și tehnicii își ; 
așteaptă cuceritorii. Și pentru 
asta statul alocă simte uriașe. 
Tinerii n-au decît să învețe.

Pentru zilele însorite pe care 
mi le-a dăruit partidul îmi pun 
toată priceperea și capacitatea 
mea în slujba construirii socia
lismului. Alături de minerii din 
abatajele minei Lupeni lupt pen
tru traducerea în viată a Directi
velor Congresului al lll-lea 
partidului, pentru a da patriei 
mai mult cărbune cocsificabil.

ing. STELIAN NU ȚA 
mina Lupeni

In cursul 
vul minei 
activitatea sa succese 
Lună de lună sarcinile 
au fost îndeplinite și 
productivitatea pe mină 
cut la peste 1,200 tone, 
tul de cost a fost redus 
pe tonă. Aceste realizări oglin
desc cu cită dragoste și căldură, 
minerii, inginerii, tehnicienii și 
ceilalți oameni al muncii de la 
mina noastră mulțumesc partidu
lui pentru viața nouă pis care o 
trăiesc.

La succesele înregistrate, ml- 
nerii de 1« sectorul I au adus o 
contribuție prețioasă. Muncind cu 
însuflețire în cadrul întrecerii so
cialiste pentru înfăptuirea sarci
nilor ce revin exploatării în pri
mul an al șesenalului, încă de la 
începutul anului pe sector s-a tra
dus în fapt lozinca „nici o bri
gadă sub plan“.

In cinstea zilei de 23 August 
brigăzile de mineri conduse de 
Cîrciumaru Victor, Hrițcan Va
sile, Teodorescu Stancu, Ștefan 
Nicolae, Bria loan-, Apostol Vasile 
șl altele au obținut în întrecerea

al 
cît

anului 1060, colecti- 
Urlcani a obținut în 

frumoase, 
de plan 
depășite, 
a cres- 
iar pre- 
cu 3 lei

pe profesii adevărate recorduri.
Minerii, în trecut crunt exploa

tați și dfsprețuiți, au devenit azi 
stăpîni pe munca lor, pe mina in 
care muncesc. Acest lucru le-a 
permis să-și afirme minunatele 
lor calități de conducători fi or
ganizatori în procesul de produc
ție.

Personal ca artificier, mă stră
duiesc să ajut cu experiența fi 
cunoștințele mele, muncitorii mâl 
tineri, brigăzile ale căror rezul
tate pot fi îmbunătățite și in ge
neral întreaga activitate din sec
tor pentru sporirea continuă a 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost.

In lupta pentru transpunere« 
în fapte a sarcinilor trasate de 
cel de-al lll-lea Congres al parti
dului, minerii sectorului I al ml« 
nei Uricani s-au angajat ai nu 
precupețească nici un efort. Prin 
realizarea acestor mărețe sarcini 
ei își manifestă recunoștința față 
de partidul nostru drag.

VASILE COCONET 
secretar al organizației de bază 
P.M.R. sectorul I — mina Uricani
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Copiii energetkJemlor ie la Paroșenl învață anul acesta în ♦ 
noul. Clădită în bun* parte prin muncă voluntară, amu J 
se adaugă la școlile de la Bănița, Jieț, Petrila, fMro- J 
ivezeni, Lupeni construite în anii noștri. In prezent, sint 1 

de construcție alte două școli ca cîte 16 dase la Pe- • 
Itroșani și Uricani. IN CLIȘEU: Vedere parțială a noii școli | 

din Paroșeni. S

CARTEA - IZVOR DE LUMINĂ

Copiii mei
Printre miile de copii gol și flă- 

mîngi ai Vulcanului de odinioară 
se aflau și ai mei în număr de 13. 
Doi dintre ei au și murit. Tatăl 
lor nu mai știa încotro s-o apuce. 
Iarna bătea la uși, cămara era 
goală, mina se închisese, iar copiii 
cereau mereu de mincare. Dure
rea mea de mamă n-aș putea s-o 
descriu, cînd vedeam mizeria în 
care ne zbiteam...

...23 August 1944, zi însemna
tă cu roșu în calendarul poporului 
romîn și în inimile noastre.

sînt fericiți
soartă tristă ar fi avut copiii mei 
și alte mii și mii de copii, fii de 
muncitori și de țărani muncitori 
dacă patria noastră n-ar fi fost e- 
liberată. Acum însă copiii mei tră
iesc o viață fericită : trei dintre ei 
sînt mineri, cel mai mare lucrător 
în aparatul de stat, cel mai mic la 
termocentrală, fetele sînt soții de 
mineri, fiecare ocupînd cîte un a- 
partatftent în blocurile construite 
în anii de viață nouă. Mulțumesc 
din suflet partidului că a vegheat 
ca un adevărat părinte asupra bu
nei noastre, stări, ne-a creat o viață 
plină de bucurii.

In arhivele sfatului popular, in
tre registrele îngălbenite ți roase 
de vreme, se află fi un dosar cu- 
prinzind. „Situațiunea știutorilor de 
carte“- dosind din 1940. O cerceta
re sumari a sărăcăcioaselor cifre 
din dosar, cu tot adausul numit si 
acopere adevărul, îți pune în față 
un tablou dezolant. „Știutorii de 
carte" formau pe atunci abia un 
sfert din truditorii minelor. La cei 
mai mulți dintre aceștia toată 
știința se rezuma la „pictarea" le 
zile mari a unei Iscălituri chinuite. 
A venit apoi războiul... Puținele 
școli au fost transformate în spi
tale și cazărmi, cartea a fost cu 
totul uitată, știința devenind ceva 
absolut străin oamenilor. In dosa
rul din arhivă nu s-a mai consem
nat situația statistică din 
boiului, a neștiutorilor de 
fi fost prea alarmantă...

Dar a sosit 23 August 
tă luminoasă deschisă celor mulți 
spre o viață nouă, spre cultură. în
cepe bătălia încordată a lichidării

postr-

Vremurile noi aduse 
cea zi însorită de august au schim
bat profund viBța minerilor. In 
orașul Lupeni sute de mineri ți 
alți oameni ai muncii și-au schim
bat locuințele mizere, igrasioase și 
insalubre, cu apartamente noi și 
confortabile construite prin grija 
partidului și guvernului. Mulți sînt 
și dintre aceia care în ultimul timp 
și-au construit case individuale cu 
împrumut de la stat. Printre aceș
tia din urmă mă număr și eu.

Am casă nouă cu trei camere, 
baie, bucătărie. Toate camerele sînt

frumos mobilate. Dacă vreau 
ascult o muzică ori știri, mă 
vesc de apartul de radi», dacă 
resc'să fac o excut*!«; tau iau soția 
și pornesc cu motocicleta la drttm. 
Toate le-am făcut din salariul ce-1 
cîștig. Ordinul muncii clasa III pe 
case l-am primit cu prilejul Zilei 
minerului dovedește înalta prețuire 
a muncii de miner. Casa mea e 
nouă, totul din ea e nou, așa cum 
sînt vremurile minunate pe care le 
trăim.

AL. MUSZTA 
miner

Am învățat să scriu
Pentru mine, ca și pentru roulți 

dintre cei ce pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc munceau din 
greu pentru a-și putea agonisi o 
coajă de pîine, ziua eliberării par 
triei noastre de sub jugul fascist 
are o semnificație adincă. Ea ne-a 
deschis drumul spre bucurie, spre 
belșug, spre lumină.

Cu toate că ardeam de dorința 
de a desluși tainele slovelor, am 
rămas neștiutor de carte. Nu rri-e 
rușine pentru aceasta. Vina o poar
tă cei ce ne storceau încă din co
pilărie vlaga și ne țineau departe

de lumina științei — 
moșierii.

Nu mai sint tînăr, 
te. Și acest lucru se datorește vre
murilor noi aduse de 2.3 August 
1944. grijii partidului nostru drag. 
Am învățat să scriu și să citesc așa 
cum au învățat sute de mii de robi 
de altă dată.

Acum sînt corespondent volun
tar al ziarului, îmi place să scriu 
despre realizările vremurilor noi pe 
care le trăim. Aceste vremuri mi-au 
deschis doar 
spre fericire.

dar știu car-

drumul spre lumină,

IOAN CIUR 
muncitor — Petrila

anii Tas
carte. Ar

Viitorul copiilor
Mi-a plăcut să învăț. Dar eram 

mulți copii acasă șl a trebuit să 
părăsesc 
pribegiei 
veam în 
surpe și 
zis : Am 
cîștigați voi repara casa. Dar vi
surile mele de atunci n-aveau cum 
să se împlinească. Nu cîștigam 
nici atîta cît să mă pot hrăni și 
îmbrăca. Aceasta a fost cu mulți 
ani în urmă...

După eliberare am început să 
învăț o meserie pe un șantier de 
construcții. Apoi mi-am construit 
casă cu împrumut de stat. Mi-arn 
cumpărat mobilă, covoare și toa
te cele necesare. Am trei copii.

școala, să iau drumul 
în căutare de lucru. A- 
sat o casă gata să se 
cînd am plecat mi-am 
să muncesc și cu banii

asigurat
Ei vor putea învăța carte, azi 
au create toate condițiile.

Pe cînd eram copil mi-era tare 
dragă cartea dar abia în acești 
ani am apucat să cumpăr cărți 
și să citesc. Cîtă deosebire între 
viata mea de ieri și cea de azi. 
De aceea, lucrînd pe șantierul de 
construcții din Lupeni în briga-* 
da de instalatori apă condusă 
de Istodor Vintllă muncesc cu 
tragere de inimă ca prin munca 
mea să contribui la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al lll-lea 
al partidului, la desăvîrșirea con
strucției Socialismului în scumpa 
noastră patrie.

PAVEL PANTILIMON 
instalator — Lupeni

analfabetismului. Mii de opnmu 
pornesc să siringă cu Indîrfire «W- 
deiul, să pătrundă în tainele nepre
țuite ale cărților.

„Socialismul începe acolo unde 
mUiossne de oameni iți însușesc 
cultura". Cuvintele lui Lenin sint 
azi fapt împlinit în țara noastră. 
Valea Jiului, un compact șa, ~r 
de construcții, poate, fi denu -(ti 

' un adevărat complex de îmtâță- 
mînt. MU de oameni învață azi cu 
sirguință. Bibliotecile, în număr de 
42, cuprinztnd circa 138.500 volu
me împrumută zilnic cititorilor pes
te 1000 cărți. în sălile de lecturi 
citesc cu nesaț, însuțindu-și cultu
ra din izvorul nesecat al cărților, 
tineri și vtrstnici.

Azi în raionul nostru învață cca. 
11.000 de elevi în școlile de cultu
ră generală, circa 9.000 în școlile 
profesionale, de maiștri, de ¿ălifl- 
care și peste 700 studenți la Ins
titutul de mine. In afara celor care 
studiază în cadrul unui sistem or
ganizat de învițimînt, sînt foarte 

_ mulți care au devenit prieteni buni 
ai cărții. Numele celor întîlniți pe 
panoul fruntașilor in producție sau 
pe cel al inovatorilor sînt trecuta 
și în fișele cititorilor permanenți ni 
bibliotecilor. Folosind din plin con
dițiile optime de studiu create de 
partid și guvern sute de tineri 
muncitori își completează azi Șțu- 
diile urmînd cursurile serale și AA 
frecventă. ? ri-'

Noile măsuri ale partidului șt 
guvernului au umplut de bucurie 
și îndemn inimile oamenilor mun
cii. Mărirea spațiului fcolar, gra
tuitatea manualelor școlare pentru 
elevii claselor l—Vll, mărirea con
siderabilă a numărului de eleat ți 
studenți sînt dovezi care vorbesc 

la sine.
MIHAIL DUM1TRESCU

- FLOREA COSTINA 
mamă eroină — Vulcan

capitaliștii și

— Lupeni

P
Sohodolul era pini nu de mult o coastă pietroasă. Con- | 

structorii au pornit insă să transforme aspectul ei. S au să- | 
pat fundații,' s-a turnat beton, s-au dădlt ziduri... In prezent, pe h 
S oho doi se ridică 10 blocuri noi de locuințe, un cămin munci
toresc, 4 magazine, o școală de 7 clase și un ștrand, pentru I 
muncitorii de la termocentrala Paroșenl. Acesta este al 10-lea jj 
cartier de blocuri ridicat în anii puterii populare pentru oa- || 
menii muncii din Valea Jiului, lată o vedere parțială din noua II 
tată a Sohoddulul. ___________ ______________

*=»

Trăiesc 
o viață nouă

A fost o vreme cînd treceam pe 
drumul Coroieștiului și 
dieăm oamenii de 
ram. Și nu eram 
astfel de situație, 
mea săracă ducea 
de obidă, mizerie și umilință

Dar au răsărit la 23 August 
1944 zorii unei vieți noi pentru 
muncitori și țărănimea muncitoa
re. De atunci trăiesc viată de om 
liber. Am privit cu bucurie schim
bările care au transformat vechiul 
Vulcan într-un oraș cu blocuri 
mari, cu mineri veseli și copil 
fericiți. Vremurile astea noi 
schimbat fata satului. Ar.sm ml 

pe Gare o tră- 
a c?mi- 

a comitetului

nu ve- 
amărîtă ce e- 
singură într-o 
Toată țărăni- 
aceeași viață

au

bucur de viața 
iese. Sînt membră 
nului cultural și 
sătesc de femei. Muncesc Și snwt
bucuria vieții libere pe care ne-MB 
dobîndit-o și port recunoștință 
fierbinte partidului călăuzitor fă 
gloriosului popor sovietic cKbo» 
rator.

FLOAREA PETRESCU 
Coroiești — Vulcan

Cj .
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Grija tați de om este astăzi una din preocupările primordiale 
sie statalul nostru democrat-popular. Numai in Valea Jiului se 
cheltuiesc lunar 116.000 lei alocații pentru copii, 5.500.000 iei 
penali de bitrinețe, 6.000.000 lei cheltuieli pentru asistență so
cială. Unitățile sanitare din raionul nostru dispun azi de 1.146 
paturi față de 220 rite erau In 1944. Unitățile sanitare din raion 
au fost dotate cu aparatură modernă de precizie, cu utHaJ, apa- 
rataj și mobilier nou. La Lupeni și Petriia s-au ridicat noi spi
tale. Anual se cheltuiesc pentru apărarea sănătății oamenilor mun
cii peste 20.000.000 lei.

In Valea Jiului muncesc azi peste 1S0 medici de toate specia
litățile, în timp ce înainte de 1944 erau doar 17.

IN CLIȘEU: Aspect din laboratorul Spitalului unificat Petro
șani

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

in loc : o generație întreagă I
. ...Era in primii ani de recons- 

îcție a tării. Minerii Lupeniului, 
>. inceau dîrz pentru a răspunde 
prin fapte chemării partidului de 
a spori producția de cărbune, ndt 
de necesar uzinelor ți transportu
rilor, vindecării rănilor pricinuite 
de război.

în acei ani, alături de alte rute 
de tineri, cate au venit în Valea 
Jiului pentru a se face mineri, a 
venit la Lupeni ți Lukacs Andrei. 
Avea 19 ani. Un tînăr firav, sfios, 
in gînd cu dorința să se facă mi
ner. Lukacs Andrei a fost printre 
primii tineri care au venit la Lu
pani, după 23 August 1944. După 
el au venit sute ți chiar mii de ti
neri

„Veteranii" i-au primit pe toți 
cu brațele deschise. Doar n-au ve
nit la odihnă ! Au venit la o mun
că grea, de răspundere, dat fru
moasă. Patria cerea cărbune. Vete
ranii erau convinși de înalta răs
pundere ce le revenea. De aceea 
i-au înconjurat cu căldură, dar și 
severitate, pregâtindu-i pentru 

munca în mină.
»’■ Te fac miner... i-a spus co- 
tnUiutul Doțiu Avram, după pti- 
m.ult șut făcut de Lukacs Andrei 
in abataj.

Băfinul îl învăța cu grijă pc 
„elev“. îl pregătea prin lupta de 
zi cu zi , corp la corp, cu stratul 
încleștat în sttînsoarea adîncurilot. 
Elevul învăța de la minerul virst- 
nic nu numai să taie cărbunele. 
Prin povestirile sale despre anii 
cînd minerii, rupți și înfometați, 
tăiau cărbunele cu tîrnăcopul, cînd 
cărau cărbunele prin galerii pline 
de băltoace cu roaba, îi insufla tî- 
nărului aceeași ură față de trecut 
care umplea inima lui și inimile tu
turor veteranilor ca el. Dar nu 
numai despre trecut a vorbit el 
tînărului. îl făcea să înțeleagă sem
nificația fiecărei tone de cărbune, 
perspectiva Luminoasă a muticii de 
miner, perspectiva eforturilor între
gului popor condus de partid

Producția de cărbune a crescut 
necontenit. Numărul tinerilor, care 
la chemarea partidului au venit să 
se facă mineri, a sporit an de an. 
In acești ani de muncă tumultuoasă, 
•veteranii minei au făcut față unei 
sarcini deosebite : zeci de mineri, 
comuniști și nemembri de partid 
«u calificat tinerii în meseria dî 
miner, au sădit în conștiința lor 
demnitate pentru meseria atît de 
batjocorită în trecut și atît de pre
țuită in zilele noastre.

Lukacs Andrei este azi resocm- 
sabilul unei brigăzi fruntașe pe mi
nă, Sălceanu Petre, un alt elev 
crescut de Doțiu Avram, e de ase
menea, un brigadier destoinic. Și 
cîți mineri, oameni în deplinul în
țeles al cuvîntului, n-a crescut Do- 

țiu Avram. Dar, Feher Vasile, Da
mian Traian, Jurca Roman, Dobai 
Ioan, Huda Mihai și mulți alți ve
terani ? O generație întreagă 1

Bătrinul Jurca Roman peste cî
te va s&peămîni se va despărți de 
mină, e pensionar.

— Și cine-ți ia locul Jurca 
baci ? Minerul zîmbește cu mîndrie 
și răspunde :

— O generație întreagă 1
Intr-adevăr, la sectorul cel mai 

mare al minei, sectorul III, sînt 3 
frontale mari. Toate trei sînt con
duse de foști elevi a lui Jbrca baci : 
Ghioancă Sabin, Spînu Petre și 
Ghioancă loan. în aceste abataje 
se urmează azi metalic, se extrage 
cea mai mare producție de cărbu
ne cocsificabil. Poate să fie min- 
dru Jurca baci I Și cîți din foștii lui 
„elevi“ nu sînt azi șefi de schimb, 
mineri destoinici ? Pot fi mîndti 
toți veteranii. Au crescut o genera
ție demnă de timpurile noi pe care 
le trăim.

Muszta Alexandru și Bartha Dio- 
ninisie, Furo Alexandru șl AsUu 
loan, toți minerii Lupeniului cres
cuți în anii regimului democrat- 
popular — generația de mineri a 
lui 23 August — s-au dăruit cu 
pasiune și toate forțele bătăliei pe 
frontul pentru mai mult cărbune, 
pentru înflorirea patriei socialiste.

I. DUBEK

23 August 
a eliberării

(Urmare din pag. La)

portante pentru economia națio
nală. Industria constructoare de 
mașini dă o producție de mai bine 
de 10 ori mai mare decît în 1938. 
Producem utilaj petrolifer, con
strucții navale, tractoare, mașini 
agricole, camioane, mașini-unelte, 
utilaj pentru industria minieră, 
siderurgică, chimică, alimentară, 
uțeară, rulmenți, mașini și insta
lații electrice și altele care n-au 
fost niciodată produse în trecut 
în tara noastră. Industria chimi
ca a .cunoscut o puternică dezvol
tare. s-a lărgit baza energetică 
a economiei naționale prin mări
rea producției de cărbuni, de pe
trol și gaze naturale, energie e- 
lectrică. Realizarea înainte de 
termen a grandiosului plan de e- 
Jectrificare a tării constituie un 
uriaș succeș. In anii 1956—1969 
au fost construite 101 întreprin
deri noi, 93 secții noi, iar 294 
întreprinderi au fost reutilate și 
dezvoltate. O vie imagine a dez- 
voltării economiei naționale a Re
publicii Populare Romîne, ca re
zultat al înfăptuirii cu perseve
rentă a politicii leniniste a parti-

PROGRAM 
CULTURAL- 

SPORTIV
Orașul Petroșani a îmbrăcat 

haine de sărbătoare Aici cei peste 
600 de concurenti își vor disputa 
întîietatea la cînt, joc și în sport 
în cadrul fazei raionale a con
cursului cultural-s-portiv ce va a> 
vea loc în zilele de 23—24 au
gust.

Amatorii de cîntece și dansuri 
pot urmări în ziua de 23 August 
pe estrada din Piața Victoriei în- 
ceptnd de Ia ora 13,30 formația 
artistică a clubului minier Lonea, 
urmînd în ordine formațiile clu
bului central Petroșani, clubul 
cooperativei Jiul Petroșani și for
mația clubului minier Aninoasa 
după care în același loc la ora 
20 urmează dans pînă în zori. 
Tot în această zi începînd de la 
orele 14,30 pe estrada din car
tierul Dimitrov își vor disputa 
întîietatea formațiile cluburilor 
miniere din Aninoasa. Lonea și 
Uricani. Concursul continuă și în 
ziua de 24 august pe estradele a- 
mintite.

Pentru amatorii de sport, pro
gramul sportiv se anunță tot atît 
de bogat și interesant, el va a- 
vea loc pe stadionul Jiu! și pe 
terenurile Elevul, O.C.L. șf 
C.C.V.J.

Concursul se încheie cu Car
navalul tineretului care va avea 
loc In Piața Victoriei în seara 
de 24 august.

509.000-000 lei. lată valoarea mărfurilor desfăcute într-un sin
gur an prin unitățile comerțului socialist In Valea Jiului, Rețeaua 
comerțului socialist din raionul nostru a cunoscut în ultimii ani 
o mare dezvoltare. Numărul unităților comerciale a ajuns azi la 
peste 350, prin care sînt puse la dispoziția oamenilor muncii tot 
mai multe sortimente de mărfuri de bună calitate.

In rafturile încărcate ale magazinelor ne-am obișnuit să ve
dem etichete cuprinzînd: „Preț vechi — preț nou“ ceea ce în
seamnă noi reduceri de prețuri ca urmare a măsurilor luate de 
partid și guvern pentru cont Kw ridicare a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

— luminoasa sărbătoare 
patriei de sub jugul fascist
dului de industrializare socialistă 
a țării, este faptul că în 1960 
realizăm în numai 11 săptămtni 
întreaga producție industrială din 
1938.
. Succese deosebit de importante 

au fost obtînute în transformarea 
socialistă, a agriculturii. Încă de 
la sfîrșitul anului 1959 a fost în
deplinită sarcina trasată de cel 
de-al 11-lea Congres al P.M.R. 
de a se asigura preponderența 
sectorului socialist ca suprafață 
și ca producție marfă. înzestra
rea tehnică a agriculturii, aplica
rea celor mai înaintate metode 
agrotehnice pe întinsele ogoare 
ale gospodăriilor agricole de stat, 
alé colectiviștilor și întovărășiți- 
lor, au asigurat creșterea sub
stanțială a producției agricole

Realizările obținute în dezvol
tarea industriei și agriculturii au 
dus la ridicarea bunăstării po
porului. Venitul național a cres
cut de 2,7 ori față de 1938. In 
1959 salariul real a crescut cu 
33 la sută față de 1955, îndepli- 
nindu-se astfel cu un an mal de 
vreme sarcina trasată în acest 
domeniu de cel de-al Il-lea Con
gres al P.M.R. Recenta hotărîre

DOUĂ IMAGINI
(Urmare din pag, l-a)

care minerii intrau in șut, peteciși 
de atîtea ori, erau încălțați și in 
zilele libere, cînd se adunau 
împreună si discute despre ce tre
buie făcut pentru a da viață cu
vîntului partidului. Vorbeau des
pre mecanizare, despre mine mo
derne, dar palmele lot purtau bă
tături aspre de tîrnăcop; discutau 
despre galerii moderne pe care 
si circule convoaie lungi de vego- 
nete trase de locomotive electrice, 
dar braiale le tremurau de greu
tatea rlznelor...

Acele imagini mi-au apărut îna
intea ochilor acum, stribitînd din 
nou adincurile minei Lonea. lntîm- 
plitor am ajuns pe o galerie : acea 
pe care o deschide brigada lui A- 
lexandru Rancea. O galerie princi
pali de transport, largă, susținută 
in bolțari din beton. N-aș putea 
spune ce m-a impresionat mai 
mult; frumusefea lucrării sau fru
musețea muncii minerilor. Aveam 
în față un loc de muncă unde teh
nica minieră și-a spus din plin 
cuvîntul: perforarea se face cu 
perforatoare susținute de coloane 
telescopice. Se pușcă și piatra e 
încărcată într-un timp scurt, cu o 
puternică mașină de încărcat so
vietică. Aparate speciale absorb 
praful, ventilatoare puternice asi
gură minerilor condiții din cele mai 
bune de lucru. Brigada realizează 
lunar înaintări de profil nor
mal de peste 120 m. Pe pieptul 
brigadierului Rancea strălucește

a partidului și guvernului cu pri
vire la reducerea- prețului de vîn- 
zare ia un mare număr de pro
duse de consum a marcat o nouă 
creștere a n-ivelului de trai al ce
lor ce muncesc. S-a dezvoltat con
siderabil baza materială a învă- 
tăinîntului, rețeaua de spitale, 
policlinici și alte instituții de a- 
sistentă medicală.

Marile succese obținute de oa
menii muncii din patria noastră 
în toate domeniile de activitate 
oglindesc imensa forță creatoare 
a poporului nostru eliberat pen
tru totdeauna de exploatare. ,.lrt 
Republica Populară Romînă — a 
arătat tovarășul Qh. Gheorghiu- 
Dej în Raportul prezentat la cel 
de-al 111-lea Congres al P.M.R. 
— a fost creată baza economică 
a socialismului; aceasta consti
tuie o măreață victorie a clasei 
muncitoare, a țărănimii munci
toare, a intelectualității".

Minerii și toți cei ce muncesc 
dtn bazinul nostru carbonifer tră
iesc din plin ■ bucuria marilor 
transformări care au avut loc 
după 23 August. Vechea Vale a 
Jiului, cu îngrămădirile ei de co
cioabe în care muncitorii adîncu- 

Ordinui Muncii, cu care a fost 'dis
tins cu prilejul Zilei mutendui, 
pentru merite deosebite. De curînd 
al s-a mutat în casă nouă, pnmrie, 
pe care și-a construit-o cu ham 
cîștigați la mină.

— Galena pe care o deschid? 
brigada lui Rancea e de mare im
portanță pentru dezvoltarea, moder
nizarea ți centralizarea minei Lo
nea, spunea tovarășul Smida lo- 
sif, maistru principal care era de 
față. Va face legătura cu noul puț 
central în curs de construcție, puț 
cu sebip, de cel mai modern tip, 
complet automatizat, primul de 
acest fel în țară. Ne pregătim să 
înfăptuim cu cinste sarcinile mă
rețe pe care cel de-al 111-leă Con
gres al P.M.R. le pune în fața in
dustriei carbonifere.

Unde o fi acum minerul acela, 
Feher, pe care îl înltlnisem cu 12 
ani în urmă ?

O fi plecat, poate, în cursul a- 
nilor, la redeschiderea minelor 
Cimpa l și II, poate la redeschide
rea minei Vulcan. Și la Uricani 
poate să fi plecat; și acolo, cînd 
s-a deschis noua mină, a fost ne
voie de mineri cu experiență. Nu 
cumva o fi fost Feher Marton ? El 
e acum pensionar, primește 1200 
lei lunar. Dar bătrinul vine pe la 
mină și se interesează de muncă, 
participă voluntar la înfrumuseța
rea orașului. Se întrece cu cei ti
neri...

Mă gîndeam : sînt atît de puțini 
anii cînd încă pe fețele minerilor 
suferințele brăzdau urme adinei.

Și totuși atît de îndepărtate par 
acele vremi I îndepărtate, pentru 
ci înt-un singur an, în anii lui 23 
August, poporul nostru pățește cu 
decenii înainte.

Economii 
la lemn de mină
Unul din obiectivele de seamă 

ale întrecerii socialiste în cinstea 
zilei de 23 August la minele din 
Valea Jiului, a fost și economi
si re'a lemnului de mină. Proce
deele folosite, pentru înlocuirea 
lemnului prin armarea cu fier în 
abataje și cu bolțari de beton în 
galerii, au dus la economisirea 
unor însemnate cantități de ma
terial lemnos. Succese deosebite 
în această direcție au obținut mi
nerii de la Uricani care în pri
mele 7 luni ale acestui an au e- 
conomisit în total 615 m. c. lemn 
de mina

Datorită înlocuirii lemnului 
prin diferite sisteme de susținere, 
colectivul minei Lupeni a redus 
în' luna trecută consumul de lemn 
cu 5 m. c. pe mia de tone de căr
bune extras. Realizări frumoase 
în acțiunea de economisire a lem
nului de mină au înregistrat și 
colectivele minelor Vulcan și A- 
nlnoasa.

rflor trăiau într-o mizerie mai 
neagră decît cărbunele, roși de 
boli și de foamete, de ignorantă, 
a rămas pentru totdeauna de do
meniul trecutului. In locul vechi
lor colonii au apărut și se dez
voltă în toate localitățile cartiere 
noi, cu blocuri moderne cuprin- 
zfnd mii de apartamente sănătoa
se și luminoasa, în care trăiesc 
minerii și familiile lor. Minele de 
cărbuni în care în trecut singu
rele unelte erau tîrnăcopul. lo
pata, rîzna, unde brațele mineri- 
lor erau de ajuns pentru îmbo
gățirea capitaliștilor, s-au trans
format în zilele noastre în ade
vărate uzine subterane. De la a- 
hataje și pfnă la ziuă proceaul 
de extragere a cărbunelui e me
canizat cu mașini moderne, care 
fac mereu mai spornică munca 
minerilor. Cîștigurile bune pe ca
re le realizează, condițiile de 
muncă și de viată ce le sînt a- 
sigurate, arată cft de mare este 
grija pe care partidul și guver
nul o poartă minerilor. Școlile de 
toate gradele, cluburile, cinemato- 
grafe'e, sălile și terenurile de 
sport, instituțiile de îngrijire a 
sănătății, larga rețea de aprovi
zionare și multe alte înfăptuiri 
au transformat bazinul nostru 
carbonifer dintr-o vale a pMtige- 

(Contlnuare în pag. 4-a)
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Ndreafa biruinfâ a științei $1 tehnicii sovietice
B Nava-satelit sovietică a fost readusă pe pămînt.
B Pentru prima oară în istorie, ființe vii care au efectuat Sin zbor în cos

mos s-au înapoiat cu succes pe pămînt.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS anunță: După încheierea programului de cercetări, stabilit 

pe 24 de ore, și în urma obținerii datelor cu privire la activitatea! vitală a animalelor și cu privire 
la funcționarea normală a sistemului de zbor al navei-satelit, s-a dat comanda privind coborîrea ei 
de pe orbită. Această comandă a fost dată In timp ce nava efectua cea de-a 18-a rotație. Sistemul 
<Je dirijare a navei-satelit și instalația de frinare an funcționat cu mare precizie și au asigurat 
coborîrea navei în regiunea stabilită. Abaterea punctului de aterizare față de cel stabilit anterior 
pe baza calculelor a fost de aproximativ 10 km.

Nava-satelit, avinid o greutate de 4.600 kg. (exclusiv greutatea ultimei trepte a rachetei pur
tătoare) și un sistem special de protecție antitermică, a trecut cu succes prin atmosfera terestră. 
Nava-satelit și cabina cu animalele de experiență care s-a desprins de ea, au aterizat cu succes.

Avioanele și elicopterele au transportat ia locul de aterizare personal medical și tehnic.
După zbor și aterizare starea animalelor de experiență, inclusiv a clinilor „Strelka" și 

„Belka“ este bună.
In prezent animalele care s-au înapoiat din zborul cosmic sînt supuse unor cercetări com

plexe. Aparatele aflate pe bordul navei au asigurat activitatea vitală normala animalelor in tim
pul zborului.

Astfel, pentru prima oară 
700.000 de km. s-au înapoiat cu

Lansarea și înapoierea pe 
știință, inginerilor, tehnicienilor 
planetar.

in istorie, ființe vii care au efectuat un zbor cosmic de peste 
succes pe Pămînt.
Pămînt a navei cosmice satelit creată de geniul oamenilor de 
și muncitorilor sovietici prevestesc zborul omului în spațiul inter-

Președintele F. S. M. 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S. în 
Uniunea Sovietică a sosit Agos
tino Novella, președintele Federa
ției Sindicale Mondiale, secretar 
general al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia.

O

S-Ü.A. t Noi fonduri 
peniru „ajutorarea” 

statelor străine
NEW YORK (Agerpres).
Dună cum anunță agenția Aso- 

ciated Press, la 19 august Comi
sia senatorială pentru alocații a 
aprobat proiectul de lege cu pri
vire la alocarea de noi fonduri 
pentru „ajutorarea“ statelor stră
ine, prezentat de guvernul ame
rican, 
jutor“ 
— va 
litare.
anul acesta Congresul S.U.A. a- 
focă pentru „ajutorul“ militar cu 
500 milioane dolari mai mult 
decît anul trecut.

Partea leului din acest „a- 
— 1.800 milioane dolari 
fi destinată scopurilor tei- 
Este demn de remarcat că

(Urmare din pag. 3-a)

ca-

Congresul Partidului Socialist 
Popular din Cuba

(Agerpres). — TÄSSHAVANA 
anunță :

Congresul 
diului Socialist Popular din Cuba 
își continuă lucrările. In ședin
țele plenare din 18 și 19 august 
delegații au ascultat raportul lui 
Aníbal Es Alante cu privire la 
proiectul noului program al par
tidului și raportul lui Manuel Lu- 
sardo cu privire la modificări în 
statutul partidului. In aceleași 
ședințe a continuat discutarea 
problemelor aflate pe ordinea de 
zi a Congresului.

Cuvîntărtle delegaților din par
tea organizațiilor de partid din 
diferite regiuni ale țării consti
tuie o dovadă grăitoare a activi
tății multilaterale a Partidului 
Socialist Popular din Cuba, în
dreptată spre consolidarea și dez
voltarea revoluției cubane, spre 
mobilizarea maselor în sprijinul 
guvernului Cubei în frunte cu 
Fidel Castro și al transformări
lor revoluționare pe care le în
făptuiește acest guvern.

Participanții la Congres au a- 
rătat necesitatea de a se spori e- 
forturile pentru traducerea cît

al VIII-lea al Parti-

grabnică in viată a planu- 
de industrializare a țării,

mai 
rilor 
de dezvoltare multilaterală a a- 
griculturii, de ridicare a nivelu
lui material și cultural al poporu
lui cuban.

In ședința din dimineața zilei 
de 19 august delegații și invita
ții la Congres au primit cu en
tuziasm știrea cu privire la noua 
realizare remarcabilă a Uniunii 
Sovietice care a lansat cea de-a 
doua navă cosmică. Cînd s-a dat 
citire comunicatului din Moscova 
asupra lansării, întreaga asisten
tă s-a ridicat în picioare și s-au 
auzit ropote de aplauze. Au ră
sunat puternic aclamațiile de sa
lut în cinstea marii Uniuni So
vietice, în cinstea remarcabilelor 
ei succese.

Propunerile delegației R. P. Romîne 
la O. N. U.

O.N.U. a două puncte intitulate:
I. „Acțiuni pe plan internațio

nal în vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătății dijțtre 
state europene aparținînd minor 
sisteme social-politice diferite“ și

II. „Acțiuni pentru promovarea 
în rîndurile tineretulni a ideilor 
păci", respectului și înțelegerii în
tre popoare

NEW YORK (Agerpres).
La 19 august Silviu Brucan, 

reprezentant permanent al Repu
blicii Populare Romîne la Orga
nizația Națiunilor Unite a adre
sat secretarului general în nu
mele guvernului Republicii Popu
lare Romîne cererea de a se în
scrie pe ordinea de zi a celei de a 
15-a sesiuni a Adunării Generale

• LENINGRAD. La 19 august 
a părăsit Leningradul plecînd spre 
partea de nord a Oceanului Atlan
tic, o expediție a Academiei de 
Științe a U.R.S.S., alcătuită din 
navele „Kekand“ și „Căpitanul Fe
dotov“. Scopul expediției este de 
a studia diferite elemente fizice și 
condițiile hidremeteorologice din 
partea de nord a Atlanticului.

• LONDRA. Agenția France 
Presse relatează că la 19 august 
muncitorii uzinei de automobile 
Ford din Marea Britanie au decla
rat o grevă de 48 de ore în semn 
de protest împotriva refuzului cer
curilor patronale engleze 
pecta contractul colectiv

• BONN. După cum 
presa, S.U.A. au pus la

de a res- 
incheiau 
relatează 

dispoziția 
flotei navale vest-germane al șa
selea contrătorpilor de escadră, în
zestrat după ultimul cuvînt al teh
nicii. Contratorpilorul a și sosit la 
baza navală din Flensburg.

• LEOPOLDVILLE. După cum 
reiese din infotrr ațiite coresponden
tului din JLeOj-oldville al agenției 
France Presse, în rindul locuitori
lor cu vederi patriotice din An
gola, care se află în Congo, se ex
tinde mișcarea pentru eliberarea 
Angolei de sub dominația colonia
liștilor portughezi. =•<'•

Unul din fruntașii naționaliști 
din Angola a publicat în paginile 
ziarului „Congo“ care apare la Leo- 
poldville, un apel în care cheamă

Armata laoțiană de sub comanda lui Nosavan 
refuză să i se supună

VIENTIANE (Agerpres).
Agenția vietnameză de informa

ții transmite: Postul de radio 
„Vocea Patet Lao-ului“ a anun
țat că numeroase unități ale ar
matei regale laotiene din Laosul

rii cum era pe vremea robiei 
pitaliste, într-o vale a fericirii.

Minerii, ceilalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului, împreună cu 
toti cei ce muncesc din patria 
noastră, știu că partidului dato- 
resc viața nouă pe care o trăiesc. 
In numele vieții lor noi, al vii
torului pe care și-l făuresc sub 
conducerea partidului, ei își pun 
toate forțele în lupta pentru în
florirea patriei noastre libere. Co
lectivele minelor noastre știu că 
a lupta pentru înflorirea patriei, 
înseamnă a munci din toaite pu
terile pentru îndeplinirea cu cin
ste a sarcinilor pe care cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. le pune 
în fața industriei carbonifere. In 
minele Văii Jiului se realizează 
o productivitate pe bazin de pes
te o tonă de cărbune pe post, iar 
economiile realizate în acest an 
la prețul de cost depășesc suma 
de 4.200.000 lei. In cadrul între
cerii socialiste în cinstea zilei de 
23 August au fost date peste plan 
mii de tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Sporirea producției de căr
bune pînă în 1965 de ’1,4—1,6 
ori, creșterea productivității mun
cii în exploatările carbonifere cu

cel puțin 40 la sută, reducerea 
consumului de material lemnos 
de la 53 m. c. pe mia de tone la 
35 m. c. sînt sarcini de mare 
răspundere puse (Je planul de 6 
ani, pentru a căror îndeplinire 
minerii Văii Jiului sînt hotărîți 
să depună toate eforturile.

Sărbătorind ziua de 23 August, 
oamenii muncii sînt mîndri de 
realizările obținute, privesc cu 
încredere viitorul socialist pe ca
re și-l' făuresc sub conducerea 
partidului. Pășim spre noi și mă
rețe victorii în dezvoltarea eco
nomiei naționale, a culturii și ni
velului de trai. Planul de 6 ani 
constituie un măreț program de 
dezvoltare a economiei naționale, 
un plan al continuării în ritm 
susținut a industrializării socia
liste a tării, cu dezvoltarea în 
primul rînd a industriei grele, cu 
pivotul ei principal ■— industria 
constructoare de mașini „înfăp
tuirea prevederilor planului de 6 
ani, prima etapă a programului 
de perspectivă, a cărui schiță a 
fost întocmită în ultimii 2 ani, — 
se arată în Raportul expus de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dei 
la cel de-al II Mea Congres al 
P.M.R. — va deschide în fața po
porului nostru noi orizonturi și

mai luminoase : desăvîrșirea con
strucției socialiste și perspectiva 
trecerii treptate la construirea 
comunismului“. In următorii 10— 
15 ani, țara noastră va deveni 
o țară industrială dezvoltată, cu 
o agricultură multilaterală și de 
înaltă productivitate, ceea ce va 
permite întregului popor condiții 
de viață demne de epoca socia
lismului victorios și a construc
ției comunismului.

Poporul nostru este mîndru că 
patria sa, în trecut înfeudată im
perialismului, este o țară liberă, 
cu un puternic prestigiu interna
țional. Alături dte celelalte țări 
socialiste, în frunte cu marea 
noastră prietenă și eliberatoare 
Uniunea Sovietică, tara noastră 
luptă sub gloriosul steag al mar- 
xism-leninismului pentru victoria 
nobilelor idei ale păcii șl progre
sului omenirii. Trecînd în revis
tă succesele dobîndite în cei 16 
ani care au trecut de la elibera
re, privind cu încredere spre vii
tor, oamenii muncii din Valea 
Jiului, împreună cu întregul nos
tru popor își manifestă ferm ho- 
tărîrea de a consolida 
cuceririle obținute, de 
forțe sporite, sub 
partidului, pentru 
programului grandios 
și înflorire a patriei noastre noi, 
elaborat de cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R.

de sud, regiune care se află sub 
comanda generalului rebel Nosa- 
van, au refuzat să se supună or
dinelor acestuia de a ataca for
țele armate revoluționare și de a 
se îndlrepta împotriva orașului 
Vientiane.

Postul de radio a precizat că, 
răspunzînd apelului adresat de 
Comitetul revoluționar, numeroa
se unități ale armatei regale ca
re au primit ordin de la coman
danții proamericani de a porni 
din orașul Luan Praban spre di
ferite localități ale 
s-au întors în oraș.

In localitățile Nam 
Hun și Sop Nao din 
Fong Saly, trupele regale s-au 
revoltat și, unindu-se cu forțele 
populare de rezistență, au ucis pe 
comandanții unităților rebele.

la eliberarea Angolei de sub ocu
pația portugheză. El a declarat că 
colonialismul portughez este „cel 
mai reacționat Colonialism“.

• PARIS. După cum transmite 
corespondentul agenției France 
Presse din Santander, la Reosine 
(Asturia) s-a prăbușit un baraj a- 
parținind societății miniere din 
Asturia. Năvala apelor a distrus o 
serie de clădiri inclusiv un spital 
și cîteva case de locuit. Potrivit 
datelor preliminare, ca urmare a 
catastrofei, au pierit 18 oameni.

• BUDAPESTA’ Un nou soi
de grîu care prezintă mari avanta
je în condițiile de sol și climă exis
tentă în R.P.U. a fost realizat f •> 
încrucișări de grîu sovietic și ri- 
lian. A

Însămînțat în acest an pe supra
fețe mari, noul soi de grîu a dat 
rezultate foarte bune. In gospodă
riile de stat din județul Pesta, un
de a fost însămînțat pe o suprafață 
totală de 400 iugăre s-au strîns, cu 
tot timpul nefavorabil, 20 pînă la 
25 chintale la iugăr.

• TOKIO. Partidul Socialist din 
Japonia a dat publicității o decla
rație în care cere îndepărtarea ime
diată din portul japonez lokosuka 
a submarinului american „Grey 
Back“, înzestrat cu arma nucleară.

Partidul socialist arată în decla
rație că folosirea portului japonez 
pentru acest submarin american 
dezvăluie pînă la capăt dependența 
Japoniei de „tratatul de securitate" 
japono-american.

• HANOI. In capitala R. D. 
Vietnam se apropie de sfîrșit lu
crările la rezervoarele de apă, cele 
mai mari lucrări de acest gen ^țin 
Vietnamul de nord. Rezervor 
Vor avea o capacitate zilnică „ae 
12.000 m.c. de apă.

• VIENTIANE. După cum au 
anunțat din Vientiane agențiile de 
presă, prințul Suvanna Fumma, nu
mit în funcția de prim ministru 
al Laosului, a declarat la 19 au
gust că în orașul de reședință a 
regelui Luang-Prabang a fost ares
tat emisarul său trimis pentru a

corn-

provinciei,

Nga, Sop 
provincia

obține de la rege aprobarea 
ponenței noului guvern.

• ROMA. Corespondentul 
Roma al agenției Associated 
relatează că la 18 august Minis
trul Afacerilor Externe al Italici 
a făcut cunoscut că la începutul 
lunii septembrie 1960,, cancelarul 
R. F. Germane, Adenauer, va sosi 
în Italia la invitația primului mi
nistru al Italiei, Fanfani.

din 
Press

și dezvolta 
a lupta cu 
conducerea 
înfăptuirea 
de întărire

PROGRAM DE RADIO
23 August

tă libertatea și pacea, 21,30 So
liști de frunte ai muzicii populare 
romînești, 22,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 14,45 Jocuri 
populare romînești, 15,15 Cîntece 
romînești și sovietice, 16,00 Vor« 
bește Moscova 1 16,30 Pagini ale-i 
se din muzica ușoară romînească, 
17,00 Radioreportaj : 23 August
în tară, 17,20 „Hai 
hora mare, că e zi de sărbătoare“, 
18,00 Cîntă Ansamblu) Armatei 
Sovietice, 18,30 Concert de muzi
că ușoară, 19,00 Concert simfonic 
popular, 20,10 Concert de muzică 
populară romînească și sovietică, 
20,40 Muzică corală romînească, 
21,10 Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 8,00 Trans
misie de la parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală, 14,00 Răsună cînte- 
cul șî jocul pe meleagurile pa
triei, 15,00 Muzică ușoară, 16,50 
Versuri închinate zilei de 23 Au
gust, 17,00 Mari orchestre de mu
zică populară romînească, 17,20 
Interpreti și formații de muzică 
ușoară din țări prietene, 18,00 
Drumeții veseli, 19,05 Formații 
romînești de muzică ușoară, 19,30 
Pagini din istoria nouă a patriei, 
20,00 Cîntăreti romîrii, laureati 
ai concursurilor internaționale, 
20,30 Concert de estradă, 21,00 
Compozitorii noștri cîntă marea 
sărbătoare, 21,15 Poeții lumii cîn-

romînească,

să-ntindem
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