
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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40 de ani de lupta și victorii 
pentru libertatea și fericirea poporului
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î"n SÎINT DATOR
Mi e vremea mea o flacără intensă 
O clocotire spre azur, și dettsă, 
Suiș tulburător ce urcă-n schele 
Profilul dur al creșterilor mele
Cu armonii in fulgerări de linii, 
Pulsînd în ele sevele luminii I... 

Sub bolțile de instelații-ncheagă 
Un sens profund de frumuseți, intreagă
Puterea-mi se dezvăluie sub soare: 
Vitală, demnă, veșnic creatoare! 
A vremii niele-s ardere intensă
O clocotire spre azur, și densă :

Mai e un drum, o trecere prin stincă 
Apoi mai inc-o zbatere, și încă...
Nu, nu-i deajuns de loc, cum frige dalta! 
Mai este înc-o treaptă, apoi alta.
Simt o chemare ce, vibrînd, adună-n 
Perpetuu zbor, preludii de Comună.
Iți sint dator, partid al clasei mele, 
Declanșatorul energiei mele i

TRAfAN MULLER

oa- 
din LAZAR DAVID

prim secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani
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ANGAJAMENTELE —
FAPTE ÎMPLINITE

Combinatul
ANGAJAMENTE: 

67.500 tone de cărbune 
peste plan pină la 8 
Mai ; productivitatea me
die 1,102 tone pe post; 
5.200.000 lei economii a- 
nuale peste plan, îmbu
nătățirea calității cărbu
nelui cu 0,2 la sută.

Mina
ANGAJAMENTE: 

25.000 tone de cărbune 
cocsificabil peste planul 
anual ; depășirea produc
tivității muncii planifica
tă cu 2 la sută ; îtnbună 
lățirea calității cărbune
lui cu 0,2 la sută.

I carbonifer
REALIZĂRI: Pînă la 

1 Mai s-au produs 
91.000 tone de cărbune 
peste plan din care 25.900 
tone de cărbune cocsifi
cabil ; productivitatea me
die este de 1,108 tone 
pe post ■ în aprilie ; cali
tatea îmbunătățită cu 1 
la sută ; economii peste 
plan 3.850.000 lei.

Lupeni
REALIZĂRI: Pină la 

1 MU s-au extras peste 
plan 10.861 tone de cât-d 
bune cu un conținut de 
cenușă redus cu 1 la su
tă (în aprilie); producti
vitatea medie în aprilie 
a atins pe mină circa 
0,980 tone pe post.

clamarea Repu
blicii Populare 
Romine, au per
mis trecerea la 
organizarea vas
tei opere de con

struire a socialismului în patria 
noastră.

. Partidul Muncitoresc Romîn a 
înfățișat maselor populare un 
program dar, fundamentat știin
țific, bazat pe aplicarea crea-

La 8 Mai 
menii muncii 
patria noastră 
sărbătoresc un 
eveniment de în
semnătate deose
bită în istoria mișcării munci
torești din țara noastră și a în
tregului popor: împlinirea a 40 
de ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Rominia. Parti
dul comuniștilor, detașamentul de 
avangardă al clasei Jioastre muu -, toare a învățăturii .țnarxjst-lend - 
cltoare împlinește 40 de ani de 
luptă glorioasă pentru libertatea 
și fericirea poporului, pentru 

L ^construirea mărețului edificiu al 
societății noi, societatea socialis
tă. Credincios pină la capăt a- 
totbiruitoarei învățături marxist- 
leniniste, internaționalismului 
proletar, slujind cu devotament 
interesele poporului, partidul a 
parcurs în aceștil 40 de ani un 
drum glorios, conducind clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare la victorie în 
lupta pentru răsturnarea regimu
lui burghezo-moșieresc, pentru 
instaurarea puterii populare, pen
tru construirea bazei economice 
a socialismului.

Ca rezultat al unui îndelun
gat proces de dezvoltare istorică 
a poporului nostru, plămădit în 
focul marilor lupte de clasă din 
Rominia anilor 1918—1920, în 
perioada puternicului avi nit re
voluționar ce a urmat Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
Partidul Comunist din Rominia 
a continuat și a ridicat pe o 
treaptă superioară lupta de vea
curi a poporului nostru pentru 
eliberarea socială și națională; 
De la înființarea sa, partidul 
și-a Înscris pe steagul său de 
luptă răsturnarea regimului bur
ghezo-moșieresc, lichidarea ex
ploatării omului de către om, 
construirea societății socialiste.

Sărbătorind aniversarea parti
dului lor drag, oamenii muncii 
din patria noastră iși amintesc 
cu emoție de glorioasele băfiilii 
repurtate în frunte cu comuniș
tii, sub conducerea lor, pentru 
realizarea mărețelor înfăptuiri cu 
care poporul nostru se mindrește 
astăzi. Avînd în frunte încerca
tul partid al comuniștilor, ma
sele populare au participat activ 
la răsturnarea puterii burgheziei 
și moșierimii, la democratizarea 
țării, au muncit cu eroism pen
tru refacerea economiei națio
nale, au făurit regimul de de
mocrație populară. Victoriile ob
ținute de masele populare: sub 
conducerea P.C.R. în lupta pen
tru reforma agrară și lichidarea 
moșierimii ca clasă, pentru creș
terea producției industriale și a- 
gricole, pentru înlăturarea hao
sului financiar șl a inflației, peo-

; tru înlăturarea monarhiei și pro-

niște, а glorioasei experiențeГ a 
P.C.U.S. pentru construirea so
cietății noi, socialiste. înfăptui
rea politicii partidului de indus
trializare socialistă a tării, de 
transformare socialistă a agri
culturii, de creștere pe această 
bază a nivelului de trai mate
rial și cultural al celor ce mun
cesc, au dat poporului nostru 
posibilitatea ca în foarte scurt 
timp să obțină succese de în
semnătate istorică. In anii pute
rii populare s-au dezvoltat ra
murile hotăfîtoare ale'industriei, 
construcția de mașini, industria 
energetică, siderurgia, chimia 
etc. Dînd viață programului con
strucției socialiste, oamenii mun
cii au înălțat pe întinsul patriei 
obiective industriale cu care în
tregul nostru popor se mîndreș- 
te: centralele electrice de la 
Bicaz, Borzești, Ovidiu, noile 
furnale șl laminoare de la Hu
nedoara, puternicele unități ale 
industriei chimice de la Năvo
dari, Săvinești, Govora și Bor-

Mulțumim din inimă 
partidului

Vineri după amiază, la 
clubul muncitoresc al sin
dicatelor ■ ctin. orașul Pe- 
trila a avut loc o întîlni- 
re între tov. Raczek 
loan, secretar al Comi- 
tetului orășenesc de., par
tid Petroșani ți pionieri’ 
Școlii elementare de 7 
ani. La întîlnirea organi
zată au participat mai 
bine de 200 pionieri, ins
tructori ai detașamente
lor și unităților pionie
rești, activiști U.T.M., 
cadre didactice.

Cu acest 
Raczek 
celor 
lupta 
pentru 
lor economice ale 
ce muncesc, despre grija 
pe care partidul o poartă 
tinerei generații.

anisenaiii pariiiiiiui 
bit despre lupta eroică 
dusă de partidul clasei 
muncitoare din țara noas
tră în cei 40 de ani de 
existență.

In' numele pionidri'.or 
și elevilor din localitate', 
președintele unității de 
pionieri a adus mulțu
miri partidului și guver
nului pentru grija părin
tească pe care le-o poar
tă. In încheierea întîlni- 
rii pionierii au prezentat 
un frumos program com
pus din ctntece, recitări 
Și

Preparafia Lupeni
ANGAJAMENTE: 

Pe an : depășirea planu
lui de recepție cu 83.500 
tone cărbune ; creșterea 
recuperării globale cu 1 
la sută ; economii peste 
plap în valoare 
120.000 lei.

REALIZĂRI: In pa
tru luni s-au recepționat 
peste plan 
de cărbune 
recuperarea 
crescut cu 
iar :econqmiije pește pjan 
se ridică la.’ 44.000*’lei.

25.900 tone 
cocsificabil, 
globală a 

0,6 la sută,

dansuri.

(Continuare în pag. 4-a)

fjiaiura

prilej tov. 
loan, a vorbit 

prezenți despre 
partidului nostru 
apărarea interese- 

celor

Pe scena 
palatului cultural

In cinstea celei de

In mijlocul pionierilor

La întîlnirea De. care a 
avut-o cu cei țeste 100 
de pionieri de la Școala 
de 7 ani din Cimța, tov. 
Ungur Pompiliu, directo
rul cabinetului orășenesc 
de partid Petroșani a vor-

a 
40-a aniversări a P.C.R. 
colectivul Teatrului de 
stat din Valea Jiului a 
prezentat în seara zilei 
de 5 mai, pe scena pala
tului cultural din Lupeni 
piesa „Oameni care tac" 
de Al. Voitin.

La program au partici
pat numeroși propagan
diști, membri ai birouri
lor organizațiilor de ba
ză, agitatori, muncitoare 
de la Filatura Lupeni, 
mineri care au luat parte 
la greva din 1929 din lo
calitate.

i

ANGAJAMENTE: 
Depășirea planului la fi
re cu 6,6 tone, la sulfură 
de carbon cu 3,1 tone ; 
depășirea valorică a pro
ducției globale cu 190.000 
lei ; 
tății 
1 la 
plan

îmbunătățirea cali- 
matăsii produse cu 
sută ; economii peste 
70.004) lei.

I Lupent
REALIZĂRI; Planul 

de producție la fire *s-a , 
depășit cu 7,8 tone, la 
sulfură de carbon cu 6,5 
tone.; producția globală 
valorică depășită cu 
272.000 lei ; calitatea 
relor de mătase s-a îfi||0H 
bunătățit cu 2,7 la sută 
economii peste 
realizat 74.000 lei iri, tri
mestrul I.

Termocentrala Paroșeni
ANGAJAMENTE:

Menținerea energiei elec
trice produse la tensiu
nea și frecvența normală ; 
depășirea planului anual 
cu 13.200.000 kWh, eco
nomisirea 
combustibil 
economii 
1.300.000
productivității muncii 
1,5 la sută.

REALIZĂRI: Nici o 
abatere de la normele ca
litative ale energiei elec
trice produse ; depășirea 
planului pe patru luni cu 
1.600.000 kWh. ; 
economisit 3.015
combustibil conver .ional 
și 472.972 kV/h prin re
ducerea consumurilor pro
prii ; economii prin efor
turi proprii în primul tri
mestru 498.000 lei.

s-au 
tone

!.•

a 2.280 tone 
convențional ; 
peste plan 

lei ; creșterea 
cu

Stele noi pe harta patriei. Centrala termoelectrică Paroșeni (clișeul din stingă) dată in funcție cu 5 ani în urmă, este o 
puternicăimitate energetici a țărH. Anul trecut, ea singnră a produs attta energie electrică dt toate uzinele RomUniei burghezo- 
moșierești tn- 1938.

. Renăscută la viață în anii puterii populare, mina Vulcan ■ este în prezent o exploatare mare și puternică, fruntașă pe ta- 
пшг& ям -.■‘S-U stfrtadMtț și el. In сайігі гесвмЙпкДО ваеШМе a locaiftății, locul vechilor căsuțe îl Iau blocurile moderne cu 
side de apartaiieăte (lă clișeul din dreapta) în care minerii val сіпвні locuiesc în condiții noi, demne de munca lor.
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Vom muncii cu insullcțirc
Cărbune atît cit ne cere (ara!

de lucru. Dacă in primul trimes
tru cenușa din cărbunele nostru 
a fost mai mică cu circa 2 la 
sută fată de norma admisă, in 
luna aprilie procentul admis a 
fost depășit cu 0,3 la sută.

Minerii de la Uricani, mobili
zați de exemplul personal al ce
lor mai buni dintre ei, membrii 
de partid, își exprimă hotărirea 
nestrămutată de a munci tot mai

Hrițcan Vasile împreună cu cîțiva

t
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I Transporturi■
: ieftine și sigure
I Sub această lozincă noi, r~' 
ț sonalul de pe locomotivele De- 
І poului C.F.R. Petroșani, 

întrecere în cinstea 
40-a 
M-am 
echipa

per-

л ara *
♦

ț pornit la

Î celei de-a
partidului, 
preună cu 
nurile remorcate 
va pe care o conduc să 
tonajele maxime admise și să j 
fac economii la consumul de J 
combustibil conventional.

in cele 4 luni care au tre
cut din acest an. toate trenu
rile remorcate de echipa noas
tră au avut un tonai mai ma
re decît cel planificat. In a- 
celași timp, prin întreținerea 1

•

aniversări a ♦ 
angajat, îm • 
mea, ca tre- | 
de locomoti- ♦ 

aibă J

J
4
Ă
4
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Fire de mătase bune și multe
Sîntem 6 tinere membre ale u- 

nei brigăzi .de legătoare din sed- 
ția III a filatură. In cinstea a- 
niversării partidului brigada 
noastră și-a depășft cu 37 la sută 
sarcina de plan pe luna aprilie, 
cucerind astfel pentru a doua 
oară consecutiv titlul de cea mai 
bună brigadă de legătoâre. îm
preună cu colectivul secției noas
tre, raportăm că secția și-a de
pășit cu 1,1 la sută planul de 
producție, a dat 
peste plan 1,5 
tone de fire, iar 
indicife de ca
litate a fost îm 
bunătății cu 3,2 
la sută față de 
1 la sută cît pre
vedea angaja;- 
mentul pe fa
brică.

Știm că măta- 
sa produsă de 
noi filatoarele 
din Lupeni este 
mult căutată. 
Ne străduim să 
satisfacem exi
gențele consuma
torilor, să dăm 
fire de mătase
multe și bune. După cum am a- 
flat într-o recentă consfătuire de 
producție, coleotivul filaturii 
noastre raportează acum, la a 
40-a aniversare a partidului, că 
în întrecerea socialistă și-a de
pășit cu mult angajamentele 
luate. Față de 6,8 tone de fire 
cît prevedea angajamentul noi 
am produs peste plan 7,8 tone, 
calitatea fiind cu 1,7 la sută mai 
bună decît prevedea obiectivul de 
întrecere.

In munca noastră există încă 
rezerve interne suficiente pentru 
a da fire de mătase tot mai mul

te și mai bune. Brigada noastră 
și întregul colectiv al secției a 
hotărît să muncească în așa fel 
încît toată producția să fie nu
mai de calitate extra și prima. 
Mașinile pe care le avem ne per
mit să obținem o asemenea cali
tate. Este însă necesar ca fieca
re dintre noi să acorde o aten
ție maximă calității firelor pre
lucrate. In acest sens s-a creat 
printre noi o puternică opinie de

Geaureanu Maria în mijloculIN CLIȘEU : 
brigăzii saile.

IN CLIȘEU : 
ortaci.

la 8 Mai le-am

Aniversarea a 40 de ani de la 
înființarea gloriosului nostru 
partid coincide aproape cu 12 
ШІ de existență a minei noastre, 
mina Uricani, creată pe baza po
liticii de industrializare a țării 
promovată de partid șl guvern. 
Hotărîți de a înfăptui cu cinste 
sarcinile ce le revin in urma 
Directivelor Congresului al III- 
lea al partidului, minerii minei 
noastre s-au an
gajat ca în cin
stea aniversării 
partidului să ex
tragă anul a- 
cesta cel puțin 
30.000 tone de 
cărbune cocsifi- 
cabil peste plan, 
să reducă pro
centul de cenușă 
cu 2 la sută, 
să obțină un ran
dament mediu 
de 1,220 tone pe 
post și să rea
lizeze 400.000 lei 
economii.

Avem mîndria 
să raportăm 

partidului că an
gajamentele pe 
ne reveneau pînă
îndeplinit și depășit. Am pus la 
dispoziția economiei naționale 
16.414 tone de cărbune cocslfi- 
cabll peste plan, în primul tri
mestru calitatea cărbunelui s-a 
îmbunătățit cu peste 2 ia sută 
față de normă, productivitatea 
medie este de 1,260 tone pe post, 
iar economiile suplimentare la 
prețul de cost se ridică pînă a- 
cum la peste 250.000 lei.

Succesele acestea, obținute sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
constituie pentru colectivul mi
nei noastre baza de plecare spre 
noi realizări. Noi, împreună cu 
minerii de la Lupeni și Vulcan, 
trebuie să asigurăm cărbune coc- 
sificabil atît cît ne cere țara și-l 
vom asigura. In curind vor fi 
terminate pregătirile pentru des
chiderea unor noi abataje came
ră și frontale pe stratul 8—9, 
strat cu cărbune de bună calita
te. Anul acesta se vor termina lu
crările de deschidere și cerceta
re ia orizontul 580.

Rezultatele cu care colectivul 
minei intimpină cea de-a 40-a 
aniversare a partidului sînt bune 
șl cu ele nc mîndrim, dar trebuie 
să spunem că încă nu am făcut 
totul ce puteam și trebuia să 
facem. O primă sarcină care ne 
stă în față este îndeplinirea rit
mică a planului de către toate 
brigăzile. Trebuie de asemenea 
să ne intensificăm munca în do
meniul lucrărilor de investiții, 
unde atît îndeplinirea planurilor 
pe brigăzi cît și calitatea unor 
lucrări încă nu e la, înălțimea 
posibilităților create. Și la cali
tatea cărbunelui avem încă mult

bine, cu spor, de a da patriei 
cărbune de bună calitate și atit 
cit se cere. Vom îndeplini îna>- 
inte de termen angajamentele a- 
sumate, cinstind astfel cei 40 de 
ani de glorioasă existență a 
partidului nostru drag.

ing. I0S1F PEȘ1TZ, șeful 
minei, ing. iOAN VOICHI- 
ȚA, șeful sectorului investi
ții, STANCU TEODORES- 
CU, SPIRIDON TIMOFTE, 
VASILE HRIȚCAN, mineri 
șefi de brigadă, VASILE 

COCONET, artificier

locomotivei în stare de perfec 
tă funcționare și curățenie, fă
ră nici un defect pe parcurs 
sau reparații între spălări și 
folosirea de combustibil infe
rior prin amestec, am reușit 
să obținem o economie de com
bustibil de 122 tone, iar nor-
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ma de parcurs am depășit-o cu J 
16 la sută.

Rezultatele obținute ne în
suflețesc și mai mult. Alături 
de ceilalți mecanici din depou 
ne vom strădui să asigurăm 
un transport cît mai ieftin, în 
depline condiții de siguranță.

AUREL MARCU
mecanic de locomotivă

î 

♦

î 
ț

♦

masă. Flecare filatoare, legătoa
re, sortatoare se îngrijește nu 
numai de calitatea producției 
sale ci observă și felul cum mun
cesc celelalte tovarășe. întregul 
colectiv al Filaturii este ferm ho
tărît să-și îndeplinească și de
pășească angajamentele asumate!

MARIA CEAUREANU, șefa 
de brigadă, LUCIA ENCU- 
LESCU, SUZANA KONICS- 
KA, ECATERINA ZAMFIR, 
ELENA CH1NȚEANU, ANA 

MARTON, legătoare

Mai multă energie, lumina

PRODUSE DE BUNĂ CALITATE
Produsele l.l.L. „6 August"- din 

Petroșani sînt cunoscute de oame
nii muncii din Valea jiului. In 
acest an cantitatea de produse li
vrate de unitățile noastre a cres
cut considerabil față de anii tre- 
cuți. Odată cu creșterea producției 
s-a îmbunătățit și calitatea. Pro
duse ca piine, mezeluri, mobilă și 
altele sînt apreciate de cumpără
tori.

După apariția Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, 
colectivul întreprinderii noastre s-a 
angajat să depășească planul de 
producție pînă la 8 Mai cu 
700.000 lei, produsele să fie de 
bună calitate, să îmbunătățească fi
nisajul mobilei, să realizeze noi 
sortimente de bunuri de calitate 
superioară.

In timpul scurs din acest an în
treprinderea noastră a depășit pla
nul de producție cu 909.000 lei.

La preparate de carne planul a fost 
depășit cu două tone, la dormeze 
și somiere cu 144 buc., la cana
pele cu 42 buc. S-a constatat o 
îmbunătățire a calității mezeluri
lor prin reducerea umidității și 
respectarea grăsimilor, precum și 
a pîinii prin luarea unor măsuri 
eficiente.

In viitor, prin reprofilare, în
treprinderea se va dezvolta și mai 
mult. Se preconizează dezvoltarea 
capacității de producție a celor 
două timplării din Petroșani și 
dublarea producției de binale pen 
tru construcții de locuințe la tîm- 
plăria Livezeni. Colectivul între
prinderii noastre se angajează ca 
și în viitor sa asigure oameni
lor muncii din Valea Jiului pro
duse de cît mai bună calitate.

GHEORGHE COSMA
directorul I.I.L. „6 August" 

Petroșani

Uzina noastră — termocentrala 
Paroșeni — este tînără : actul ei 
de naștere l-a constituit planul 
de electrificare a țării, elaborat 
de partid. Tînără este uzina, ti 
neri sînt și oamenii de aici. Vîrsta 
medic a lor este în jurul a 25 de 
ani. Anul acesta 158 de oameni 
încadrați în diferite forme de în- 
vățămînt general și profesional, 
13 din ei urmează cursurile la 
diferite institute, la uzină funcțio
nează 6 cercuri de minim tehnic.

In întrecerea socialistă în cins
tea aniversării partidului, pe luna 
aprilie am redus consumul de 
combustibil la 396 gr. pe KWh 
produs, economisind în plus sute 
de tone de combustibil, au fost 
economisiți 1447 kg. ulei de tur
bine, s-au montat 3 site rotative 
la decantorul aducțiunii principale, 
s-a făcut termoficar^h grupului de 
blocuri de la colonia Sohodol, 
s-a construit un concasor pentru 
zgură. Muncitorii fruntași ca Vo-

dislav Victor, Nicolescu Constan
tin, Popă Mihai de la secția de 
reparații termomecanice, Vein Vio
rel, Itu Ioan, Duma P., de la 
secția cazane și alții, aduc o con-' 
tribuție prețioasă la realizarea de 
noi succese în muncă.

Cinstind aniversarea partidului 
din toată inima, colectivul termo
centralei noastre va produce anul 
acesta tot mai multă ener
gie electrică, va reduce consumul 
specific de combustibil cu 2 gr. 
pe kWh, va da peste plan 
16.200.000 kWh energie și va asi
gura funcționarea tot mai bună 
a utilajului cu care este înzestrată 
uzina noastră.

VASILE CAPAȚ1NA, ingi
ner șef, GHEORGHE DRA- 
GOMIR, maistru turbine, 
PETRU SAVA, muncitor ca
zane, GHEORGHE STANI- 
ȘEL, muncitor electrician, 

MARIA DINA, laborantă

56 blocuri cu 768 apartamente date în folosință — iată din ce se compune cartierul Livezeni, cel mai tînăr cartier, al 10-lea din Valea Jiului. Șl el 
se ѵл dezvolta. In anul acesta vor fi predate încă 8 blocuri cu 256 apartamente și o școală cu 16 săli de clasă (clișeul din stingă).

31 de localuri comerciale noi au fost construite în ultimii ani. Alte unități au fost modernizate. Printre acestea se numără magazinul de autodeservire
din Petroșani, una din cele mai frumoase unități (clișeul din m ijlpc). , ___

Spitalul nou din Lupeni, cu 75 paturi este o însemnată realizare pentru întărirea rețelei sanitare din Valea Jiului. Dotat cu utilaj și instrumente mo
derne încadrat cu personal medical de specialitate, el asigură bune condiții de tratament celor suferinzi (clișeul din dreapta).
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VALEA JIULUI PE CALEA 
ÎNFLORIRII CONTINUE

In 1952, la 
consfătuirea pe 
tară a muncito
rilor mineri, to
varășul Gheorghe 
a spus cuvinte care le-au mers 
la inimă minerilor 
Jiului „Vom face 
vale a piîngerii, o 
cirii, a buneistări“. 
urmat, au dovedit, 
rile aduse, justețea cuvintelor 
rostite atunci de conducători! 
iubit al poporului nostru.

Acum, cînd partidul comuniș
tilor este la cea de-a 40-a ani
versare, minerii din Valea Jiului 
încheie un bilanț de muncă rod
nică, recunoștință pentru tot ceea 
ce partidul și guvernul а făcut 
și face pentru ei.

In anii puterii populare pe 
harta Văii Jiului a apărut noul 
oraș minier Uricani și tot aici o 
nouă mină. Minele închise de ca
pitaliști au fost redeschise, iar 
cele existente au. fost dezvoltate 

înzestrate cu utilaje de înaltă 
^^^roductivitate trimise de marea 

noastră prietenă Uniunea So
vietică, sau fabricate de indus
tria noastră.

Nu există localitate minieră 
din Valea Jiului unde cartiere 
întregi de blocuri cu locuințe 
confortabile să nu fi luat locul 
locuințelor insalubre în 
trecut își duceau viața 
cei ce scormoneau în 
pentru a îmbogăți pe 
minelor. In perioada dintre* cel 
de-al Jl-lea și al III-lea Congres 
al partidului s-au ridicat în Va
lea Jiului pentru mineri 2706 
partamente în blocuri 
șir, fără a vorbi de 
individuale construite 
cu împrumut de la 
ridicat de asemenea 
muncitorești cu peste 3150 locuri 
pentru tinerii muncitori mineri 

Tuturor acestor adînci prefă 
ceri, minerii Văii Jiului au răs
puns cu munca lor tot mai rod
nică. In anul acesta extragem cu 
46 la sută mai mult cărbune brut 
și cu peste 90 la sută mai mult 
cărbune cocsiîicabil decît în a- 

r nul 1955. In minele noastre se 
muncește azi cu o productivitate 
medie cu 63 la sută mai mare 
față de cea realizată în 1955.

In întîmpjnarea aniversării 
partidului minerii Văii Jiului, 
în frunte cu comuniștii și-au 
luat angajamente mobilizatoare. 
Prin desfășurarea largă a între
cerii pe profesii, îndeplinirea pla
nurilor de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și mai ales datorită 
muncii politice a organizațiilor 
de partid, de sindicat și U.T.M. 
minerii pot raporta acum cu jus
tificată mîndrie că angajamen
tele asumate și le-au îndeplinit 
și depășit. Astfel față de anga
jamentul de a extrage peste plan 
pînă la 8 Mai 67500 tone de 
cărbune, s-au extras peste 91.000 
tone de cărbune din care 25.878 
tone de cărbune cocsificabil. Fa-

ing. WILIAM SZUOER 
director general al C.C.VJ. 

\—
Gheorghiu-Dej

din 
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Anii 
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Valea 
această 
a feri- 

care au 
realiză-

care în 
de rob 

adîncuri 
stăpînii

a-
și case în 

multe case 
de mineri 

stat. S-au 
9 cămine

ță die angajamen
tul de a munci 
cu un randament 
mediu de cel 

puțin 1,100 tone pe post, azi se 
obține pe bazin un randament 
mediu de 1,108 tone pe post. Fa
ță de angajamentul de a obține 
^conomii suplimentare la prețul 
de cost al producției în acest 
an de cel puțin 4.400.000 lei ra
portam partidului că în primele 
trei luni am realizat deja 3.850.000 
iei economii peste plan la pro
ducție și investiții. Un succes 
deosebit de important, obținut a- 
proâpe exclusiv pe seama puter
nicii opinii de masă creată de 
comuniști în rîndurile minerilor 
pentru alegerea șistului vizibil, 
este îmbunătățirea calitativă a 
cărbunelui extras cu 1 la 
față de norma admisă.

Toate aceste realizări au 
posibile datorită multiplelor
suri luate de partidul și guver
nul nostru în decursul anilor 
pentru îmbunătățirea muncii și 
vieții celor ce muncesc, inclusiv 
a celor din Valea Jiului. La ex
ploatările carbonifere a crescut 
și crește continuu rolul condu
cător al organizațiilor de bază 
de partid, care reușesc îți măsu
ră tot mai mare să coordoneze 
și să îndrume întreaga activita
te economică și politică. Prin 
munca neobosită a comuniștilor, 
prin exemplul lor personal, a 
crescut conștiința minerilor. A- 
ceasta, constituie garanția puter
nică a faptului că îndeplinirea 

stabilit 
partidp- 
drumul

sută

fost 
mă-

sarcinilor pe care le-a 
Congresul al III-lea al 
lui, minerii pășesc pe 
succeselor.

Posibilitățile minelor
‘înt mari. La fiecare sector, la 
fiecare exploatare există sufi
ciente rezerve interne care să 
ducă la creșterea substanțială a 
oroducției și productivității mun
cii, la îmbunătățirea calității 
cărbunelui și micșorarea consu
murilor specifice de materiale.

Pentru înfăptuirea înainte de 
termen a sarcinilor și angaja
mentelor ce ne stau în față este 
însă absolut necesar ca să lup
tăm în primul rînd pentru ridi
carea la nivelul îndeplinirii rit- 

. mice a planului a tuturor bri
găzilor de la abatajele frontale, 
camere și de la pregătiri. In a- 
ceastă luptă un rol mare revine 
personalului tehnic mediu șî in
gineresc care nu odată a dat do
vadă că șție să fie fa înălțimea 
misiunii sale. Agregatele noas
tre, mașinile de încărcat, have- 
zele noastre, ciocanele și perfo
ratoarele să fie folosite din plin, 
la capacitatea maximă.

In frunte cu minerii cei mai 
buni, membri și candidați de 
partid, colectivele exploatărilor 
carbonifere din Valea Jiului vor 
munci cu abnegație pentru ?. dez
volta continuu realizările cu ca
re cinstesc cea de a 40 a ani
versare a partidului.

noastre
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patruzeci de ani 
partidu-i 
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farul
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In inimi bucuria mu încape 
Și-și cată loc

mai mult In cint! 
Noi azi vibrăm

mai plini de 
Și melodii mai vesele 
Spre fericirea care o 
Prin împlinirea 

celei ce-o 
Alături de partid

azi lupta ni-e mai plină, 
Cînd solii comuniști

bat căî astrale — 
Vestind izbînda
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tot mai viu sub soare 1

IRIMIE STRAUȚ

Iar

bucuric 
horim, 

să vie,

trăim l

4
4
4
4
4
4
4
4

s
T
* 
t
*

I 

♦ 
i 
ii
♦
♦
i 
i
♦ 
*
♦

Locuințe confortabile 
pentru oamenii muncii

„îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale oamenilor muncii consti- 

' tuie o problemă centrală a planu
lui de dezvoltare economică" — 
se arată în Directivele celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R.

Aceasta este sarcina principală 
fi pentru noi constructorii din Pe
troșani. Colectivul șantierului nos
tru s-a angajat ca in întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea glorioasei 
aniversări a partidului să dea 
în folosință în acest an circa 350 
apartamente și alte lucrări social- 
culturale, să execute numai lucrări 
de calitate. Acum este în curs de 
predare blocul К cu 36 de aparte- • 
mente, iar peste puțin timp vor fi 
predate blocuri’e I și H.

La realizările obținute de cons
tructorii șantierului nostru a con
tribuit în bună măsură și brigadă 
de zidari pe care o conduc. Pot 
spune că pe timp ce trece briga
da noastră, care se compune nu
mai din tineri, muncește tot mai 
bine. Conștienți de sarcinile ce ne 
revin, noi luptăm pentru â executa 
la timp lucrările prevăzute și ele 
să fie de cea mai bună calitate. 
In luna martie, pentru depășirea 
planului de producție cu 1,3 la 
sută și calitatea bună a lucrări
lor brigada a primit pe lingă sa
larii și premii frumoase. In aprilie 
noi am executat zidărie despărți
toare în jurul a 1000 m.p., 800m.p. 
de tencuială și alte lucrări.

In viitor, împreună cu brigada, 
voi căuta să obțin rezultate și 
mai bune. Astfel, împreună cu 
ceilalți constructori din Petroșani 
luptăm ca să predăm oamenilor 
muncii apartamente cit mai multe 
șt confortabile.

PETRU GAVAN
șef de brigadă — șantierul 

Petroșani

institutul de mine din Petroșani este un frumos complex de 
învățămînt superior;' zeci de săli de cursuri, 8 laboratoare bine 
utilate, o sală de sporturi, un cămin studențesc, cantină, care de* 
servesc 935 de studenți. Institutul este in continuă dezvoltare: In 
curînd, el se va îmbogăți cu un amfiteatru, încă două cămine ți 
o cantină studențească; creîndu-se condiții tot mai bune pentru 
pregătirea viitorilor ingineri de mine.

------------------ O--------------- —

ч întuneric la lumină
1 giune cu o tradi-,

prof. ing. ȘTEFAN KOVACS ție industrială, a
rectorul I.M.P. moștenit, ca și

=;— celelalte regiuni
ale țării, o cruntă înapoiere cultu
rală. jumătate din populația regiu
nii nu cunoștea cartea. Sub con
ducerea Partidului această tristă 
moștenire a fost lichidată în numai 
13 ani. In decurs de zece ani au 
fost construite mai multe școli de
cît în 50 de ani de guvernare bur- 
ghezo-moșierească. De pe băncile 
acestor școli se ridică astăzi o in
telectualitate nouă, legată prin mii 
de fire de poporul din care s-a 
format. Invățămîntul elementar a 
devenit general și gratuit abia îm 
anii de democrație populară.

In Valea Jiului a luat ființă 
Institutul de mine „Gbeorghe 
Gheorghiu-Dej“, în care peste 50 
la sută din studenți sînt proveniți; 
din producție. Qnd ari fi îndrăznit 
un miner; sub guvernarea burghe- 
zo-moțierească, să se gîndească la 
faptul că fii săi vor putea urma un 
-institut de învățămînt superior și 
aceasta chiar în Valea Jiului; cu
noscută cîndva sub numele de vale 
a piîngerii ?

Astăzi privirile lui se îndreaptă 
cu drag spre clădirile ce domină 
orașul și el știe că prin munca ■ 
sa a contribuit la ridicarea lor*

Kremlinului, 
să crească în

La opt mai 
1921 s-a aprins o 

stea, Soră bună 
cu acelea care 
străjuiesc turnurile 
steaua noastră avea
anii ce au urmat și lumina? ei a 
pătruns prin cele mai întunecate 
geamuri. Era lumina pe care atot- 
biruitoarea învățătură marxist-leni- 
nistă o răspîndește în toate dome
niile de activitate, era lumina pe 
care o așteptau cei ce trudeau din 
greu sub crunta exploatare a mo- 
șierimii și burgheziei. 8 mai 1921 
este o dată înscrisă cu litere de 
foc în istoria patriei noastre. Clar 
sa muncitoare și-a creat propriul 
ei partid, care avea să o ducă în 
decursul anilor spre victorie, spre 
un viitor luminos și fericit.

S-au scurs de atunci 40 de ani. 
Exploatarea întunecată a fost pe 
•veci înlăturată, și lumina științei 
și culturii se revarsă din plin asu
pra fiilor celor ce în mai 1921 a- 
prindeau prima steluță, ridicînd la 
luptă, sub faldurile împurpurate 
ale steagului cu seceră și ciocan, 
muncitorimea și țărănimea opri
mată a Romîniei burghezo-moșie- 
rești.

Astăzi este un lucru obișnuit ca 
la conducerea unei întreprinderi să 
găsești un om cu o calificare supe
rioară, care pînă mai ieri lucra la 
strung sau la ciocanul de abataj. 
In bibliotecile personale ale mun
citorului de astăzi vei găsi lucrări * 
ale clasicilor universali, alături de • 
manuale de specialitate. La sate ♦ 
țăranul iți va vorbi cu multă corn- * 
petență de Gorki și de Coșbuc, ♦ 
dar va ști să-ți explice și proble- ♦

(Contfnuasre~ît»₽eg 4 i)

Mm Hulită 
î M Mtpiiil a ciute

— T_ . r_. T ------  ♦ găsesc cuvinte atît de cal
me legate de o agrotehnică avan- ♦ d care $ă exprime mîndria fi 
sată. Pentru noi, cei care am trăit * bucuria mea că trăiesc într-o țară 
Zi de zi aceste uriașe transformări, ф socialistă, liberă, puternică unde

_ j :...i_ - „ a ♦ dusa muncitoare este staptna pe
viața și viitorul ei

Cu ani în urmă, copil încă pe

sată. Pentru noi, cei care am trăit j bucuria mea că trăiesc într-o țară

ele ne apar ca un rezultat firesc ♦ 
al conducerii înțelepte a destinelor • 
noastre de către partid, Dar pen- ♦ 
tru cel ce vine dintr-o țară in care ♦ băncile uneî M săte^ unde 
știința și cultura nu sînt un bun ♦ .. . » .
al întregului popor, aceste rezul- J 
tate sînt deadreptul impresionate. ♦

Regiunea Hunedoara, deși o straturiior din grădina direc-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
* 
♦ 
♦ 
* A
♦
♦
*
♦e- ♦ 

proape zilnic tot efectivul prezent * 
muncea o treime din timpul pre- ♦ 

• văzut pentru învățătură, la săpa- ♦

J torului școlii, sau la plivit pe așa-
♦ zisul ' ....................
♦ rod dispărea toamna tot în bațn- ♦
o
<>

♦
♦
<4
4

♦ tori fi țărani muncitori am pășit X
* pragul adevăratei școli. Dorința • 
? de veacuri a celor mulți, ținuți •
• departe de izvorul științei, s-a *
♦ împlinit.
• Azi mă străduiesc să merit în- 
J crederea ce mi-a fost acordată, •

„ogor al obștei" al cărui ♦
> 

barele chiaburilor, nici prin minte J 
nu mi-ar fi trecut că voi ajunge ♦ 
cincbva învățător. ♦

După 1945 datorită grijii parii- * 
dului și guvernului, alături de • 
atâția și atâția copii de munci- ♦

Construcții de interes administrativ s-au ridicat numeroase, în ultimii ani. Depozitul combinat de mărfuri din Petroșani, cu 
o capacitate de 250 de vagoane marfă, încăperi frigorifere pentru păstrarea produselor, linie de garaj proprie, lifturi electrice, 
instalații de ventilație etc., constituie una din aceste construcții importante (clișeul din stingă).

Noua fabrici de pîine cu o capacitate de 30 tone pîine pe zi, în care transportul sacilor, cernerea iăinii, dozarea, frămin- 
tatul, cântărirea, coacerea И lac mecanizat — asigură producerea cantităților de pîine necesară în hurte condițiuni (clișeul dîn 
dreapta).

(clișeul din

♦ 
♦

♦ aceea de a îndruma primit pași «
♦ în viață, primii păți pe căile ftiin- •
♦ ței ale capiilor de muncitori, Fie- * 
J care răspuns corect, fiecare notă •
♦ bună obținută de școlari mă bu- J
♦ cură deoarece ele oglindesc fi fe- ♦ 
X Iul în care învățătorid îndeplinește ♦

* 
♦ 
♦
♦ 
♦

♦ sarcina trasată de partid. Mă an-
♦ gajez in fața partidului iubit să
* 4 — .1^..................
*
♦

♦

îmbunătățesc continuu 
mea de învățător.

TITU CORNEA 
învățător — cătunul Valea 

de Pești

munca
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40 вс ani de lupta $1 victorii pentru libertatea 
și fericirea poporalei

Vizita conducătorilor partidului și statului 
la Muzeul de Istorie a P.M.R.

(Urmare din pag. l-a) 

zești și multe altele care au 
schimbat fundamental peisajul 
patriei noastre.

Valea noastră a Jiului con
stituie un exemplu grăitor al ma
rilor prefaceri, care au avut loc 
sub conducerea partidului. Fosta 
vale a pllngerii, ale cărei colonii 
necorespunzătoare erau bîntuite 
de mizerie, foamete și întuneri
cul analfabetismului, cu mineri 
secătuit! de boli, de muncă isto
vitoare In subteran, a rămas de 
mult de domeniul trecutului. Mi
nele Vulcan, Cimpa 1 și II, lă
sate in părăsire de capitaliști au 
fost redeschise, dezvoltate și mo
dernizate, luînd naștere în anii 
puterii populare și o nouă mină 
— Uricani. In exploatările noas
tre carbonifere a pătruns și se 
dezvoltă tehnica nouă, asigurln- 
du-se minerilor condiții de mun
că cu totul altele decît in trecut. 
In Valea Jiului s-a înăltat unul 
din cele mai mărețe obiective ale 
planului de electrificare a țării: 
termocentrala Paroșeni. Noile 
cartiere, școli, impunătorul In
stitut de mine „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej“, spitale și policlinici 
etc. care împînzesc bazinul nos
tru carbonifer, arată cit de mult 
s-a schimbat viața oamenilor 
muncii în anii puterii populare, 
sub conducerea partidului.

Toți cei ce muncesc își dau 
seama că aceste transformări se 
datoresc partidului, a cărui luptă 
plină de jertfe le-a adus liberta
tea, bucuria de, a trăi, încrede
rea în viitorul fericit pe care și-l 
făuresc. Dragostea adîncă a oa
menilor muncii față de partid, a- 
tașamentul lor față de politica 
partidului, e reflectat cu deose
bită forță de puternicul avînt in 
muncă cu care ei întimpină glo
rioasa aniversare a partidului. 
Criteriile întrecerii in cinstea a- 
nlversării partidului stabilite de 
Directivele C.C. al P.M.R. au pă
truns adine Др,, conștiința mine
rilor, muncitorilor și tehnicieni
lor minelor și întreprinderilor 
noastre. Mărturie stau impor
tantele victorii in muncă obținu
te fn marea întrecere socialistă 
desfășurată in întimpinairea zi
lei de 8 Mai. Minerii Văii Jiului 
au dat de la începutul acestui 
an și pînă in prezent importanta 
cantitate de 91.000 tone de căr
bune peste plant din care 25.900 
tone de cărbune cocsiffcabil. In 
minele Văii Jiului productivita
tea muncii a crescut cu 5,9 la 
sută față de plan, obținîndu-se 
un randament mediu pe bazin 
de 1,108 tone de cărbune pe post, 
realizindu-se .de asemenea în pri
mele 4 luni ale acestui an 
3.850.000 lei economii. Rezultate

DE LA ÎNTUNERIC LA LUMINĂ
(Urmare din pag. 3-a)

Cînd înspre institut se îndreaptă 
azi șiruri de camioane încărcate 
Cu materiale de construcție, el știe 
că acolo sus încep să prindă viață 
Directivele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., care prevăd o im
portantă dezvoltare a tuturor for
melor de învățămînt în anii ce vor 
urmă.

In cei 13 ani de existență a sa, 
Institutul de Mine a simțit din 
plin grija partidului și guver
nului. Pornind de la 3 laboratoare 
în 1948, astăzi institutul âre 13 
și la sfirșitul acestui an va avea 
19 laboratoare. De la vechea clă
dire în care urmau cursurile 250 
studenți, s-a trecut la noua clădire 
care în anul acesta se întregește 
cu încă un corp, spre a cuprinde 
cei 1000 de studenți care vor ur
ma cursurile în acest an.

Lipsa de cursuri și de îndru
mare caracteriza vechea facultate 
burghezo-moșierească ; condiții op
time de muncă și pregătire carac
terizează noua facultate creată de 
clasa muncitoare.

Dacă în trecut studentul era 
preocupat de asigurarea existenței, 
el este astăzi preocupat de pro
bleme de cercetare științifică. Ală
turi de cadrele didactice, tineretul 
studios își aduce contribuția la 

însemnate au fost obținute și in 
direcția îmbunătățirii calității 
producției.

Realizări de seamă în întrece
rea socialistă în întâmpinarea a- 
niversării partidului au obținut și 
celelalte întreprinderi din Valea 
Jiului.

Poporul nostru e mândru de 
faptul că sărbătorește împlinirea 
a 40 de ani de la înființarea 
partidului în condițiile ci nd in 
țara noastră socialismul a în
vins. Relațiile de producție so
cialiste s-au statornicit pe de
plin în industrie și se extind și 
se consolidează tot mai mult în 
agricultură. Prind viață idealu
rile pentru care s-au jertfit cei 
mai buni fii ai clasei muncitoa
re, ai poporului, pentru care co
muniștii au luptat cu devotament 
timp de patru decenii. Congresul 
al IH-lea al P.M.R. a deschis în 
fața întregului nostru popor lu
minoasa perspectivă a desăvîrși- 
rii construcției socialiste. Adop
tând planul de 6 ani și schița 
programului de dezvoltare eco
nomică în perspectivă a țării 
noastre, Congresul al III-lea al 
P.M.R. a deschis în fața poporu
lui nostru orizonturi luminoase 
de viitor: desăvîrșirea construc
ției socialiste și perspectiva tre
cerii treptate la construirea co
munismului.

Succesele obținute de poporul 
nostru in construirea vieții noi, 
perspectivele luminoase de vii
tor, sînt indisolubil legate de 
numele partidului. Partidul este 
inspiratorul și organizatorul tu
turor victoriilor noastre. Cu gîn- 
dul și cu inima la partidul lor 
iubit, masele largii de oameni ai 
muncii se avintă cu entuziasm 
în lupta pentru aplicarea în via
ță a sarcinilor elaborate de cel 
de-al MI-lea Congres al P.M.R. 
In partidul comuniștilor masele 
celor ce muncesc văd propriul 
lor partid, iar în politica parti
dului — propria lor politică.

Făurirea omului nou, cu con
știință și trăsături morale ca
racteristice epocii noastre măre
țe, a omului constructor con
știent al noii societăți, militând 
activ și înflăcărat pentru cauza 
socialismului și păcii, este re
zultatul muncii politico-ideologi- 
ce ce se desfășoară sub conduce
rea partidului și constituie una 
din realizările istorice ale parti
dului.

O vie expresie a atașamentu
lui ferm al maselor față de 
partid, o constituie faptul că cei 
mai buni oameni ai muncii, a- 
t aș ați cauzei socialismului, con
sideră drept cea mai înaltă nă
zuință intrarea în rî ridurile 
partidului. Sutele de mii de mun
citori, țărani muncitori, intelec

rezolvarea unor importante proble
me ale producției. Astăzi la semi 
nariile naționale studențești poți 
vedea mașini de calculat electroni
ce realizate de studenți. Studentul 
de azi are posibilitatea să mînuias- 
că în* laboratoare cele mai moder
ne aparate, asigurîndu-și, în acest 
fel o pregătire profesională cores
punzătoare sarcinilor pe care le va 
avea de rezolvat în producție. In 
munca sa, studentul este îndru
mat cu grijă de cadrele didactice, 
care își consacră întreaga lor acti
vitate, pregătirii multilaterale a 
viitorului inginer.

Pe timpul regimului burghezo- 
moșieresc absolventul își punea, 
problema găsirii locului în care 
va munci; astăzi absolventul a- 
vînd dreptul la muncă asigurată, 
se gîndește cum va putea să aplice 
mai bine la viitorul său loc de 
muncă totalitatea cunoștințelor do- 
bîndite.

Intelectualitatea noastră, îndru-. 
mată de partid, și-a recâștigat în
crederea în forțele sale și întreaga 
ei demnitate. Ea și-a adus aportul 
ei prețios la construirea sodalis- 
mului în patria noastră, contri
buind alături de ceilalți oameni ai 
muncii la făurirea renumelui de 
care Republica Populară Română 
se bucură astăzi în relațiile inter
naționale. Oameni de cultură și 

tuali devotați cauzei socialismu
lui intrați in rindurile partidu
lui au învățat de la vechea gar
dă revoluționară, călită în gre
lele condiții ale muncii ilegale, 
dîrzenia în lupta cu' greutățile 
de orice fel, intransigența față 
de dușman, hotărîrea de a munci 
cu toate forțele pentru înfăptui
rea politicii partidului. Astfel 
s-au format minunatele trăsături 
morale ale comuniștilor: solida
ritatea tovărășească, eroismul în 
folosul cauzei generale, hotărî
rea in acțiune, dragostea față de 
oamenii muncii, patriotismul și 
internaționalismul.

Comuniștii, toți cei ce mun
cesc, sînt mîndri de faptul că la 
aniversarea a 40 de ani de la 
crearea sa, partidul nostru e mai 
puternic ca aricind, sudat prin- 
tr-o unitate și coeziune de nez
druncinat, urmat cu încredere și 
dragoste de masele largi ale oa
menilor muncii. Puternic prin fi
delitatea față de ideile marxism- 
leninismului, puternic prin uni
tatea de monolit și puritatea rîn- 
d uri lor sale, prin legăturile sale 
indisolubile cu masele, partidul 
conduce cu mină sigură harni
cul nostru popor în opera de 
construire a unei vieți prospere. 

Poporul nostru construiește so
cialismul în colaborare și întra
jutorare frățească cu țările socia
liste și îndeosebi cu sprijinul 
permanent și multilateral al U- 
niunii Sovietice. In opera de con
struire a vieții noi, oamenii mun
cii din patria noastră sînt însu
flețiți de uriașele succese obținu
te de Uniunea Sovietică, de ce
lelalte țări socialiste în dezvol
tarea economiei, tehnicii și cul
turii, considerîndu-Ie drept pro
priile lor victorii. Măreața rea
lizare a poporului sovietic — 
zborul primului om în Cosmos 
— care a umplut de bucurie și 
mîndrie inimile oamenilor mun
cii din Valea Jiului, constituie o 
vie dovadă a superiorității cate

gorice a socialismului față de ca
pitalism.

întregul nostru popor își în
dreaptă gândurile pline de dra
goste și recunoștință spre parti
dul comuniștilor, a cărei luptă 
plină de jertfe i-a adus liberta
tea și fericirea. Cu prilejul glo
rioasei aniversări, oamenii mun
cii din Valea Jiului, împreună 
cu întregul nostru popor își ma
nifestă cu înflăcărare hotărîrea 
de a-și stringe și maii mult rin
durile în jurul Partidului Mun
citoresc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în lupta 
pentru victoria deplină a socia
lismului în patria noastră, pen
tru triumful mărețelor idei ale 
marxism-leninismului!

de artă, medici, tehnicieni și ingi
neri romîni au dus peste hotare^ 
prin realizările lor, cea mai grăi
toare dovadă a marelui salt cali
tativ al școlilor noastre. Este pen
tru noi o mîndrie să înregistrăm 
declarațiile în care străinii care 
ne vizitează țara apreciază efortul 
depus in domeniul științei și cul
turii. Scriitorul peruvian Julio Cas
tra Franco declara : „Pînă de cu
tând Romînia avea penibilul privi
legiu de a ocupa unul din primele 
locuri din lume în ceea ce pri
vește analfabetismul, bolile sociale 
și mortalitatea; în prezent, toate 
aceste racile au fost înlăturate; 
zed de mii de studenți învață în 
noile facultăți; edițiile de cărți, 
deși ating dfre aproape fabuloase, 
nu ajung pentru a acoperi toate 
nevoile. Bolile sociale au dispărut 
aproape cu desăvârșire, iar morta
litatea reprezintă un procent in
fim".

Aceasta este imaginea de azi a 
poporului nostru care s-a smuls 
din întunericul neștiinței și a pășit 
spre lumina științei și culturii pe 
care numai eliberarea de sub ex
ploatare i-o putea asigura. Imagi
nea de mîine a patriei noastre este 
și mai luminoasă, căci mîine vom 
desăvîrși construcția socialismului 
și vom păși la i făurirea societății 
comuniste.

Sîmbătă la amiază, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol', Petre Borilă, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, ^Alexandru Dră- 
ghici, Ion Glțțorghe Maurer,* A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, membri ai C.C. al P.M.R.,

Coroane de flori depuse 
la Mormîntul eroilor clasei muncitoare

Sîmbătă dimineața la Doftana, 
la Cimitirul „Trei pruni" au fost 
depuse coroane de flori la mor
mintele eroilor clasei muncitoare 
uciși în această temniță a bur- 
ghezo-moșierimii.

La solemnitate au luat parte 
peste 1.500 de oameni ai mun
cii din orașul și raionul Cîmpina
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Ședința jubiliară de la Erevan
EREVAN 6 (Agerpres)
N. S. Hrușdov, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., participă la ședința 
jubiliară a Sovietului Suprem 
al R.S.S. Armene și a Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Armenia, consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a In
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R. D. Vietnam salută convocarea 
conferinței pentru Laos

HANOI 6 (Agerpres)
Ministrul Afacerilor Externe 

al R.D. Vietnam a dat publi
cității o declarație cu privire 
la convocarea conferinței inter
naționale pentru Laos în care 
se arată că guvernul Republicii 
Democrate Vietnam salută pri-
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TEROARE ÎN ANGOLA
DELHI 6 (Agerpres) — TASS 

transmite :
„In Angola situația este cu 

mult mai proastă decît în Con
go sau în Algeria", subliniază 
într-o scrisoare adresată rudelor 
sale un ofițer originar din Goa 
care servește într-o unitate por
tugheză din această colonie a- 
fricana. In scrisoarea sa, pu
blicată la 5 mai în paginile zia
rului „Indian Express", el vor
bește despre cruzimile colonia
liștilor portughezi din Angola

Johson va vizita mai multe state asiatice
WASHINGTON 6 (Agerpres)
La conferința de presă din 5 

mai președintele Kennedy a die- 
clarat că vicepreședintele State
lor Unite Johnson, va face o că
lătorie într-o serie de țări ale 
Asiei1, Kennedy a declarat că 
privește această călătorie ca pe
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HAVANA 6 (Agerpres)
Guverriul Statelor Unite con

tinuă acțiunile provocatoare tm* 
potriva Cubei. Potrivit relatări
lor ziarului „Revolution", nave 
de război americane au pătruns 
în ultimele zile în mai multe 
rînduri în apele teritoriale cu- 
bane „în scopul evident de a 
provoca incidente". Agenția Pren- 
sa Latina transmite de aseme

S.U.A. continuă acfiunile provocatoare 
împotriva Cubei

ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai organi
zațiilor obștești, au făcut o vi
zită la Atuzeul de Istorie a 
P.M.R.

Odată cu conducătorii parti
dului și statului au vizitat Mu
zeul și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

(Agerpres)

și din diferite regiuni ale tării, 
veniți în vizită la muzeu,

★
Muzeul de Istorie a partidului 

este vizitat în aceste zile de nu
meroase grupuri de oameni ai 
muncii din întreaga tară- In ul
tima lună numărul celor veniți 
să cunoască trecutul de luptă 
al partidului a fost de peste 
200.000. (Agerpres)
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staurării puterii sovietice și creă
rii Partidului Comunist din Ar
menia.

Ședința jubiliară are loc la 
Teatrul de Operă și Balet al 
R.S.S. Armene. Ia-kov Zarobian 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Armenia, a 
prezentat raportul.

mele contacte stabilite între păr
țile interesate pentru discutarea 
condițiilor încetării focului în 
Laos și își exprimă speranța că 
ele vor duce la rezultatele po
zitive pe care le doresc poporul 
Laosului și toate popoarele din 
sud-estul Asiei.

care urmăresc să înăbușe miș
carea de eliberare.

In scrisoare se spune că a- 
proximativ 400.000 de patrioți 
angolezi au fost exterminați sau 
aruncați în lagăre de concen
trare. Avioane portugheze bom
bardează fără milă satele An- 
golei ai căror locuitori „sînt 
bănuiți că simpatizează cu răs- 
culații".

„In ciuda terorii nemiloase a 
autorităților portugheze, scrie 
ofițerul, poporul Angolei este 
ferm hotărît să se elibereze die 
sub jugul portughez".
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un fapt „de importanță excep
țională". In timpul vizitei sale, 
vicepreședintele Statelor Unite 
va duce tratative cu conducăto-1 
ri ai țărilor din Asia în proble
mele care interesează Statele 
Unite.

nea că în noaptea de 4 spre 5 
mai, mai multe nave de război 
ale marinei S.U.A. s-ău apropiat 
de litoralul cuban în regiunea 
Baraca» și au luminat cu re
flectoarele pozițiile ocupate de 
unitățile miliției populare. A- 
gențiaf subliniază că membrii mi
liției populare nu au răspuns a- 
cestor provocări dar au fost 
gata să respingă orice atac.

r r

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA S Petroșanii Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269. Tiparul : ,u6 August"- — Poligrafie


