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Era o noapte neagră — materie și vis
Ședeau la întuneric, sub paeuil vremii, greu;
Uni îunet lung — și zarea albastră s-a deschis 
Spfțe țărmuri de lumină, porni poporul meu ;

Oșteai cv păru! galben, cu ochii de cicoare,
Armii nemaivăzute sub romînescu.1 cer,
O mare revărsată dinspre răsare-soare 
Venea pe tancuri grele-n cadențe tari de fier.

Un cint aveau pe buze, a lumii primă ară 
Chemau din bezna oarbă; mulțimi încătușate 
Purtau cu ei vestirea peste întreaga țară 
In inimi și pe steaguri, cuvîntul Libertate.

A-nitinerit lumina sub cerul de peruize
De cînd cu -aripi de steaguri, cel fermecat cuvînt 
Adînic vibra în inimi și flutură pe buze 
Desferecînd izvoare, captive sub pămînt.

Milenii de ntuneric, de jaf și asuprire, 
Cămăși de fier și zale le-am văzut -cenușă.
Mulțimi ținufe-n umbră și fără de rostire 
Bateau Ia a vieții de mult rîvnită ușă.

Cîrrnaci spre noi limanuri, spre aii vieții zori 
Am fost chemați aceia ce-n zilele restriștii 
Ii zămisliră chipul în negre închisori:
C.u frunți ș: rnîir.î curate — veniră comuniștii.

Marea sărbătoare
a poporului nostru

Acum 17 ani, în condițiile glo
rioasei ofensive eliberatoare a. 
armatei sovietice, Partidul Co
munist din Romînîa a mobilizat 
toate torțele democratice din ța
ră în vederea răsturnării odioa
sei dictaturi militare a lui An
tonescu, pentru întoarcerea ar
melor împotriva dușmanului în
tregii omeniri 
man Armata 
alături de 
militare ale 
contribuind la zdrobirea 
mai puternice mașini de 
imperialiste.

Vor rămine neșterse în 
itrea poporului

— fascismul ger- 
romînă, a pornit 

victorioasele forțe 
Uniunii Sovietice, 

celei 
război

amin ■ 
Area poporului nostru jertfele 
aduse de fiii marelui popor so
vietic pentru dezrobirea Romî- 
niei die sub jugul fascist, pentru 
eliberarea țării noastre die sub 
dominația de veacuri a imperia
lismului. Viteaza armată romî- 
nă, însuflețită de idealuri măre
țe, a luptat alături de' armata 
sovietică, acoperindu-se de glorie 
în luptele duse pentru eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei.

23 August 1944 a constituit 
actul prin care poporul nostru, 
mobilizat și condus de partid, 
a creat premizele necesare fău
ririi statului democrat-popular, 
în care puterea aparține clasei 
muncitoare în alianță cu țără
nimea muncitoare, rolul condu
cător în această puternică ali
anță avîndiu-1 eroica noastră 
clasă muncitoare. Ziua eliberă
rii patriei de sub jugul fascist 
este cea mai măreață sărbătoa
re din istoria poporului romîn. 
„Ziua de 23 August — a ară
tat tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — are o mare și profun
dă semnificație : o dată cu elibe
rarea de sub jugul fascist, ea a 
deschis poporului romîn calea 
spre victoria asupra claselor ex
ploatatoare, victorie care i-a 
dat putință să făurească o nouă 
Romînie înfloritoare, socialistă".

Tocmai de aceea cinstește po
porul romîn cu atîta dragoste 
această minunată zi din istoria
sa.

Eliberarea patriei de sub ju
gul fascist a dat luptei maselor 
populare conduse de partid, un 
puternic avînt. Rînd pe rîndi s-au 
înfăptuit 
uriașe — 
rea unui 
centrare 
monetară, 
rea monarhiei — 
mis transformări 
toate domeniile vieții.

In răstimpul foarte scurt de 
numai 17 ani, perioadă în care 
a fost pe deplin descătușat a- 
vîntul creator al maselor, po
porul nostru a schimba radical 
aspectul întregii țări. S-au înăl-

țat mii de construcții industria
le și soci al-culturale, transfor
marea socialistă a agriculturii 
în linii generale a fost înfăp
tuită, cultura a devenit un bun 
al maselor largi populare.

La baza acestor înfăptuiri 
imense a stat politica leninistă 
de industrializare a țării apli
cată în viață cu consecvență de 
partidul iiostru. In prezent, pro
ducția industrială a țării noas
tre este de 5 ori mai mare decît 
cea de înainte de război; pro
ducția industriei chimice a spo
rit de 11 ori, cea a industriei 
de construcții de mașini de 10 
ori, iar producția de energie e- 
lectrică de 7 ori. Tot ce au pro
dus fabricile și uzinele Romî- 
niei burghezo-moșierești în în
treg anul 1938, în 1960 s-a rea
lizat în mai puțin de lli 
săptămîni ! iată o dovadă eloc
ventă care arată limpede că for
țele creatoare descătușate condu
se de partid înfăptuiesc 
ces politica de construire 
lismului elaborată de 
nostru.

Succese remarcabile 
obținute în dezvoltarea 
furii. Cea mai mare parte a ță
rănimii a pășit pe calea arătată 
de partid, astfel că la. începutul 
lunii 
sută 
ceau 
turii 
85,3 
bilă 
cia

cu suc- 
a socia- 
partidul

au fost 
agricul-

iunie din acest an 84,2 la 
din familiile țărănești fă- 
parte din unitățile agricul- 

socialiste, care .. cuprind 
la sută din suprafața ara- 
a țării. Transformarea

listă a agriculturii a schim
bat radical fața satelor, lichi- 
d'înd cu starea de mizerie și 
înapoiere culturală, moșteniri de

(Continuare în pag 4-a)

so-

reforme revoluționare 
reforma agrară, crea- 
guvern de larga con- 
democratică, reforma 
naționalizarea, aboli- 

care au per 
radicale în
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Fruntași 
în întrecerea 

socialistă

Verii — 17 la număr — de-atuncea au trecut
Din Augusta’ acela în veci nemuritor
Și visele in forme aievea-am crescut, 
Iar patria se-nalță cu fruntea-n viitor!

ION BĂLAN

FAPTE SEMNIFICATIVE

HRIȚCAN VAS I LE miner, 
șeful unei brigăzi de calitate 

de la mirja Urrcani.

La Petrih
Ziua de 19 au

gust s-a arătat 
rodnică pen

tru colectivul pe- 
trilean. Schimbul 
1 a ieșit din mi
nă raportînd că 
și-a depășit pre
liminarul cu pes
te 150 tone căr
bune. Rezultate 
asemănătoare au 
raportat și ce
lelalte schimburi. 
Pe mină ziua de 
19 august s-a 
încheiat cu 372 
tone de cărbune

II
І extrase peste pre-
I vederile de plan, 
i Bucuria cea mai 
; mare au avut-o 
■ minerii sectorului 
j III care și-au în

trecut planul zil- 
i nic cu 296 tone.

L a

Intr-o zi 1279 tone de cărbune > 
peste olan

c
In zilele de 19 și 21 august colectivele minelor d 

din Valea Jiului au obținut noi și importante ( 
succese în producție în cinstea marii sărbători a ? 

poporului nostru. Ziua de 19 august a. c. saț 
soldat cu extragerea peste planul zilnic a 1279 \ 
tone de cărbune din care circa 680 tone cărbune 7

Rezultate de seamă la Liiveni
Colectivul minei Lu 

peni a dat peste plan 
într-o singura zi 506 vi
ne de cărbune. La toate 
sectoarele s-a muncit 
din plin, peste tot trea
ba a mers strună. La 
sfîrșitul zilei colectivele 
sectoarelor I A, I В și

III s-au mîndrit cu cele 
mai bune realizări. From 
taliș'iii sectorului III 
clin brigăzile conduse 
de comuniștii Ghioancă 
Sabin, Spînu P'etru și 
Ghioancă loan au dat 
360 tone de cărbune 

■cocsificabil de bună -ca
litate.

mina Vulcan
Ieri dimineață dis

pecerul minei Vul
can a comunicat 
combinatului că la 
cele 1144 tone de 
cărbune extrase pes
te plan în august, 
minerii de aici au 
mai adăugat în ziua

20 august încă 298 
tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic. 
Toate sectoarele au 
contribuit la acest 
nou succes consa
crat zilei de 23 Au
gust. In întrecerea 
pentru locul de

frunte 
dat mai 
sectoarele II și IV 
ale minei care și-au 
întrecut sarcina zil
nică de plan cu 80 
tone și, respectiv, 
78 tone de cărbune 
de bună calitate.

lupta s-a 
ales între

c

l
1

DIANA CHIȚU miner, șef 
de brigadă în sectorul IV A 

al minei Lupeni.

BABUT CONSTANTIN, șeful 
unei brigăzi de calitate la 
sectorul de investiții al minei 

Petrila.

?

MĂNESCU PETRE, revizor 
tehnic de vagoane în stația 

C.F.R. Petroșani.

SCHNEIDER FRANCISC 
miner, șef de brigadă în sec 
torul III al minei Aninoasa

DOBREI ELENA, muncitoa
re fruntașă în comerțul de 

stat din Petroșani.

BER1NDEI AUREL, șeful u- 
nei brigăzi de frunte de la 
sectorul I al minei Lonea.
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TINEREȚEA MELEAGURILOR NOASTRE

Uricaniul este pe drept cuvînt cea mai tînără așezare minieră a.Văii Jiului. Pe locurile unde 
acum se înalță un adevărat orășel, cu blocuri impunătoare, străzi betonate, alei cu flori, în 1949 
efau doar 3 căsuțe țărănești și o luncă mlăștinoasă.

In ultimii ani s-au construit la Uricani zeci de blocuri cu peste 900 apartamente, magazine, 
o școală nouă cu 16 săli de clasă care va fi dată în folosință peste cîteva zile, o grădiniță, magazine 
și alte construcții.--- ------------ "•••••••• ȚȘ_ ----------

!
In orice parte a Petroșani»- j 

ltd ți-ai îndrepta pașii, noul te j 
intimpină în toată splendoarea ș 
lui. Privită prin prisma mări- ! 
mii, prioritatea o au cartierele $ 
Gb. Dimitrov și Livezeni. In ș

I

севе ce privește însă frumusețea 
nu rimîn mai prejos nici blo
curile de locuit de lingă Insti
tutul de mine. Mărturie fi blo
od din clifeu, in care locuiesc 
muncitori ceferiști.

Prin graiul cifrelor

Uiți (Ш1 noile сайте de ingioeii мегі
17 ani de li

bertate și muncă 
creatoare. Sub 
conducerea înțe
leaptă a Partidu
lui Muncitoresc 
Romîn și a gu
vernului, oamenii 
muncii au înfăp
tuit lucruri mă
rețe. Pe tot cu
prinsul patriei, 
noul, frumosul, 
belșugul întâmpi
nă la fiecare pas. 
Această realitate, 
vis de veacuri a 
celor mulți și har
nici se impune și 
în Valea Jiului. 
Localitățile mi
niere, sumbre și 
sărace altădată 
s-au transformat 
in orașe înflori
toare. Alături de 
noile cartiere, în
treprinderi, școli 
și alte edificii 
de cultură în 
noștri a apărut la
Petroșani și Institutul de mine. Fii 
oamenilor muncii cărora pină la 
23 August 1944 porțile spre știin
ță le-au fost închise, însușesc aici 
tainele științei, devenind cadre 
tehnice superioare bine pregătite.

IN CLIȘEU : Vedere parțială 

de la Institutul de mine Petroșani, 
unde anual sînt pregătite noile 
cadre de ingineri. In cursul acestui 
an institutul își va mări mult ca
pacitatea, prin darea în folosință 
a noilor construcții aflate în pre
zent în lucru.

p TR
— Alo, mina ?
— Da. Florica la telefon. Cc 

doriți ?
— Vă rugăm să comunicați mi

nerului Popa Gheorghe că soția 
lui, astăzi dimineața la orele 8,30 
i-a dăruit un băiat.

— De unde vorbiți, de la spi
talul cel nou ?

— Da, din secția maternitate.

IN CLIȘEU : Noul spital din Lupeni care cuprinde, printre alte 
secții, maternitatea, secția de ginec I gie, S.M.S.-ul. Construit în ultimii 
ani, spitalul a fost utilat cu cele mai moderne aparate, astfel el de
venind un loc unde zeci de sute de oameni ai muncii și-au recîștigat 
sănătatea.

Mulțumesc tovarășa ^Florica. Și nu 
uitați să transmiteți nota telefo
nică...

- Fiți liniștită, doar aproape 
zilnic transmit asemenea bucurii.

— Bine tovarășă. Iți mulțu
mesc — se auzi de la celălalt ca
păt al firului vocea moașei Sinka 
Snsana, voce bine cunoscută dc 
telefonistele minei Lupeni.

Pe căi de ea știute, telefonista 
Florica îi dete curînd de veste, 
fericitului tată, minerului Popa 
Gheorghe, că are un fecior voinic 
și sănătos.

. .In înserarea ce cuprindea ora
șul, înspre spitalul cel nou din 
Lupeni își îndreptă grăbit pașii un 
bărbat cu un buchet de flori în 
mînă. Portarul îl opri.

— îmi parte foarte rău, dar nu 
te pot lăsa sus. Tovarășii doctori 
spun că noii născuți sînt foarte 
gingași și trebuie păziți de orice 
îmbolnăviri. Și apoi la ora actua
lă avem în îngrijire 14 noi năs
cuți și încă vreo 50 oopii de alte

U 0 R E
vîrste. Eu de aceea îs pus aici 
să-i păzesc. Dacă ai fi dumneata 
în locul meu ai face altfel ?

— Da, da ai dreptate, dar ce 
să-i faci, emoții de tată. Cînd mi 
s-a comunicat că nevasta mi-a năs
cut un copil mă pregăteam de 
pușcare și nu mă gîndeam decît 
să-i dau fest, pînă la terminarea 
șutului, apoi să mă schimb și să 

alerg la grădinar să*i duc soției 
flori. Știi, nevestei îi plac mult 
gladiolele. Am să te rog să i le 
trimiți. Și îți mai cer ceva... Nu 
termină de spus ce voia cînd se 
ivi doctorul Chiriacopol Teodor, 

«șeful secției noi născuți.
— Ce bine că veniți ! Chiar 

voiam să-l rog pe tovarășul por
tar să se intereseze de la dum
neavoastră de starea soției șl a 
copilului,

— Nici o grijă. Atît mama cît 
și copilul sînt pe deplin sănătoși. 
Du-te liniștit acasă. Ai un băiat 
dolofan. Peste opt zile poți să vii 
să-l iei acasă, dar pînă atunci 
lasă-1 în grija noastră — încheie 
doctorul bătîndu-1 prietenește pe 
umăr.

Proaspătul' tată a plecat acasă 
liniștit. Știa că familia se bucură 
de o îngrijire bună. Aștepta cu 
nerăbdare momentul cînd își va 
putea lua în brațe odorul și-și va 
îmbrățișa soția care i-a dăruit un 
fecior.

• Condițiilor de viață ale oa
menilor li se acordă o atenție deo
sebită. Pînă în prezent în Valea

•Jiului au fost construite și date 
în folosință 11 noi cartiere de 
bloturi cuprinzînd aproape 7000 
apartamente, 18 cămine cu 4168 
locuri, 41 magazine și pavilioane 
comerciale, hala modernă de pia
ță, depozit combinat de mărfuri, 
peste 150 km. noi rețele electrice, 
110 km. rețele apă, 25 km. rețele 
canalizare, 40 km. șosele și străzi 
modernizate etc.

• Anul acesta se vor preda în
că 892 noi apartamente, 3 școli 
avind fiecare cite 16 sili de clasă 
și două laboratoare, noi sili de 
clasă la Iscroni, Banița, Răscoala, 
se vor moderniza 3 km. străzi și 
fosele noi, se vor construi un nou 
cămin studențesc cu 330 locuri, 
cantină, amfiteatru, grup de labo
ratoare. iar pentru anul viitor se 
vor afla în diferite stadii de lucru 
1000 noi apartamente, magazine 
noi, centrale termice, școli, moder
nizări de străzi și șosele și alte 
asemenea obiective.

• In prezent sînt pregătite pen
tru predare noi blocuri : la Pe
troșani blocul L cu 32 apartamente, 
la Vulcan blocul D cu 24 aparta
mente, iar la Lupeni blocul nr. 
24 aVînd 32 apartamente. •

Cartierul din clișeu e al șaselea la număr care s-a înălțat în Lupeni în anii puterii populare. Apartamentele din blocurile
23 și 29 și-au primit de curind locatarii. Clocotul muncii n-a încetat însă pe șantier. Cartierul va devenii mai mare, mai frumos. 
Apoi se vor înălța noi cartiere, Cite? Răspunsul îl va da viitorul.
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cînd 
și privești 

cerul cu 
transparent'!

Zile de muncă entuziastă

cu
săr-

aștern 
vișini'

STELA POPESCU 
artistă la Teatrul de stat 

Petroșani

ș Primele slove pe care le
) pe hirtie sînt ca petalele .......
) lor înfloriți ce. se scutură la adie- 

primăvăratec și apoi 
pe părnint, pretutin-

ÎN ZORII ACESTEI ZILE.

1 rea vîntului 
i. s-aștern lin 
'l deni...
’l T ovarăși,
*i fewi.

5

prie ■ 
priviți zorii 

1 bucur^ți-vă. Priviți OIMA@0U
Zorii, nici o clipă •»•*•••««••••»•«•«« ф . . 
să nu pierdeți:

! guia aceasta e cintead ce a des- 
I chis poarta fericirii, poarta bel 

șugului, e însăși zborul porumbe-
1 lului alb spre înălțimi!
1 Intimpinați-o cu bucurie. 
' suflet viu, e ziua noastră de 

bătoare.
In ziua asta să răsune toate 

sirenele țării, sirenele muncii și 
1 ale bucuriei.

Prieteni, tovarăși, priviți zării 
I acestei zile și bucurați-vi. Priviți 
• cerul, florile și oamenii. Fericirea 
e cu noi, o simți în mîinile nerăb- 

I datoare și dornice de muncă, în 
1 ochii care strălucesc, în tălpile 
febre simt nisipul dogoritor al mă- 
і-гц, o întîlneșiî în zJmbetul co-

piilor noștri, în fila unei cărți, 
în tremunil emoționant al mîinii 
întinse prietenește spre tine, în 
noile clădiri ridicate, în copacii 
ce străjuiesc parcuri minunate, în 
jurnalele țării, în cîntecul apelor 

pentru totdeauna 
stăvilite ;
stai 
cerul, 
nori 

înfrigurat, cu emoție.și urmărești înfrigurat, cu emoție, 
zborul omului In Cosmos ești 
mai mult ca niciodată fericit. 23 
August — e cununa de lauri a 
poporului nostru cucerită prin 
jertfe...

E ziua in care cerul și pămin- 
lul și-au deschis larg porțile pen
tru noi.

Intindeți-vă mina voi prieteni 
de pretutindeni, pacea ne spuse 
„eu sînt cu voi, apărați-mă!“.

Prieteni, tovarăși priviți 
acestei zile și bucurați-vă f

207#

Sub făclia culturii
De undeva de departe; în ne

gura vremurilor a apărut, la în
ceput mai mult dorită și simțită 
de cît aievea, o sclipire, pîlpîind 
firav ca o stea îndepărtată. Era 
atît de întuneric atunci îneît și 
ochii ageri de șoim puteau stră
bate doar cîtiva pași. Dar trep
tat, treptat sclipirea aceea plă- 
pîndă a început să crească și în
tunericul de nepătruns, spart 
deodată, se retrăgea zbătîndu-șe 
în zadar să mai întîrzie. De a- 
tunci, cu fiecare zi, cu fiecare 
ceas, steluța de argint a crescut 
mereu ajungînd o făclie falnică, 
luminînd pînă departe, tot mai 
departe, gonind într-una întune
ricul să-și piardă urma...

Din ziua aceea de otel și cre
menea rămasă adtnc întipărită în 
filele vremii — 23 August — 

I seînteia a prins puteri și azi e 
P'O făclie strălucitoare a cărei lu- 

-mină a pătruns în fiecare casă 
aducînd o viată nouă. In mili
oane kilowați lumină, în valu
rile neîntrerupte ale cărților se 
măsoară azi această făclie a cul
turii. Milioane de oameni con
duși de 
călăuze, 
tată cu 
tale și 
cultural

Călăuza sigură și înțeleaptă 
— partidul nostru drag — poar
tă. făclnd să crească necontenit 
torța culturii, sub care pășește 
mai sigur, cu fermitate fiecare 
om muncitor. Dacă în imaginea 
acestei torțe a culturii, aprinsă 
Ia 23 August 1944, s-ar putea 
cuprinde azi, deodată, într-o sin
gură privire, tot ceea ce s-a făcut 
în cei 17 ani de libertate, a- 
tunci priveliștea ar fi de-a drep-

făclie ca de torta unei 
pornesc la muncă avîn- 
mai multă conștiinciozi- 
prieepere, cu un bagaj 
mai bo^at.
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RECORD
Pentru mecanicii de loco

motivă din depoul Petroșani, 
recordul de tonaj la remorca
te pe secția Petroșani—Bănită 
era de 1907 tone' șl fusese sta
bilit de către mecanicul Cojo- 
caru Ion în ziua de 28 februa
rie a. c.

De atunci și pînă în prezent 
s-au remorcat sute de trenuri 
cu tonaje sporite, dar recordul 
nu a putut fi doborît pină în 
data de 19 august.

lată cum s-au petrecut lu
crurile : Trenul 2665 avînd un 
tonaj de 2017 tone, greutate ce 
depășește cu 110 tone vechiul 
record 
normă 
canieul 
preună
comotivele 
orghe și 
transportat 
nița, iar de la Băiiița ți pînă
la Slmeria a fost remorcat In 
continuare.

șl cu 367 tone tonajul- 
a fost remorcat de me- 
Cișmaș Petre, care îm- 
cu mecanicii de la. Io- 

duble. Robea Ghe- 
ГЛісІеа Vasile au 
trenul pînă la Bă-

r.
9

tul grandioasă. Numai în Valea 
noastră, lăsată în trecut în mi
zerie și întuneric s-au acumulat 
atîtea bunuri culturale îneît to
rentul lor pătrunde din belșug 
pe fiecare ușă, în fiecare casă. 
Este cu adevărat măreț să vezi 

, cum în Valea noastră, numai pe 
cîțiva kilometri pătrați și la 
cîteva zeci de mii de locuitori 
se desfășoară o activitate cultu
rală permanentă, organizată și 

la care participă aproa- 
locuitoriî, Văii. Făclia 
însumează azi în mod 
în Valea Jiului, 116 bi- 
avînd peste 310.000 vd-

dirijată 
pe toți 
culturii 
concret 
blioteci 
lume, zeci de școli și un institut 
de învățămînt superior, 20 clu
buri și cămine culturale la care 
vin zilnic sute și șute de tineri 
si vîrstnici, participînd la o ac
tivitate permanentă în cadrul a 
80 formații artistice, de amatori. 
In sălile de spectacole, la tea
tre și filme, iau loc în fiecare 
lună circa 200.000 de spectatori. 
La cluburi sînt prezentate con
ferințe, seri literare și alte ac
țiuni care alături de lectorate, 
universități muncitorești și popu
lare constituie un adevărat iz
vor de cultură gustat din plin 
de oamenii muncii.

Făclia culturii purtată cu si
guranță, are în perspectivă o 
strălucire și mai mare, la lumi
na ei oamenii muncii construind 
o viată nouă.

M. D.

I

Clubul minier din Pethla.

9.426.000 lei economii peste plan 
fa producția marfă a C.C.V.J.
Paralel cu eforturile 

pentru depășirea sarci
nilor de plan, minerii 
desfășoară cu succes 
bătălia pentru reducerea 
prețului de cost al pro
ducției. Acțiunea hotă- 
rîtă pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui, 
pentru extinderea pro
cedeelor moderne de ar-, 
mare și exploatare, gos
podărirea atentă a ma
terialelor, au permis mi
nerilor să raporteze că

in cinstea zilei de 23 
August au obținut în 7 
luni din an economii 
suplimentare de 9.426.000 
lei la prețul de cost al 
producției marfă, din 
care 2,360.000 lei s-au 
realizat in luna iulie.

Cu aceste rezultate, 
colectivele minelor Văii 
Jiului raportează că au 
îndeplinit și depășiți 
sarcinile la zi stabilite 
de 
de

Comitatul orășenesc 
partid Petroșani.

иодгагош й?
După 

în zilele 
va avea loc faza а Ш-а și finală 
a concursului ciuturaUsportiv al 
tineretului din Valea Jiului. La a- 
ceasta fază vor participa formațiile 
artistice și artiștii amatori soliști 
care s-au clasat pe primul loc ia 
faza a И-a pe localități a con
cursului. Pc cele două «estrade 
(Piața Victoriei și cartierul ' 
Dimitrov; se vor perinda timp 
două zile 6 coruri, 1Q formații 
dansuri, 15 brigăzi artistice de 
gitație, 7 fanfare, 10 orchestre, 
de soliști vocali și instrumentiști 
reprezentînd toate cluburile și că
minele culturale din Valea Jiului, 
fruntașe lâ faza precedentă a con
cursului.

Programele prezentate de toate

cura â mai fost anunțat, 
de 23 și 24 august n.c

Gh.
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Generația lui 23
...O mașini blindată, avînd pe 

capotă o stea roșie, se opri in 
mijlocul pieții. Din ea au cobo- 
rit cîțiva ostași prăfuiți de colbul 
alb. Pentru prima oară se auziră 
cuvintele „Zdrartvuite tavarișci ‘.

Mii de urate au inundat piața. 
Zeci de buchete de flori au fost 
aruncate spre noii vemți. Era o 
adevărată sărbătoare. Apoi au tre
cut alte mașini, tancuri. Eliberarea 
patriei noastre de către armatele 
sovietice se desfășura cu succes,

...In aceea vreme exploatările 
miniere din Valea Jiului au cu
noscut o animație mare. Minerii, 
care pină ieri intrau în mină mi
nați de amenințările cu carcera 
și bătaia, acum iși făceau apa
riția cu mult timp înainte de ora 
schimbului, Mulți întîrziau în mină 
ore în fir, Din adîncuri parcă 
s-au rupt talazurile șuvoiului de 
cărbune. Trenurile încărcate cu mii 
de tone de cărbune se îndreptau 
spre toate colțurile țării. Pe multe 
din vagoane erau scrise stîngaci 
cu creta albă cuvinte care expri
mau mult „Pentru front, pentru
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cute și-au adus' o contribuție de 
seamă și bravii mineri ci Văii 
Jiului

...Războiul s~a terminai Au tre
cut anii. In adincurile subpămîn-

lene munca continua cu și mai ma
re avirit. Cuvintul partidului îi 
lăugea pe mineri în munca lor 
zi cu Z‘-

In mintea, multor mineri au 
ceput să se țese vise de viitor. Ei 
au făcut , cunoștință cu realizările 
primului ' stat socialist din lume. 
Cuvintele pe care le auzeau — 
„muncitorilor le revine sarcina de 
a conduce treburile statului, al lor 
este viitorul" — exprimate de oa
meni înaintați, îi uimea, U bucura.

In conducerea multor instituții 
și întreprinderi șj-au făcut apari
ția noi conducători, oameni ai 
muncii, „Trebuie să învățăm să 
conducem și vom învăța. Vom con
duce mai bine decît capitaliștii'.

Minei ji au început să Pătrundă 
in tainele conducerii, pină mai 
ieri inaccesibile lor. Unii din ei, 
pe lingă munca de miner,, in tim
pul liber făceau cunoștință cu car
tea. Visele lor se cristalizau păr
ticică cu părticică.

...Undeva prin părțilg Bacăului 
doi frați. se sfătuiau cum să-și 
facă un rost in viață.

.— Ascultă' Mircea eu zic' să 
mergem în Valea Jiului fi să ne 
facem mineri. Am citit eu 
Ziar că-i lipsă de oameni 
Ce zici ?

— N-o să ne lase ai

ca
de

în~

intrsun 
acolo.

neștri.

încă die cu dimineață, în zilele de 17 și 18 au
gust, la Uzina de reparat utilaj minier Petroșani 
era o animație mai mare ca de obicei. Antrenat în 
entuziaste schimburi de onoare, întregul colectiv 
'al uzinei a obținut succese remarcabile pe care le-a 
închinat celei de a 17-a aniversări a eliberării pa
triei noastre.

Sub conducerea maiștrilor, muncitorii din sec
ția construcții metalice și-au depășit sarcinile dte 
plan în aceste zile cu peste 30 la sută. Printre ceî 
care s-au evidențiat în mod deosebit se numără 
Toth Iuliu, Carașca Aron, Mardare Ѵаэііе și Lupu 
Victor Rezultate îmbucurătoare s-ац obținut și în 
secția turnătorie, unde au fost turnate cu 4Ю00 kg. 
piese peste plan.

/

formațiile artistice vor avea loc pe 
cele două estrade după cum ur
mează ‘

ESȚRADA DIN PIAȚA VIC 
TORTEI : 23 Angvrt, orele 13' - 
15 și 17—20 formațiile clubului 
central Petroșani, erele 20—21 
comitetul U.T.M. în colaborare cu 
comitetul sindical U.R.U.M.P. va 
organiza dans în Piața Victoriei ; 
24 august, orele 9—10,30 forma
țiile clubului minier Aninoasa,
10.30— 12 formațiile clubului 
minier Vulcan, 12—‘13,30 forma
țiile clubului minier Lupeni,
15.30— 15 formațiile clubului mi
nier Petrila, 16—17,30 formațiile 
clubului minier Lonea, 17,30—19 
formațiile clubului minier Petrila, 
19—21 formațiile clubului central

entu-

fH
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August
^i-apoi drept șă-ți spun meseria 
asta de miner nu mă prea 
ziasmează.

— E o meserie de viitor 
frumoasă. O să vegt Щ.,.

Cei doi frați au botărît.
următori i-a găsit în adincurile 
minelor din V#iea Jiului. Dar iată 
că setea de carte li s-a deschis 
așa cum ș-a deschis la mulți tineri. 

■ ...In 1950 în ziarul local din 
Petroșani se scria despre un șef 
de brigadă care conducea un aba
taj la mina Aninoasa. Un băiat 
scund, blond, cu ochi măslinii, 
privea de fiecare dată graficul de 
producție din curtea minei. De 
multe tșri însă stătea minute în 
șir dus pe ginduri.

...Un .vagonetar care împingea 
vagonisttd spre gura rolului, pipăia 
cu degetele- i scurte un șurub al 
vagonetului: Oare ce mărime are ? 
Tfeisferturi de țol, dș jumătate ? 
Dar la un strung cum se lucrează? 
Răspunsurile I'd aceste întrebări le-a 

“găsit mai tlrgiu, în ' 1951, cînd 
ajunse maistru mecanic. Aceasta 
însă totuși nu l-a satisfăcut corn 
plet. Peste ciivd timp urca pe 
strada institutului purtînd unifor
ma de student. Acum ce face ?—...

...Un tinăr de statură potrivită, 
lat în spate, seara la lumina lăm
pii citea cu nesaț și-și făcea notițe

Petroșani, 21—22 formațiile clu1 
bului minier .Uricani.

ESTRADA DIN CARTIERUL 
GH. DIMITROV : 24 august, ore
le 10—11 formațiile clubului mi
nier Lupeni, 11—12 formațiile clu
bului central Petroșani, 12—13 for
mațiile clubului minier Aninoasa, 
13—14 formațiile clubului minier 
Vulcan, 16—17 formațiile clubului 
minier Petrila, 17—19 formațiile 

Uricani, 19—20 
i minier

clubului minier 
formațiile clubului 
nea-.

Celelalte formații 
nu participă la faza 
cursului cultural sportiv vor 
zenta spectacole în toate localită
țile Văii Jiului în după-amiaza zi
lei de 23 August.

artișțic#. 
finală a

Lo

care 
oon- 
pr«-

într-un caiet. Lua rigla de talcul, 
apoi stătea pe ginduri pîni'l 
prindea primul cintat al cocoșilor. 
Dimineața se îndrepta spre ruină 
și alături de ortaci cobora in a- 
dîncuri, Zile și nopți în șir avea 
aceeași îndeletnicire. Acum, în 
timpul serviciului, rigla de calcul 
îi e nedespărțită- Calculează pred 
ducția sectorului, -pe abataje, pe 
oameni...

Cine sînt aceștia ?
Frații ingineri Fetea Mircea și 

Liviu de la mina Petrila, unul șef 
de sector, celălalt locțiitor șef de 
sector. Fostul șef de brigadă nu 
mai conduce o brigadă ci un sec
tor. Este inginerul Stoicescu loan 
de la mina Petrila. Fostul maiștru 
mecanic a devenit inginer ~ topo~ 
graf. Este Gybri losif, iar tindrul 
care calcula zi fi noapte cu 
rigla de. calcul este șeful sectoru
lui 1 de la mina Petrila, inginerul 
Simota Dimitrie.

Cîți tineri din Valea Jiului n-au 
parcurs asemenea drumuri ? Cfti 
din tinerii care nici nu îndrăzneau 
măcar să se gîndească să devină 
ingineri conduc azi sectoare im
portante ale economiei noastre na
ționale? In fiecare exploatare mi
nieră, în fiecare întreprindere întil- 
nești asemenea tineri. Sînt tineri 
din generația lui 23 August, zi 
care a adus pentru întregul nos
tru popor fericire și bunăstare.

FL. ISTRATE
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Marea sărbătoare 
a poporului nostru

: La uzina unde 
i rachetele♦
• MOSCOVA 21 (Agerpres) —
• TASS transmite :
* Ziarul „Komsomolskaia Prav- 
J da“ din 20 august publică un re- 
J partaj de la uzina unde se asam-
• blează rachetele cosmice.
î Această uzina este un întreg
♦ oraș cu străzile sale animate, cu
♦ mijloacele sale de transport, cu o 
» deasă rețea de comunicații, cu 
J centrala sa electrică, scrie ziarul.
• Chiar și după o examinare fu-
• gară, se spttne în reportaj, poți 
« гя-fi dai seama de întreaga va- 
J rietate a muncii oamenilor care 
J creează rachete gigantice. Iată o
• secție obișnuită cu strunguri și 
« freze obișnuite. Iar alături — o
♦ secție de asamblare a mecanis-
• melor de comandă care pare un
* laborator în care lucrează micro-
♦ biologii: oamenii sînt îmbrăcată
♦ în halate, poartă mănuși. Preci-
♦ zia asamblării poate fi invidiată
♦ cbi^r de ceasornicarii virtuoși.

In sprijinul dejinufilor politici 
din Spania și Portugalia

SANTIAGO 21 (Agerpres). — 
TASS transmite ;

La Santiago — capitala sta
tului Chile s-a deschis în seara 
zilei de 19 august o conferință 
interparlamentară latino-amerî- 
cană „pentru amnistierea deți- 
nuților politici din Spania și 
Portugalia", la lucrările căreia 
participă deputați din Chile, 
Peru, Argentina, Uruguay, Bra
zilia și Ecuador.

După cum transmite 
Prensa Latina la

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

Greva studenților din Montevideo
MONTEVIDEO 21 (Agerpres) 

TASS transmite :
Funerariile profesorului Omar 

Arbelio Ramires, ucis de elemen 
tele reacționare la 18 august în 
timpul în care Ernesto Guevara, 
ministrul Industriei al Cubei, ros
tea o cuvîntare la Universitatea din 
Montevideo, s-a transformat într-o 
demonstrație de solidaritate cu

----- O-----
Anglia sprijină 

pe revanșarzii vest-germani
LONDRA 21 (Agerpres).
Ziarul „Sunday Telegraph" 

scrie că flotei maritime militare 
vest-germane i se vor livra tur
bine cu gaze fabricate în Anglia. 
In știre se spune că „flota vest- 
germană intenționează să folo
sească turbinele cu gaze engle
ze pentru noile lor contratorpi- 
loare mari și vedete rapide de 
pază".

Noile contratorpiloare conti
nuă ziarul vor fi' înzestrate cu 
proiectile teleghidate și tunuri 
antisubmarine.

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

Ігвреіс ігнші din louis 
să (ie evacuate 1

CAIRO 21 (Agerpres).
Asad Raghih, secretarul gene

ral al Federației internaționale 
a sindicatelor arabe a adresat 
secretarului general al O.N.U. o 
telegramă în care cere evacuarea 
imediată a trupelor franceze de 
pe teritoriul Tunisiei și încetarea 
acțiunilor barbare săvîrșite de 
colonialiștii francezi la Bizerta.

Asad Raghih a adresat, de a- 
semenea, telegrame tuturor orga
nizațiilor sindicale arabe și in
ternaționale în care le cheamă 
să sprijine lupta poporului tu
nisian pentru libertate șl inde
pendență.

♦ 

se asamblează • 
cosmice :

•
Zgomotul preselor și ciocane- ♦ 

lor zguduie podeaua unui alt • 
corp de clădiri. Mașini unicale « 
create de constructorii de mașini J 
sovietice produc aici din foi de • 
metal diferite părți ale corpului • 
unei rachete cu mai multe trepte. *

In altă secție sînt asamblate J 
motoarele. Oameni în halate albe* 
montează conductele prin care • 
combustibilul ajunge la motoarele J 
rachetei. Nu o dată acești тип- ♦ 
citori, tehnicieni și ingineri au ♦ 
fost salutați în mesajele C.C. al * 
P.C.U.S. și ale guvernului sovie- î 
tic. Gloria lui Gagarin și Titov ♦ 
este și gloria lor. ♦

Inima uzinei o constituie sec- * 
ția de asamblare generală. Aici, J 
munca a sute și mii de oameni • 
se concentrează într-un singur • 
tot. Aici se află conveierul pe* 
care, sub acoperișul secției de • 
multe etaje, inundat de lumină • 
soarelui, înaintează lent șirul ra-' + 
chetelor gigantice. « 

conferinței s-a dat citire scriso
rii adresată de deținuții politici 
spanioli Organizației Națiunilor 
Unite în care sînt citate bestia
litățile săvîrșite în închisorile 
îranchiste.

Senatorul chilian Luiz Bossai 
Leiva, președintele comitetului 
organizatoric al conferinței a 
prezentat un raport. Reprezen
tanții celorlalte dtelegații au fă
cut, de asemenea, comunicări a-

agenția • supra situației deținuților polî- 
deschiderea tici din Spania și Portugalia.

Cuba și de protest împotriva aten
tatelor la libertățile democratice. 
In semn de protest împotriva a- 
cestui asasinat josnic studenții de 
la aproape toate instituțiile de în- 
vățămînt din Uruguay au declarat 
grevă.

Un „debut" nesatisfâcâfor
Istoricul meciului de duminică 

dintre Jiul — Progresul nu e prea 
bogat în evenimente deosebite. S-a 
jucat nervos, lent și confuz urmă- 
rindu-se numai punctele și deci 
golurile, neglijîndu-se tocmai ceea 
ce ar fi dus la atingerea scopului 
și anume un fotbal de calitate. 
Neputința de a face față echipei 
bucureștene, care a jucat la un 
nivel destul de modest de altfel, 
i-a dus pe cîțiva jucători la ur
mărirea mai mult a omului și mai 
puțin a balonului, o cauză care 
a dus la insuccesul echipei locale.

Primul punct a fost înscris în 
minutul 20 de către Voinea, în 
plină dominare a Jiului. Centrul 
atacant al Progresului a reluat cu 
capul balonul peste Farkaș și 
Crîsnic surprinși de fază, neatenți. 
Repriza întîia șe termină cu re
zultatul de 1—0 pentru Progresul 
deși localnicii au cîteva ocazii de 
a înscrie (Ciurdărescu min. 40, 
Cozmoc min. 42).

La reluare Jiul forțează egala- 
rea, dar tot bucureștenii înscriu 
prin Mafteuță în minutul 54. Pes
te cîteva minute Jiul ratează prin 
Ga£or care reia din volei în por
tar, o lovitură liberă executată 
de la 25 m. peste zid, foarte bine, 
de Crăciun. In min. 60 Ciurdărescu 
în loc să oprească șutează direct

Mulțumiri poporului 
sovietic

DAMASC 21 (Agerpres1). .
Imamul Omanului, Holeb Ben- 

Ali care se află într-o vizită o- 
ficială la Damasc și-a exprimat, 
într-o convorbire cu un cores
pondent TASS, mulțumirea pro
fundă guvernului sovietic și po
porului sovietic pentru sprijinul 
acordat luptei poporului din O- 
mân împotriva imperialismului 
englez.

UN COMPLOT MONSTRUOS 
ÎMPOTRIVA OMENIRII

CAIRO 21 (Agerpres). TASS 
transmite :

Ziarele de duminică din Cairo 
au continuat să acorde o deose
bită atenție planurilor imperia
liste ale unui nou război, de-1 
mascate în documentele secrete 
ale blocului agresiv C.E.N.T.O., 
publicate de agenția TASS.

Intr-un titlu publicat de-a lun
gul unei pagini întregi ziarul 
„Al-Ahram“ scrie printre altele: 
„Rusia a publicat documente se
crete care demască planul ame
rican al distrugerii unor regiuni 
din țările Orientului Mijlociu". 
Ziarul „Al-Gumhuria“ scrie în | 
titlu : „Rusia acuză America și i 
țările C.E.N.T.O. de organizarea i 
unui complot monstruos împo- ș 
triva omenirii, fără precedent îrr i 
istorie".

„Cară-te de aici j 
Williams^

LONDRA 21 (Agerpres).
Mennen Williams care se află 

in turneu pentru a doua oară prin 
diferite țări ale Africii, de la nu
mirea sa Ga secretar ,de stat ad
junct al S.U.A. pentru problemele 
africane a plecat la 20 august cu 
avionul din colonia portugheză 
Mozambic în Republica Malgașă.

Luînd cuvîntul pe aeroportul 
de la Lorenzo Marques, Williams 
a declarat că vizita lui în Mozam
bic a Tost „foarte utilă".

Judecind însă după relatările 
corespondentului agenției Reuter, 
vizita lui Williams în Mozambic 
nu a fost de fel plăcută. In în- 
tîmpinarea lui Williams au fost 
prinse de copaci și de stîlpi pa
nouri pe care scrie : „Cară-te de 
aici Williams".

peste bară de la 12—14 m. Peste 
un minut Oaidă ridică scorul la 
3—0, după o cursă de unul sin
gur trecînd pe lîngă Farkaș și 
Crîsnic. Unele gesturi nesportive 
ale lui Oaidă și Farkaș atrag eli
minarea lor de pe teren de către 
arbitrul Comșa Octavian (Craiova). 
In înaintarea Jiului se simte o 
oarecare „ordine" prin deschide
rile precise ale lui Crișan, intrat 
în minutul 60 în locul lui Cosmoc, 
In minutul 70 Manea îl deschide 
pe Gabor, acesta trimite la Ciur
dărescu care înscrie printr-un șut 
puternic razant cu gazonul : 1—3. 
Din acest moment Jiul domină 
insistent (renunțînd la jocul dur, 
cu pase laterale) dar ratează cîte
va ocazii clare îndeosebi cea din 
minutul 83 cînd Crăciun singur 
în fața porții venind în plină vi
teză în loc să șuteze îl deschide 
pe Ciurdărescu care trage de la 
6 m. în portar, balonul revine^ la 
Cazan și acesta reia peste poartă.

Au jucat : JIUL : Crîsnic — 
Romoșan, Tîlvescu Farkaș — Cră
ciun, Penu — Manea, Cosmoc 
(Crișan), Ciurdărescu, Gabor, Ca
zan. PROGRESUL: Mîndru — 
Nedelcu, Caricaș, Soare — Ioniță, 
Pașcanu — Oaidă, Smărăndescu I, 
Voinea, Mafteuță, Marin.

M. DUMITRESCU

(Urmare din pag. l-a)

la regimul burghezo-moșieresc.
Viața a arătat că socialismul 

asigură oamenilor muncii con
diții din ce în ce mai bune de 
trai. Planul de 6 ani prevede 
sporirea salariului real cu 40-50 
la siută față de 1959, iar veni
turile țărănimii vor spori cu 40 
la sută. Acestor sporiri li se 
adaugă reducerile de prețuri ca
re s-au înfăptuit an de an, ul
tima avînd loc la începutul lunii 
august 1961, fapt ce atrage du
pă sine continua ridicare a bu
năstării poporului. Se cheltuiesc 
fonduri tot maî mari pentru con
strucții social-culturale, asistență 
medicală, învățămînt și cultură. 
Dacă în 1960 au fost date în fo
losința oamenilor muncii, din 
fondurile statului, 28.000 apar
tamente moderne, confortabile, 
numărul acestora într-un singur 
an, 1961, va spori la 37.000; da
că în 1938 un medic revenea la 
1900 locuitori, azi un medic re
vine la numai. 780 locuitori, da
că în trecut nici unul din mun
citori nici nu putea să viseze 
să-și petreacă concediul de odih
nă în minunatele stațiuni de pe 
litoral sau de la munte, în 1960 
peste 375.000 oameni ai muncii 
au beneficiat de concedii în sta
țiuni'.

Valea Jiului, valea plîngerii de 
altă dată, în anii puterii popu
lare s-a transformat într-o vale 
a bucuriei, a fericirii. A fost li
chidată mizeria, neștiința, via
ța minerului s-a schimbat pro
fund, munca lui fiind prețuită. 
Jn anii puterii populare în Va
lea Jiului s-au construit peste 
6600 apartamente în blocuri, s-au 
cheltu-it sume importante pentru 
ușurarea muncii în subteran, 
s-au clădit noi cluburi și școli, 
un complex al Institutului de 
mine, s-au deschis zeci de ma
gazine moderne bine aprovizio
nate, au luat naștere creșe, că
mine. Viața minerilor din Valea 
Jiului a devenit cu adevărat o 
viață fericită, plină de bucurii.

Mărețele sarcini puse în fața 
întregului nostru popor de cel 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului, perspectivele luminoase 
de viitor, fac ca harnicul și ta
lentatul nostru popor, ca un sin
gur cm, să se ridice la muncă 
însuflețită, hotărîtă pentru a 
produce bunuri cît mai multe, 
mai bune și mai ieftine.

E o mîndrie că Romînia de 
altădată, semifeudală a imperia
liștilor, în timp istoric atît de 
scurt a fost transformată în
tr-un stat industrial-agrar, cu

Jiul — Progresul 
(tineret) 0-7 (0-5)

Intîlnirea nu suportă prea 
multe comentarii. In prima re
priză Jiul a folosit formația de 
juniori, iar în cea de a doua 
formația de tineret (marea ma
joritate nelegitimați). Ambele 
formații ale Jiului n-au putut 
face față jocului dteosebit de teh
nic, simplu dar eficace al talen- 
taților tineri de la Progresul, 
aplaudați de multe ori pe bună 
dreptate de spectatori.

întreceri la Lunea
Duminică la Lonea, asociația 

sportivă Parîngul din localitate 
a organizat întîlniri sportive de 
fotbal, șah și tir în cinstea zi
lei de 23 August și a alegerilor 
pentru asociația sportivă Parîn
gul, întîlniri la care au luat 
parte, pe lîngă cei dte la Lonea, 
sportivi de la Minerul Vulcan 
și Unirea Bănița. Iată rezulta
tele înregistrate: fotbal (pitici), 
Parîngul Lonea — Minerul Vul
can 1—3; (seniori) Parîngul Lo
nea — Minerul Vulcan 2—2 
(1—2); Selecționata E, M. Lo

nea — Unirea Bănița 3—2.
La șah, pe echipe Parîngul 

Lonea a învins cu 4—1 pe Uni
rea Bănița, iar la tir, întîlnirea 
a fost cîștigată de Parîngul Lo
nea cu 289 puncte față de 286 
puncte cît a obținut Unirea Ba
nița. 

o cultură mereu înfloritoare. A- 
cest lucru, lupta hotărîtă a țării 
noastre pentru pace și libertate, 
au făcut ca prestigiul Republicii 
Populit? Romîne să crească con
siderabil pe plan internațional. 
In cadrul marii familii a țări
lor socialiste, R.P.R. joacă un 
rol activ în lupta pentru trium
ful cauzei păcii și progresului 
în lume, apără cu consecvență 
principiile coexistenței pașnice, 
libertății și independenței po
poarelor.

Un rol activ în dezvoltarea 
țării noastre l-au avut relațiile 
prietenești cu U.R.S.S. care înce- 
pînd de la eliberare, în toate 
împrejurările, a acordat Repu
blicii noastre un sprijin frățesc, 
dezinteresat. Prietenia trainică 
cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări ale lagărului socialist 
constituie garanția victoriei so
cialismului în patria noastră.

Minerii Văii Jiului, toți oame
nii muncii, au întîmpinat mă
reața sărbătoare cu succese im
portante în întrecerea socialistă, 
dezvoltînd realizările obținute Îîi 
întrecerea desfășurată în cinste^ 
celei, de a 40-a aniversări- “ a 
partidului. Astfel, minerii de la 
Uricani au dat de la începutul 
anului 35.300 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. Calitatea 
producției brute a fost îmbună
tățită cu circa 1 la sută față de 
norma internă. Succese de sea
mă au obținut și minerii din Lu- 
peni, I.onea, precum și de la ce
lelalte exploatări miniere, dîn- 
du-se pe întregul bazin pînă la 
20 august aproape 143.000 tone 
de cărbune peste plan. Ceferiștii, 
constructorii, muncitorii din sec
torul forestier, din comerț ra
portează, de asemenea, realizări 
însemnate în lupta pentru a da 
produse multe, mai bune și mai 
ieftine.

Alături de întregul nostru po
por, oamenii muncii din Valea 
Jiului sărbătoresc ziua de 23 
August cu succese în producție, 
cu încredere fermă în viitor, cu 
hotărîrea de neclintit de a munci 
cu abnegație pentru continua în
florire a scumpei noastre patrii)^ 
Republica Populară Romîmi.

PROGRAM DE ^ADIO
23 August

PROGRAMUL I. 7,30 Cîntece 
și jocuri, 8,00 Transmisie de la 
parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul zi
lei de 23 August, 14,00 „înfră
țiți în muncă, în Cîntec și joc" 
— program de muzică populară 
romînească și a minorităților 
naționale, ' 15,00 Cîntă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii, 
15,30 Muzică populară romî- 
nească, 16,50 Versuri închinate 
zilei de 23 August, 17,35 Din 
cele mai cunoscute melodii de 
muzică ușoară romînească, 18,20 
Concert simfonic popular de mu
zică romînească, 19,05 Muzică 
ușo,ară de compozitori romîni și 
sovietici, 19,30 Arii celebre din 
opere interpretate de cîntăreți 
romîni, 21,10 Mari ansambluri 
romînești de cîntece, 20,30 „Lu
mina lui august" — montaj li- 
terar-muzical, 21,30 Muzică dte 
dans. PROGRAMUL II. 15,15 
Cîntece despre 23 August, 15,30 ■
Concert de muzică ușoară ro
mînească, 16,00 Vorbește Mos
cova ! 17,00 Patria în sărbătoa
re — radioreportaj, 17,30 Muzi
că de estradă, 18,30 Valsuri ce
lebre, 19,15 Izvoare fermecate — 
Emisiune de folclor literar, 20,07 
Muzică de dans, 21,10 Muzică 
din operete romînești, 21,30 
Muzică de dans

CINEMATOGRAFE
23 August

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Soldați fără uniformă: 
AL. SAHIA: La capătul dru
mului; PETRILA: La ordin să 
trăiți; ANINOASA: Viraj în ■, 
noapte; VULCAN : Setea; CRI- / 
V1DIA : Palatul de cleștar; LU- ’* 
PFNI : Pestriții.
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