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prgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

ÎN VALEA JIULUI

R?

La cea de=a 14=a aniversare 
a Republicii Populare Romîne

fee atunci au trecut 14 ani, 
dar evenimentele de Ia 30 De
cembrie 1947 rămîn mereu vii, 

‘înscrise cu slove de aur în is
toria poporului nostru. Acum 
14 ani, poporul nostru a trăit 
marea bucurie a proclamării 
Republicii Populare Romîne — 
act care a încununat lupta de 
secole a poporului nostru pen 
tru libertate și progres social.

Fiecare din cei 14 ani ai ti
netei noastre Republici, repre
zintă, prin marile succese ob
ținute de harnicul ei popor, 
pași uriași de la starea de 
cruntă înapoiere în care a fost 
ținută țara noastră pe vremea 
burgheziei și moșierimii — spre 
o înflorire fără precedent,;Re 
M țnțuneri®. 
Ie' * “

pro^re: Fiecare ăin'cei Й 
ași constituie un important 

don în măreața operă desfă
șurată de întregul popor, pe 
drtunul luminat de partid, 
jpțra construirea societății 

noi socialiste. Privim harta pa
triei și inimile ne sînt cuprln- 

. se de bucurie, de legitimă mîn- 
drle pentru ceea ce am făurit. 
Nu există^colțișor de țară unde 
să nu fi răsărit fabrici și uzi
ne, lăcașuri de cultură și să
nătate; ogoarele patriei dau 
an de an roade tot mai bo
gate punînd în evidență marea 
superioritate a agriculturii so
cialiste. Hunedoara, Bicaz, Să- 
vinești, Govora, Galați, Bra- 
Sv lată doar cîteva din sutele 

: localități ale căror nume 
^simbolizează uriașele succese 
obținute de: poporul nostru in 
dezvoltarea industriei fontei și 
oțelului, construcției de mașini,

chimiei. Fosta Rominie, anexă 
a principalelor țări capitalis
te din apus, a rămas de 
domeniul trecutului. Nuniele 
scumpei noastre patrii e pur
tat în întreaga lume de ma
șini și utilaje pe care le ex
portăm in multe țări, de iz- 
bînzile pe care le repurtăm in 
dezvoltarea științei și culturii, 
in creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, de lupta 
nobilă pentru pace, căreia Re
publica noastră Populară, îm
preună cu celelalte țări socia
liste, îi consacră întreaga sa 

. forță.
Ne minerim cu Valea noas

tră care, asemenea tuturor re- 
gidnilor istriei, cunoaște л 

la ' ф tă, de continuă înflorire, Se dezvoltă; 
spre bunăstare minele, tehnica nouă are a- 

“1 cum un rol hotăritoî în spo
rirea producției de cărbune; 
minerii zilelor noastre au de
venit oameni înaintați, capa
bili să asigure economiei na
ționale cantități sporite de 
cărbune. Hotărirea eu care mi
nerii Văii Jiului luptă pentru 
înflorirea patriei, pentru creș
terea bunăstării poporului e 
puternic reflectată de succe
sele pe care ei le obțin in pro
ducție. Colectivele exploatări
lor noastre miniere au extras 
in acest an peste pian, pe ba-

(Continuare în pag. 2-a)
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Peste un an...
...Petroșaniul ne primește cu fru

mosul amfiteatru al Institutului de 
mine unde ascultă prelegeri peste 
1000 de studenți, cu laboratoarele 
și căminul nou. Pe strada С. I. 
Parhon, toate cele' 7 blocuri au per- 
deluțe la ferestre — semn că sînt 
locuite — iar pereții sînt albi. Lă 
Vulcan, noua școală cu 16 săli de 
clasă, construită tot în 1962, ne 
primește cu clinchetul clopoțelului. 
Pe strada Romanilor s-au înălțat 
noi blocuri.

Lupeniul s-a îmbogățit cu încă 
4 blocuri noi în cartierul Viscoza, 
dintre care blocul nr. 9 are o sea
mă de magazine frumoase la par
ter. Dar cartierul Braia ? Aici s-au 
ridicat sute de apartamente noi la 
ferestrele cărora vezi chipuri de 
femei, copii, care privesc cernerea 
fulgilor de zăpadă.

Uricaniul cu noul grup indus
trial în plină funcționare, cu ora
șul nou avînd încheiate complet 
amenajările exterioare, ne întîmpi- 
nă și' el taoit.

Toate acestea le va aduce noul 
an și le vom putea vedea la sfîr- 
șirul lui.

Sîmbâtă
30 decembrie

1961

4 pag. 20*bani

Muncă entuziastă, izbînzi, 
perspective  ♦♦♦

Acum, cînd cad 
ultimele file din 
calendarul anului 
1961, din toate 
colțurile yăii Jiu
lui sosesc vești 
care prin graiul

★

cifrelor, al fapte - 
lor, vorbesc mai 
pregnant despre 
munca entuziastă 
a minerilor și 
muncitorilor bazi
nului nostru car-

Un „finiș" frumos
Cînd vorbim despre frunta

șii luptei pentru cărbune măi 
mult și mal bun ai anului ca
re-І încheiem acum, gîndurile 
ne poartă spre minerii Urica.- 
niului — primii pe bazin care 
și-au îndeplinit pianul anual 
înainte de termen, spre mine
rii Petrilei sau ai Vulcanului. 
Dar iată că graficul producției 
pe luna decembrie scoate în 
evidență noi fruntași, in ulti
ma lună a anului 1961, cele 
mai însemnate succese în lup
ta pentru sporirea producției 
de cărbune le-a obținut har
nicul și entuziastul colectiv al 
minei Aninoasa.

2131 tone de cărbune — atît 
au dat peste plan în luna de
cembrie minerii și tehnicienii 
acestei exploatări. Din aceas
tă cantitate 1404 tone de căr
bune peste plan au fost date 
de minerii sectorului IV. A- 
cestui important succes i se 
adaugă realizări de seamă în 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui, in obținerea de econo
mii, rod al muncii entuziaste 
depuse de întregul colectiv al 
exploatării, îp frunte cu bri
găzile conduse da comuniștii 
Cristea Aurel, David Ioan, 
Schneider Francisc, Barzu 
Gheorghe, Moisiu Remus și 
muiți alții. Pentru acest fru
mos „finiș" al anului 1961, 
minerii, tehnicienii si ingine
rii 
de

Aninoasei merită cuvinte 
laudă.

unei

Prima lovitură 
de tîrnăcop...

Tradițional, începerea 
noi construcții e anunțată la
prima lovitură de tîrnăcop 
dată la săparea fundației. 
Trecînd peste tradiționala for-

bonifer, despre bu
curia de a trăi, de ’ 
a contribui la înăl
țarea luminosului 
edificiu al vieții 
noi socialiste în 
patria noastră.

★
semnalăm cititorilor

★

mulă,
noștri un fapt care, la prima 
vedere, ar putea trece neob
servat : pe terenul viran si
tuat pe strada principală, in
tre școala elementară de 7 ani 
și arena sportivă „Jiul" sosesc 
camioane grele încărcate. cu 
cărămidă. Nu, nu este vorba 
de un simplu Ioc de depozi
tare a cărămizii. Acest fapt 
anunță începerea construcției 
unuia din cele mai importan
te edificii ale Petroșaniului, a 
casei de cultură. De fapt, du
pă cum anunță conducerea 
șantierului, noul edificiu va fi

160.000 tone de cărbune ■ 
pute plaool anul

Au trecut 13 zile de cînd 
minerii din bazinul carboni
fer al Văii Jiului au rapor
tat îndeplinirea planului a- 
nual. In acest răstimp in a- 
bataje munca a continuat 
să se desfășoare cu sper, mi
nerii străduindu-se să obți
nă noi succese. După datele 
centralizate la C.C.V.J. reie
se că de la data de cind au in- 

L deplinii planul anual și pi-
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nă acum minerii Văii Jiului 
au extras incă 180.000 tone 
de cărbune. Aproape jumă
tate din 
este 
Cele 
le-au 
minelor 

LVulcan și Lonea. Minerii de 
aici au pus in acest timp lă 
dispoziția economiei națio
nale zeci de mii tone de căr
bune.

această cantitate 
cărbune cocsificabiL 
mai bune rezultate 

dobindit colectivele. 
Aninoasa, Uricani,

(Continuare în pag. 2-a) —

re
• In acest an, populația din 

localitățile Văii Jiului a cum
părat din unitățile comerciale 
1515 tone de came, zahăr în 
valoare de peste 18.000.000 lei. 
făină albă în cantitate de 1709 
tone șl făină integrală în va
loare de 17.742.700 lei.
, • in același timp â-au cum
părat țesături de lină în va
loare i»al mare declt în i960 
cu 2.OOT.0OO. lei," Iar confecții 
cu 4.000.000 lei. S-au cumpă
rat 770 de motociclete. 3.200 
aparate de radio, 2.350 araga- 
ze, 1.920 mașini de 
fe. 220 frigidere.

• Din unitățile O.A.D.L.F. 
oamenii muncii au cumpărat 
produse în valoare de aproape 
23.000.000 lei.

• In anul 196 І O.N.T. Car 
păți din Petroșani a organizat 
82 de excursii cu trenuri spe
ciale, în diferite colțuri ale ță
rii. La aceste excursii au parti
cipat 7.500 de oameni ai mun
cii din Valea Jiului. Tot prin

spălat ru-

cumpărat

ț

t

viața noastra
O.N.T. s-au organizat excursii 
și în țări prietene, luînd parte 
la ele 175 oameni ai muncii.

• Ptin biletele obținute de 
la O.N.T. Carpați aproape 800 
de oameni ai muncii și-au pe
trecut în acest an Concedhll de 
odihnă la munte sau pe litoral.

• In acest an în Valea Jiu
lui, s-au plătit pensii .^însu
mează 72.000.000 lei. Astfel, 
celor în vîrstă le sînt asigura
te condiții optime de viață.

• Pentru o mai bună deser
vire a populației, în Valea Jiu
lui in acest an au luat ființă 
8 noi unități ale O.C.L. Pro
duse Industriale. Ele se află în 
Vulcan, Petroșani, Aninoasa și 
alte localități.

• In acest an, 
Valea Jiului a 
călțăminte în 
mare ca în 1960 cu 8.200.000 
lei.

ооооооеѳоееоеоеоооооооооеоеоооооооооеооооеооооооооооооеооооооееое оооеоеоооѳеооеоооооеееоооѳѳооооеооооооѳоосооооесооооссс-

Se; însera. Cădeau 
primii fulgi de nea. Nu 
se bucura decît vîntul. 
Tăios și rece fluiera prin 
unghere. In case era frig. 
Nici lampa nu ardea. Nu 
mai avea gaz. Mama și 
tata erau plecați. Noi, îi 
așteptam. Nu ne mai ju
cam de mult. Ne răzbise 
foamea. Eram cinci. In- 
călțam pe rînd bocancii 

I vechi ai tatii. Să ne du- 
i cern pe afară. Se aud pași. 
1 Ai tatii sînt. El calcă așa. 
ț Ce are în mînă ? O ra
il mură de măr. Un vlăs" 
1 tar plăpînd. Altceva ? Ni- 
•I mic. Iar n-o,; să avem ce 
Imînca. Tată ride. Ride 

mereu. E tare vesel. Ne 
mîngîie și rîde. Ii simt 

8 t ...meic înghețate, aspre, 
§ crăpate. Pune apă intr-o 
R ulcică. Apoi, cu mare gri 
J jă, vlăstarul de măr. II 
Я privește și ride.
8 - Asta o să crească
д altcum. Repede ți mare 
£ I-am pus apă neîncepută. 
8 Adică începută azi. Apă 
§ proaspătă de izvor. Și voi 
5 o să creșteți altcum. O- 
? dați cu vlăstarul.
g Nu înțelegeam nimic, 
g Ne era. foame. Tata nu 
g adusesi de mîncare. Cum 

să creștem ?! Și ramura

„Au crescut vlăstarele
asta de măr ? Nu azi se 
pune în apă. Poimîine. De 
Anul Nou.

— Pentru noi Anul 
Nou e azi. Și e cu ade
vărat nou. Așa cum nu 
a mai fost pînă acum al
tul. Era în omienouăsu 
te patruzecișișapte. Și ta
ta a început să ânte. Nu-1 
mai auzisem ' niciodată. 
„Mblți anj trăiască Re
publica noastră — La 
muiți ani !“. Parcă ura de 
An Nou, de viață nouă. 
Tata înjurase mereu. Nu 
urase niciodată. Ce are 
azi ? Și ce urare nouă-i 
asta ?!

....Au trecut anii. Era 
tot iarnă. Abia sosisem 
de la București. Prima va
canță de student. Casa era 
luminată. Cu becuri. Tata 
a venita seara tot cu o 
ramură de măr. Cu un 
vlăstar. Rupt din mărul 
adus vlăstar de tata a- 
tunci. Cînd urase 
dată. [ Crescuse 
Crescusem și noi. 
le-meu- — ucenic,
mea " elevă. Ceilalți — 
școlari. Și fiecare avea 
ghetele lui. Peste tot cărți. 
Tata nu mai înjură. Cîn-

prima 
mărul, 
Frate-
Soră

И

tă. Se uită la mărul în 
florit de zăpadă. II în- 
oălzește și îl dezmiardă 
ей privirea. De cîte ori 
la Anul Nou ne adunăm . 
cu toții acasă, mergem în 
grădină. Dăm binețe mă
rului. E parcă fratele nos
tru. An de an e mai ma
re. Tata dă vlăstare de 
Anul Nou, din el, la toți 
vecinii. Rămîn destule. 
Și cresc mereu altele.

Anul acesta mărul mi 
s-a părut supărat. Lip
sește soră-mea. Ea l-a 
udat, cînd era numai o 
ramură. E plecată în U- 
niune la învățătură. Mă
rul n-are cum să știe as
ta. Noi, frații ei, știm 
prea bine ce înseamnă. 
Și uneori nu ne vine să 
cțedem ochilor. Eu sînt 
inginer. Frații mei — unul 
maistru, celălalt profesor. 
Sora va fi pomicultor. Mă
rul pe astea nu le știe. ■ 
Dar crește mereu între" 
clndu-se cu noi. Și-a în
fipt rădăcinile adine în 
pămînt. E sănătos și voi
nic. Ii priește. Și nouă la 
fel. De atunci de ta acel 
an nou, nou de tot.

Ce v-ași mai putea

povesti ? Biografia mpa 
nu e prea interesantă. 
Seamănă foarte bine cu 
alte mii și sute de mii.

Și inginerul Pop Sabin 
și-a văzut mai departe de 
treabă. Ce să-l mai stin
gherim? Sădește un nou 
vlăstar de măr. E un obi
cei statornicit în ; familie 
cu 14 ani în urmă. Și toa
te vlăstarele sădite de • a- 
tunci încoace cresc, cresc 
zdravăn. __ = .
MIHAIL DUMITRESCU « i 
joooooooqooooooooooooooooooooc ■-

populația din 
cumpărat în- 
valoare mal

r—-’-...................................*......J
> Mandarine! Farkaș luliana,; 
fetița din clișeu, a aflat de la;

j părinții săi că pe vremuri copiii jl
■ minerilor din Valea fiului. n-auț 
: avut prilejul sa guste un ase- ! 
; menea fruct aromat și gustos, j
> Pentru ea însă fa și pentru со- •
■ piii de vtrsta ei, aceste fructe și ■ 

multe alte bunătăți văzute în •
; trecut doar în vitrinele magazi~ : 
j nelor, sînt acum lucruri obișnuit^. 
j In magazinele . Văii fiului abun~ j 
; dența de produse zaharoase, ;| 
; fructe și altele face să răsară pe • 
i fețele cumpărătorilor de orice | 
i vîrstă bucuria vremurilor 
i care , le trăim.



Ionel a zburat cu racheta
Inserarea nici nu coborîse bine 

, fi în orașul copiilor, împodobit 
ca in basme s-au aprins suie de 
lumini multicolor^. De cum intră 
pe poarta orășelului, ținîndu-și de 
mină surioara, Ionel nu știa în
cotro să-fi îndrepte pașii mai iu
tii. Totul ce s-a înălțat aici doar 
în cîteva zile spre 
de copii ai orașu
lui încintau privi
rile lui Ionel. Ad 
mirativ privea fi 
surioara i mai та-

bucuria miilor

i 
i 

î a 
î♦
5 re. In timp ce ea
î privea frumosul brad. Ionel îți 
î desprinse încet mînufița din cea 
j a surioarei și sa îndreptă în fugă 
I spre globul pămîntesc în jurul ci- 
! гмм rachetele așteptau gata de 
j zbor temerarii piloți, Odată ajuns
* aici, Ionel trase de mîneca palto-
♦ nului un om mai în vîtstă și spu- 
4st:
. — Nene, vreau să zbor șt eu cu
ț racheta, așa cum a zburat Gaga- 
j rin și Titov.
♦ — Și ai curaj, voimcule ? — îl 
ț-descusu omul tfmbind pis sub 
r mustață.
• — Am. Că doar... ăsta se îri- 
t vîrtește ca la călușei.
• — Dar de unde ști tu că Ga~
* garin fi Titov au ocolit pămîntul
* zburînd cu racheta ?

î

■: k>.„- -i
'.A. ...

bleenrile celui mal tinăr și 
I — Viscoza ИІ — atrag pri-

Vepsite ln culori plăcute, Ы« 
frumos cartier al orașului Lupenl 
virile trecătorilor. In trecut, pe locurile unde se Înalță noul 
cartier era un maidan. Astăzi cartierul este o nouă perlă a 
orașului. Onișor Nicolae, Zamfir Vaslle, Mureșan Alexandru, 
Dumitrescu Lucian, Bldo Carol, Encfu Gheorghe și Doroftei Mi
hai slnt doar cițiva dintre noii locatari ai cartierului. In anul 
viitor insă numărul locuitorilor de alei va ajunge la 264 familii.

La cea de-a 14-a aniversare 
a Republicii Populare

(Urmare din pag. l-a)

sa creșterii productivității 
saunei!, 187.600 tone de căr
bune cocalficabil și energetic, 
•bținind în același timp suc
cese de seamă în realizarea de 
economii, în îmbunătățirea ca
lității producției. O dată cu 
minele, cu producția lor, se 
dezvoltă localitățile Văii Jiu
lui. De o vîrstă cu Republica 
Unt noul oraș al Uricanilor, 
noile cartiere ce se înșiră pe 
firul Jiului de la Lupenl șl pi
nă Ia Lonea. Dintr-o regiune 
a analfabetismului, Valea Jiu
lui a devenit un puternic cen
tru cultural. Cluburile munci
torești care au luat ființă In 
toate localitățile, bibliotecile 
cu seci de mii de volume, ci
nematografele, teatrul de stat, 
au pătruns In viața cotidiană 
a oamenilor muncii. Fiilor do 
mineri și muncitori 11 s-au des
chis posibilități largi de invă- 
Ktură. Numai In acest an și-au 

•ohta porțile incă trei școli 
noi — la Fetrila, Petroșani șl 
Urlcani — iar alte numeroase 

s-au lărgit cu noi «lase, 
copiii noștri de virsiă șco- 
invață, și aceasta consti

tuie o importantă victorie la 
care n-ar fl putut aspira nici
odată In trecut minerii Vili 
Jtnlul, ai căror fii erau minați 

mlșerie șl lipsuri spre mi
nă Încă de la virsta copilăriei. 
AM, la getreșani, avem un ln>

— O știu de la tata, de la та- « 
та fi de la vecini că încă fi a- ] 
cum mai vorbesc despre asta. î

— Bravo, voinicule, acum băi j 
să zbori și tu.

Și într-una din rachete se așe- I 
Ză comod Ionel. J

Cînd îi observă lipsă, surioara ♦ 
începu să-l caute prin tot orașul î 

copiilor. S-a o- î 
prit și în dreptul 
globului pămîntesc 
în jurul căruia 
rachetele se îrtvîr- 
teau agale. Din-

90 OQ9O C99© OO 009000 OO 0090 OO 

INSTANTANEE 
oooooooooooooooooooooooooc

tr-o rachetă cineva ii făcea semne 
cu mina. Era Ionel. Cînd racheta 
s-a oprit fi „cosmonautul" a 
coborit, in loc să fie îmbrățișat fi 
felicitat, surioara l-a luat în pri- 
niire.

‘ — Ce mat speriat I Lasă că te 
spun eu lui tăttcu. Mi. faci si te 
caut peste tot.

Ionel însă rut s-a prea speriat 
de amenințări. Ținut de astădată 
mai strîns de mină. Ionel sărea 
mereu intr-un picior strigind vesel.

— Am zburat cu racheta, am 
zburat cu racheta...

Intr-adevăr bucuria lui. ca a 
tuturor micilor zburători, c mare 
chiar dacă racbeta-l în miniatură.

1). CR1ȘAN :

! 
I J 
I 

i ♦ 
I 
i 
f

st it ut de invățămint superior 
— Institutul de mine — undo 
se pregătesc cadre de specia
liști pentru întreaga noastră 
industrie minieră.

Alături de toți oamenii mun
cii din întreaga țară, minerii 
Văii Jiului și-au adus din plin 
contribuția la importantele 
succese cu care poporul nos
tru cinstește cea de a 14-a a- 
niversare a proclamării Repu
blicii Populare Romlne. Con
stituie o mare victorie In lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
desăvlrșirii construcției socia
liste elaborate de cel de-al 
Ш-lea Congres al P.M.R. în
deplinirea Inel de la 19 de
cembrie a planului producției 
globale industriale pe 1961. 
Așa cum в-a arătat în Darea 
de Mamă asupra înfăptuirii 
pianului de stat pe 1961 și cu 
privire la planul de stat pe 
1991 prezentată in sesiunea 
Marii Adunări Naționale de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
față de ritmul mediu anual de 
creștere a producției cu 13 la 
rată avut in vedere pentru 
perioada 1960—1965, in primii 
doi ani se realisează un ritm 
de perie 16 la rată. Potenția
lul in continuă creștere al e- 
conmniei noastre naționale 
rate ilustrat de faptul că nu
mai «porul do producție obți
nut in anul INI, față de 1959, 
este aproape o dată și jumă
tate mai asare geclt intrea-

Succese în 
Întrecerea socialistă

Economii de combustibil 
convențional

Obținerea de cit mai mari 
economii de combustibil con
vențional a stat în centrul a- 
tenției mecanicilor și fochiș- 
tilor Depoului C.F.R. Petro
șani. In perioada care s-a 
scurs din acest an, ca urmare 
a extinderii inițiativei de re- 
morcare a trenurilor cu tonaj 
sporit, el au făcut o econo
mie de 7300 tone de combus
tibil. Cu Cantitatea de com
bustibil economisită se pot re
morca peste 1400 trenuri de 
marfă pe distanța Petroșani 

Stmerla șl Înapoi.

EtoduCție de calitate
La toate exploatările minie

re din Valea Jiului s-a dus in 
acest an o luptă susținută 
pentru extragerea, unui cărbu
ne care să întrunească toți in
dicii de calitate. Prin extin
derea metodei de pușcare se
lectivă șl a alegerii șistului din 
cărbune procentul de cenușă 
a scăzut pe întregul bazin cu 
0,2 la sută, iar la umiditate 
ou 0,7 la sută. Fruntași in 
lupta pentru Îmbunătățirea 
c'alitățli cărbunelui s-au situat 
minerii de la Urlcani și Ani- 
noasa. Producția extrasă din 
abatajele acestor mine * avut 
un conținut de cenușă in me 
die cu peste 1 la sută mai mic 
față de cel admis.

Extinderea procedeelor 
moderne de armare

Metodele moderne de arma
re cîștigă tot mai mult teren 
ln subteranul minelor Văii 
Jiului. Anul acesta în exploa
tările miniere ale Văii Jiului 
s-a extins armarea metalică 
șl cu Inele de bolțarl la peste 
34.000 m. de galerie șl la uh 
număr de 17 abataje frontale. 
Datorită extinderii acestor pro
cedee avansate, la mina Lu- 
penl a scăzut consumul de, 
lemn cu aproape 2 m. c. la o 
mie tone de cărbune extrasă. 
Succese frumoase au obținut 
în această direcție șl minerii 
de la Uricani care au redus 
consumul de lemn cu 1,20 
m.c./1000 tone de cărbune.

Romine
ga producție din 1938 a Romi- 
nici burghezo-moșierești. în
treprinderile Ministerului Mi
nelor și Energiei Electrice, In
tre care exploatările miniere 
si unitățile energetice din Va
lea Jiului ocupă un loc impor
tant, obțin In 1961 o producție 
cu 14 la sută măi mare decit 
cea a anului 1960. Aceste suc
cese, rod »1 eforturilor entu
ziaste ale muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor pentru 
înfăptuirea sarcinilor elabora
te de partid, constituie o vie 
mărturie a uriașei superiorități 
a socialismului față de capi
talism.

Poporul nostru privește vii
torul cu încredere. Minerii 
Văii Jiului, împreună eu oa
menii muncii din întreaga ța
ră au Îmbrățișat cu căldură 
sarcinile de plan pe 1962, ex- 
primlndu-șl hotărtrea fermă de 
a le traduce in viață. In anii 
ce vin, patria noastră va face 
noi și importanți pași spre in- 
-florire. Scrutind viitorul, oa
menii muncii din patria noas
tră văd Implinindu-Se cifrele 
luminosului program de des- 
voltare vertiginoasă a econo
miei naționale elaborat de cel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
„înfăptuind acest program — 
a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghlu-Dej la cri de al 
Ш-lea Congres al P.M.B. — 
patria noastră va deveni In 
următorii 10—15 ani o țară

CONPARATIE
La sindicatul minerilor din 

Lonea am întllnit cițiva pen
sionari. Fiecare dintre el tre
cuse peste 60 de ierni, fleca
re avea lucrați ln subteran 
cite patru deeenli.

— in trecut — spunea co
munistul Rojnlc ioslf, pensio
nar și el — noi minerii trăiam 
zile grele. Eu nu împlinisem 
nici vîrsta de 16 ani cind a 
trebuit să încep să lucrez la 
mină. Pe atunci lucram cu u- 
nelte rudimentare, cîte 12 ore 
pe zi. Sărăcia era mare, oa
menii umblau desculți de pri
măvara pină toamna. Peste 50 
la sută dintre mineri nu știau 
nici măcar să se iscălească, 
în marea lor majoritate nu 
ascultaseră vreodată o emi
siune radio si nici nu văzuse
ră vreun film.

Acest tablou trist constituie 
un adevărat act de acuzare îm
potriva vechilor orlnduieli; el 
nu era specific numai la Lo
nea. ii puteai lntllni șl la Pe- 
trila, și la Aninoasa, și la Vul
can sau Lupenl.

Comparînd imaginea de ieri 
a vieții minerilor cu cea de 
azi iți dai seama de pasul 
uriaș făcut. Astăzi nu a mai 
rămas nimic din înfățișarea 
Lonei de altădată. Minele I și 
II și-au recăpătat viața, mun
ca minerilor a devenit tot mai 
ușoară, nivelul de trai a cres
cut continuu.

Cel care a cunoscut Lonea 
de altădată rămlne uimit de 
cîte s-au făcut. In mina Lonea 
au pătruns tot mal multe mij
loace mecanizate, tehnica nouă. 
Transportoarele, grelferele, cio
canele pneumatice, locomoti
vele cu acumulatori și electri
ce au luat locul cailor, al roa
bei, iopețli și tîrnăcopului; In 
prezent pe galeriile minei Lo
nea circulă nu mal puțin de 
20 locomotive tip LAM-4 și 
LAM-8, s-au introdus mașini 
de încărcat, relncărcătoare cu 
bandă, ventilatoare electrice, 
iluminarea electrică în toate 
abatajele, iar perfprajul elec
tric se aplică la 12 36cun de' 
muncă. î

Azi în abatajele, Lpnel ml-,, 
neri fruntași ca Berindel Au
rei, Burdea Nicolae, Molnar 
Traian, Compodl loan, Păscă- 
lău loan, BIrluț Clement, Dan- 
ciu Molse își însușesc cele mal 
Înaintate metode de muncă, 
luptă pentru a scoate din a- 
dlncul pămintului, în flecare 
Bchimb, mai mult cărbune. 
Minerii se întrec pentru a da 
viață sarcinilor trasate de cel 
de-al Ш-lea Congres al parti-

industrială dezvoltată, cu o a- 
grlcultură multilaterală și de 
înaltă productivitate: bogă
țiile ei, puse in valoare de oa
menii muncii, vor permite tre
cerea treptată de la principiul 
repartiției după muncă la re
partiția după nevoi, asigurînd 
întregului popor condiții de 

i viață demne do epoca socialis
mului victorios și a construc
ției comunismului".

In mersul său înainte, po
porul nostru are prieteni în
cercați, de nădejde. Construim 
simțind sprijinul frățesc al po
porului sovietic, constructor al 
comunismului, al celorlalte 

socialiste. Uriașa forță a 
or socialiste, unitatea lor 

nezdruncinat, constituie
garanția păcii și progresului 
omenirii. Oamenii muncit din 
patria noastră slnt mlndri de 
faptul că patria lor liberă și 
prosperă face parte din pu
ternicul lagăr al socialismului, 
considerind aceasta drept o 
garanție a înaintării sale vic
torioase spre progres șt bună
stare, spre victoria cauzei păcii.

Sărbătorind cea de a 14-a 
aniversare a scumpei noastre 
patrii, Republica Populară Ro- 
mlnă, oamenii muncii ișl rea
firmă hotărirea de a lupta mai 
dîrz pentru înfăptuirea lumi
nosului program al desăvîrși- 
rii construcției socialiste ela
borat de cel de-al Ш-lea Con
gres al P.M.R.. de a strînge și 
mai mult rtndurile in jurul 
Partidului Muncitoresc Romln, 
conducătorul înțelept și încer
cat *1 Întregului popor spre 
progres și fericire.

’ STEAGUL ROȘU L
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Oului, răsplătind astfel grija 
ce li se poartă.

In anii Republicii s-au dat 
ln folosința minerilor din Lo
nea 30 de blocuri cu aproape 
500 apartamente. Pe locurile 
virane au apărut cartiere noi. 
75 de oameni al muncii, dintre 
care cel mai mulți mineri, și-au 
construit locuințe individuale 
cu împrumut de la stat, in 
flecare an aproape 500 de sa- 
larlați al minei îșt petrec con
cediul de odihnă ln cele mai 
pitorești locuri din țară. Anul 
acesta minerii au primit pri
me de vechime ce însumează 
1.997.361 lei, iar pentru pro
tecția muncii s-a cheltuit 
1.120.000 lei.

Minerii din Lonea se min
arete și cu faptul că in urmă 
cu doi ani 11 s-a dat ln folo
sință noua sală de spectacole. 
Aici ei văd filme, spectacole 
de teatru, in timpul lor liber 
minerii frecventează biblioteca 
clubului.

Acestea sînt cîteva din preo
cupările de azi ale minerilor. 
La Lonea s-au schimbat con
dițiile de trai, s-a schimbat șl 
concepția oamenilor despre 
viață. Ei sînt dornici să mun
cească, să învețe tot mai mult 
spre a înscrie noi realizări în 
lupta pentru înflorirea patriei 
lor socialiste.

Z. ȘUȘTAC

H MîeziasH. izbiazi. 
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(Urmare din pag. l-a)y 

un mare complex cultural, 
pentru a cărui construcție 
s-au alocat aproape 10 mili
oane de lei. in perioada care 
urmează se vor face lucrările 
de organizare, pentru ca In 
primăvară, construcția să în
ceapă din plin.
Au îmbobocii trandafirii!

Sintem in plină iarnă șl, da- 
eăținem'Să admirăm flori, ne 
mulțumim de cele mai multe 
pri сц țgit cu .care gerul Îm
podobește geamurile ferestre
lor. Totuși, frumusețea flori
lor de gheață e serios concu
rată de petalele viu colorate 
ale primulelor, muscatelor,^! 
multor altor flori desoL.«e 
larg, in atmosfera blindă a 
serei termocentralei Paroșeni. 
Sub lumina lămpilor cu va
pori de mercur, în păminc 
reavăn, cresc aloi, în plină 
iarnă, multe, multe flori. Pri. 
mii trandafiri au șl îmbobo
cit.

In sera termocentralei Pa
roșeni, construită din resurse 
proprii șl intrată în funcțiune 
abia în luna octombrie a aces
tui an, cresc de pe acum mul
te flori. Ele vor împodobi sec
țiile marii uzine energetice, 
vor face munca oamenilor 
mai veselă, mal frumoasă. Dar 
pentru prima oară, muncitorii 
energeticienl ai ParoșenlUlul 
vor face cunoștință cu florile 
noii lor sere ln noaptea de re
velion.

Repere noi
Muncitorii și tehnicienii 

zlnei de reparat utilaj minier 
Petroșani și-au dobîndit mari 
merite in sprijinirea luptei 
minerilor pentru mecanizarea 
minelor, pentru lărgirea sus
ținerii metalice in abataje și 
galerii, pentru modernizarea 
exploatărilor noastre miniere.

in anul care vine sprijinul 
pe care colectivul de la 
U.B.U.M.P. il va da minerilor 
va fi și mai substanțial. In 
1962, uzina va produce cu 250 
tone piese de schimb șl 110 
tone utilaje mai mult ca ln 
1961. Vor fl produse numeroa
se repere noi, intre care piese 
pentru transportoare blindate, 
perforatoare, aparate de cap
tare a prafului, elevatoare, 
trolll, Instalații, transportoare 
cu benzi de cauciuc. Uzina va 
continua să producă cantități 
mari de elemente metalice de 
susținere și multe alte piese 
și instalații deosebit de nece
sare minerilor ln lupta pen- , 
tru realizarea angajamentelor 
de întrecere pe anul 19N. .
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SPRE L
Dacă cineva ar străbate Valea 

Jiului de la un capăt la altul și s-ar 
•opri doar pentru cîteva ore la fie
care din lăcașele de cultură ale 
localităților noastre, in mijlocul 
minerilor veniți aici însetați de 
cultură, de frumos, cu greu și-ar 
putea închipui că tot ce s-a făcut 
pe acest tărîm poartă cu exclusi
vitate pecetea anilor puterii noas
tre populare. Nimerind la o repe
tiție a formației de teatru a că
minului cultural din Cimpa, for
mație clasată pe unul din primele 
locuri la un concurs pe țară, țe-ai 

treba: Oare numai un deceniu 
.și jumătate ne desparte de acele 
vremuri cind mai bine de jumătate 
din populația Văii Jiului era anal
fabetă ? La Lonea am rămîne de-a 
dreptul entuziasmați de eleganta 
sală de spectacole pe a cărei sce
nă se întrec în măiestrie și artiștii 
amatori și profesioniști, veniți în 
turneu. Orașele Petrila, Petroșani, 
Lupeni, Vulcan, localitatea Ani- 
noasa ne întîmpină în aceste seri 
lungi de iarnă cu cluburi luminate 
feeric, în care fiecare om al muncii 
tînăr sau virîtnic își poate potoli 
setea de cultură, de cunoaștere.

Dintre toate parcă la clubul din 
Lupeni te îndeamnă inima să zăbo
vești mai mult. Bibliotecă bogată, 
săli de lectură cufundate in liniș
te care te cheamă să cărnii multă 
vreme alături de eroii preferați din 
literatură. Cercul de artă plastică, 
degfoto, formații de dansuri, de 
teatru — toace desfășoară o ac
tivitate bogată, iar dacă ești lo
calnic și inima te îndeamnă, ori
când îți poți găsi loc printre artiștii 
amatori.

E greu să vorbești în puține 
rânduri despre viața culturală a 
Văii noastre. Nici un poți aminti 
de atîtea cinematografe noi, de 
brigăzi artistice de agitație, fanfa
re. Sînt atîția artiști amatori ta- 
lentați care îți desfată și îți bucu-

tă inima prin reușitele lor spec
tacole. Trebuie totuși amintit tea
tru nostru de stat care în acest an 
a prezentat în fața publicului cea 
de-a 109-a premieră de la înce
putul existenței sale. De 109 ori, 
în anii noștri, teatrul nostru mi' 
nier s-a prezentat în fața entuziaș
tilor săi spectatori și prieteni cu 
spectacole de succes în premieră.

Valea Jiului trăiește o intensă 
viață culturală, rezultat al marii 
griji pe care partidul și guvernul 
o poartă culturalizării maselor. Ia
tă o vie expresie a acestei griji: 
numai în anul care se încheie, pen
tru activitatea celor 9 cluburi din 
Valea Jiului s-au cheltuit mai 
de un milion lei. Fiecare din 
tituțiile noastre culturale își 
planuri de viitor, tinde să-și
t;ească și să-și îmbogățească activi
tatea.

Este și firesc deoarece anii noștri 
slnt ani ai luminii.

în x valoare de peste
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Pentru nevoile 
populației

Colectivul întreprinderii de in
dustrie locală „6 August" din Pe
troșani a pus la dispoziția popu
lației din Vaflea Jiului, de la data 
de cînd și-a îndeplinit sarcinile 
anuale de plan, bunuri de larg 
consum
1.700.006 lei. Printre altele lucră' 
torii din industria locală din Pe
troșani au produs 100 garnituri 
mobilă de bucătărie tip „Păltiniș*1 
și „Sibiu”, 50 garnituri cameră 
combinată tip „Codlea”, 30 garni
turi mobilă lustruită tip „Bega", 
canapele pat și altele.

Tîmplarii de la 
de industrie locală 
au mai confecționat 
pentru construcții, 
1000 de apartamente.

întreprinderea 
din Petroșani 
în acest an 

binale pentru

!

g

Ca și alte dăți, acum, din nou e sărbătoare; 
Intlmpinăm cu lauri ziua ta.
Din inimă, la fel ca prima oară, 
Un mîndru imn de al avă-ți vom ciută. 
Căci an de an, cunun* ți-am gătit 
Ca unei mirese pentru mindră nuntă; 
Lumini pe fața ta au Înflorit 
Și perle albe și mîndrie mult*. 
Privește I Ce lumini se văd in care ?. 
Ard conace ? Focul ăs ta oare-i t 
o, nu I O, nu I Lumina asta mare 
В sufletul de oțel al Hunedoarei. 
Se zbate oare Dunărea n furtună ? 
Sint edeearl trfigind la mal astfel ? 
O, nu I O, nu I galații viu răsună 
A viitorului cetate de oțel.
Pe Jiu bubuituri — aa tea-a bune? 
Se-mpușc* iarăși ? Ca de vreun mort ? 
O, nu! O, nu î Se „pu șcă“ în cărbune 
Și pentru milne fac minerii ort. 
înghite Bistrița la То ance, oare 
Vreun Îndrăzneț plutaș, strivindu-1 intre 
O, nu I O, nu I Izbește -n stăvflare 
Prada milioanelor de volți. 
Slnt numai cîteva din florile cununii 
Cu care te gătim noi foștii sărmani; 
Te vrem frumoasă cum nu visau străbunii, 
Să trăiești, patrie «cum pă: La mulțl ani!

CIOCLII ÎOÎf

fac minerii ort.
(

соЦП
5 '
/

I
c

s

6

primăverii noastre
minerii din generația mea a fost 
așa ! Apoi de plata nu mai vor
besc. Avea grijă „banyameșterul'1 
să scoată plata pentru noi numai 
dacă-i puneam înainte o sticlă de 
„3 stele”.

...La galeria II de la Lupeni, ora 
schimbului. Din gang un tren cu 
personal intră în mină. La șoldul 
fiecărui miner, alături de lampă, 
cutia măștii individuale. Pe ume
rii multora, ciocane și perforatoa
re lucind în sogre semn că atunci 
au fost scoase de la atelier. Îna
intea „personalului” un șir lung 
de vagonete a dus spre puțul Cen
tru zeci de stilpi de abataj aoi- 
nouți, iar mai înainte se transpor
tate un crațer cum nu s-a mai vă
zut aici. Pînă la Centru-i drum 
lung și discuțiile se înfiripă re
pede. Maistrul Szocs lorii, minerii 
Reșitaru ІИе, Sorescu loan. Oprea în țăSr cărucior* de 

. de Га' sectorul Щ.
— Ști tovarășe Szocs — începu 

Oprea Cezar — î ’ .
merg stîlpii Ді noi се-or sosit 
tru frontalul nost', pentru 4 ___
M-am uitat la ei. Is buni. Cu ăștia 
să tot scoți cărbune.'

— Ascutlă Cezaxe, tot cu stilpi 
din ăștia, de-un tip mai vechi e 
drept, îi răspunse maistrul, noi am 
scos acum vreo 8—10 ani la Pe
trila cite 2 flșii pe zi, așa că n-ai 
teamă și la voi și la celelalte fron
tale pot ieși tot trei flșii la două 
zile. Apoi atunci să vezi producție.

Tehnioă. nouă, progres, meca
nizare, cuvinte care au devenit fa
miliare oricărui miner de azi nu 
numai de la Lupeni d și din toată 
Valea Jiului. Soarele Republicii a 
pătruns cu fiecare an mai mult în 
subteranul minelor, adus de utila
jele noi, de înzestrarea tehnică tot 
mai bogată. Sute de milioane de 
lei a învestit statul în utilaje pen
tru a face munca minerilor mereu 
mai ușpară, mai rodnic*. Ay apus 
pentru totdeauna vremurile rîzau- 
ței de lemn, ale fistăului de carerși 
mai aduc aminte doar cei de virsta 
lui Vascul baci din. Uricani. Aii 
minerul mai că trebuie șă'și 
schimbe meseria. „Mecanismele ce 
ne stau la îndemînă, tot mai per
fecționate, spunea deunăzi minerul 
Ciprian Pavel de la Lupeni, ne cer 
să fim nu numai mineri ci și men
tori și mecanici ba chiar și elec
tricieni”.

E semnificativ 
în acest an, minerii din Valea Jiu
lui au avut la dispoziție, in afară 
de sute de crațere si locomotive, 
9 mașini dc încărcat pentru galerii, 
33 de reîncărcătoare, 9 gteifere, 10 
haveze moderne. 8 mașini de în
cărcat pentru abataje, 5 transpor
toare Încărcătoare pentru abataje 
cameră și multe, multe alte utilaje 
care au costat circa lOQ.OOOJXJO 
lei!

Aceasta ! doar începutul, репки 
că în 1962, în anii ce vin, mi&e№ 
vor avea la îndemînă tot mai multe 
utilaje, cu care vor da cărbune 
moi mult șt tot mai bun, mai ЕИ- 
tinl

Oricine știe că primăvara aduce 
cu sine înnoirea firii. Primăvara 
noastră, a celor din Valea Cărbu
nelui, a tuturor din țară, a început 
odată cu eliberarea patriei.

De atunci cu fiecare an, Valea 
noastră a cunoscut mereu înnoiri. 
Ca un șirag de perle albe și roșii 
se înalță de la Lonea și pini la 
Uricani blocurile cu apartamente 
moderne, spitale, cămine, cluburi și 
cinematografe. Cu fiecare an tre
cut s-au schimbat condițiile de 
muncă din subteran.

....Pe Vascul baci îl cunoaște tot 
Uricaniul. Pensionarul de azi a fost 
pînă'n anul trecut profesorul mul
tora dintre tinerii mineri de aici, 
care ari duc faima acestui colec
tiv de frunte. Vascul baci le po
vestea deunăzi unora din foștii lui 
elevi. I-am prins cîteva fdneuri de 
vorbe t

Mie-mi place cînd vă aud 
făcînd gută că nu vă merite”ТЯпе "'РеиоЯЙ. Toți de 
perforatorul sau mașina sau că vi 
s-o dat cam slab sifonul din bo- 
dîncă. Și-i bine că ridicați glasul. 
Da’ nu știți că de astea în trecut,. 
cînd eram ca vpi de tînăr, nici nu 
șe pomenea. Ani la rînd, aproape 
copil, am învîrtit la roata ventila
torului de lemn, ani la rînd în loc 
de perforator ca voi, am bătut 
găuri cu fistăul, ani la rînd roaba 
și riznuța mi-or ținut loc de cra
ter. Și nu numai mie 1 La
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, , w , . , , ■ - « i această frumoasă școală dinvalea noastră devine tot mar frumoasăae dm ț toamna acestui an, ocupa băncile 
i celor 16 săli de clasă puse 

dispoziția lor. Dar școala din 
Orașul nou Uricani nu este sin
gura din Valea Jiului care șva 
deschis porțile cu trei luni în 
urmă, la începerea noului an de 
învâțfamînt elementar și mediu. 
Și celelalte două surate ale ei — 
școile din Lonea și Petroșani — 
sînt la fel de frumoase. Ele ră
sună de glasurile vesele ale со- i

In ultimii ani, —=—■ S-au executat ?
Valea Jiului a cu- log." HORAȚIU TAMAȘ i 6 surse de aii- ț
aoacut o mare dez- • vicepreședinte al Sfatului \ mentare cu apă j
voltare. S-au ridi- popular al orașului Petroșani a localităților cui 
cat noi construcții ——— pe«e 104 km. ♦
social-culturaie, au conducte, de aduc- ț
fosț acdeschise minele Vulcan, Cim- 
pSț’F’ Cimpa II, închise de capita- 

deschisă mina Uricani, 
•'mărită capacitatea dc pro
ducție a tuturor minelor pe baza 
modernizării și mecanizării proce
selor de producție, introducerii 
tehnicii noi. Au apărut noi obiecti
ve industriale: termocentrala Pa- 
roșeni, preparația Coroiești, fabri
ca de pîine din Petroșani și altele.

In acești ani ș-au construit peste 
360 de blocuri și case în șir, cu un 
total de 7500 apartamente. De ase
menea, s-au construit 21 cămine cu 
5179 locuri, mobilate și utilate pen
tru tinerii necăsătoriți.

S-au ridicat numeroase construc
ții destinate activităților culturale 
și învățămîntului. Printre acestea se 
numără Institutul de mine din Pe
troșani, care asigură condiții de 
învățătură și viață pentru 1000 de 
ștudenți, 10 școli cu 105 săli de cla
să, ceea ce creează condiții opti
me de învățătură pentru copiii mi
nerilor, s-au clădit șase cluburi și 
rin itogțal cu peste 2.700 lo
curi care satisfac în bună măsură 
cerințele culturale ale celor ce 
muncesc.

Rețeaua sanitară a sporit cu 9 
clădiri de dispensare și spitale. 
S-a asigurat o aprovizionare cores- 
punșătoare prin cpnstnirea a 6 
cantine cu peste 3.000 locuri, a ha
lelor din Petroșani, a celor 6 piețe 
pentru desfacerea 
unor depozite bine 
bricii de pîine din 

30 tone 
de gheață 

altor obiective.

mărfurilor, a 
utilizate, a fa- 
Petroșani, care 
pîine pe zi, a 
la Petroșani și

țiune și distribuție, 24 km. de re- ♦ 
țeie noi de canalizare, zeci de ki- î 
lometri de noi rețele electrice de î 
distribuție etc. $

Dacă în primii 10 ani de construe- i 
ții în Valea Jiului ritmul de cons-• 
truire a fost în medie de 1,5 apar- f 
tamente pe zi, în ultimii 3 ani, aoest ’ 
ritm a crescut la 2,5 apartamente pe : 
zi, Activitatea de construcții va con- | 
tinua într-un ritm și mai intens. In ; 
anul 1962 se vor construi cu 70 la ' 
sută mai multe apartamente decît 
în 1961, pentru aceasta alocîndu-se 
un fond sporit de investiții.

Trebuie să menționăm că planul 
anului 1962 este cel mai mare plan 
fizic și valoric anual ce va trebui 
realizat de constructori în activi
tatea lor de pînă acum. Construc
torii vor trebui să-și îmbunătățeas
că activitatea, să respecte termenele 
de predare a noilor obiective. Prin 
scurtarea termenelor de execuție, 
prin reducerea consumurilor spe
cifice, o mai bună folosire a uti
lajelor și mijloacelor de transport, 
aplicarea tehnicii noi și îmbunătă
țirea continuă a calității- se vor ob
ține rezultate la nivelul sarcinilor 
trasate de partid.

Valea Jiului devine an de an 
tot mai frumoasă, se dezvoltă tot 
mai mult. Acum, la aniversarea Re. 
publicii, putem privi cu mîndrie 
către frumoasele realizări obținute 
pînă acum și în același timp ve
dem cum în fața noastră se des
chide perspectiva luminoasă arătată 
de cel de-al IlI-lea 
partidului.

Cpngxcs al

la

4
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piilor. In după-amiege în școlile f 
noi din Uricani fi Lonea tineri ț 
ți tinere — elevi muncitori — • 
ocupă băncile în care dimineața ± 
învață copiii.

In anii noștri de viață nou* pretutindeni întllnlm 
semnele grijii pentru sănă tatea celor ce muncesc. Perso
nal medical bine pregătit, policlinici, spitale și labors toa

statmedicale
O

Furnaliștiior li s-a livrat mai mult calcar

înaintea noaswăj 
pea-l 
vest.

stilpi

făptui că numai

Muncitorii din sectorul minier 
>ănița au livrat furnaliștiior din 
Hunedoara și Călan în acest an 
260.545 tone calcar siderurgic, cu 
13.000 tone mai mult decît în anul 
trecut. Acest spor de producție a 

л fost obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii cu 8 la Șută față 
de cea pladifieață.

rezultate înCele mai frumoase 
producție k-au obținut brigăzile 
conduse de Scutaru Constantin, 
Blaj Constantin și Nagy Francisc 
care lună de lună au dat în medie 
300—400 tone calcar siderurgic 
peste prevederile planului Йе pro
ducție.

I re înzestrate cu cele mal modeme aparate
' puse In slujba apărării sănătății oamenilor muncii. Su- 
j mele alocate pentru inzest rare* unităților sanitare dl~ 
I Valea Jiului cu cele mai modeme aparate 
[ de ordinul milioanelor. De curind, Spitalul 
j Petroșani a fost Înzestrat cu deuă aparate
> aparat tomograf, microscop operator precum
[ parate modeme.

Clișeul alăturat înfățișează unul din noile aprate RSnt- 
* gen de 500 miliamperl, eu ■ dispozitiv de radiografiere in
> serie, cu două posturi de comand* șl dbpoaitiv de exț-
> cutare de tomografii.

i
din 
stat 
dtn

medicale 
unificat 
Rontgen, un 

șl cu alte •-

_GH. ДОМГГЦДОи



1-
STEAGUL ROȘU

După vizita făcută în IndiaAniversarea revoluției cabane

mii

cu-
Fă-

Cuba revoluționară sărbătorește 
a treia aniversare de la eliberarea 
sa. Prima zi a anului 1959 a fost 
marcată de un eveniment istoric 
în viața poporului cuban. Detașa
mente de partizani conduse de Fi" 
del Castro, cu sprijinul întregului 
popor cuban, au răsturnat dictatura 
sîngeroasă a lui Batista.

Fină la 1 ianuarie 1959 Cuba 
avea un singur patron, un singur 
creditor, un singur vînzător — 
monopolurile americane. Astăzi a- 
cestei situații i s-a pus capăt pen
tru totdeauna.

Revoluția cubană, a înfăptuit în- 
tr-o perioadă scurtă mari prefaceri 
în viața țării. S--a schimbat struc
tura economică. înfăptuind reforma 
Șgtară, guvernul cuban a rezolvat 
#na din cele mai importate pro
bleme sociale. Au luat ființă 
de cooperative de producție.

La 16 aprilie 1961 revoluția 
bană a fost proclamată oficial,
când bilanțul transformărilor revo
luționare Fidel Castro a arătat că 
revoluția care a luptat în primul 
rînd pentru independență și suve
ranitate națională nu s-a încheiat 
o dată cu înfăptuirea reformei a* 
grare și a celorlalte transformări 
democratice, ci merge mai departe, 
spre desființarea exploatării omu
lui de către om, spre socialism.

In Cuba au avut loc reforme ra
dicale și în domeniul industriei. în
trucât proprietatea imperialistă 
nord-americană avea o pondere u- 
riașă în economia națională a Cu
bei, naționalizarea ei era menită 
să determine direcția viitoare a 
dezvoltării ei, Prin ’ naționalizarea 
ramurilor industriei în mîinile sta
tului au trecut principalele pîrghii 
ale economiei, deținute în trecut 
de monopolurile nord-americane. 
Naționalizarea a fost însoțită de 
înființarea unor organe de stat me
rite să administreze aceste bunuri.

S-a trecut la elaborarea primu
lui plan de patru ani de dezvoltare 
a economiei Cubei pe perioada 
1962—1965. Masele de oameni ai 
muncii sînt atrase în cele mai va

Eroica luptă

Irianul de vest 
să fie redat Indoneziei

HAGA 29 (Agerpres).
Cele mai diferite organizații po

litice și obștești din Olanda se 
pronunță pentru încetarea politicii 
coloniale periculoase a guvernului 
olandez față de Irianul de vest. 
Partidul Comunist din Olanda a 
cerut să se redea imediat Repu
blicii Indonezia; 
parte. integrantă 
evacuate toate 
care se află pe 
același sens s-a 
ridul Pacifist Socialist din Olanda. 
La Amsterdam a avut loc o de
monstrație de protest împotriva 
continuării politicii coloniale.

( Mișcarea pentru lichidarea ră
mășițelor colonialismului olandez 
cuprinde pături tot mai largi ale 
poporului olandez. Dar, cercurile 
oficiale de la Haga continuă să 
mențină pe vechea poziție.

riate forme, la conducerea vieții 
politice și economice a țării. Mari 
transformări au loc și în conștiința 
oamenilor muncii. Premisa necesa
ră pentru creșterea conștiinței ma
selor este lichidarea analfabetis
mului în rindurile populației.

Capitalul financiar american, 
pierzîndu-și profiturile realizate de 
pe urma exploatării bogățiilor Cu
bei încearcă în prezent prin toate 
mijloacele să pună în mișcare for
țele contrarevoluționare.

Care sînt factorii care au făcut 
ca Cuba să dejoace acțiunile care 
îi amenințau existența ? Chezășia 
dezvoltării rapide și cu succes a re
voluției o constituie unitatea tu
turor forțelor revoluționare din 
Cuba. Poporul cuban a putut să-și 
mențină suveranitatea și indepen
dența și să-și consolideze cuceririle 
revoluționare datorită solidarității 
de nezdruncinat a popoarelor din 
America Latină, Asia și Africa, a 
oamenilor muncii din Europa și 
din întreaga lume și în primul rînd 
din țările socialiste care în frunte 
cu Uniunea Sovietică i-au acordat 
ajutor frățesc și dezinteresat.

Țările socialiste, în primul rînd 
U.R.S.S., pun la dispoziția Cubei 
credite importate pentru industria
lizarea țării. Aceste credite în va
loare de 320 de milioane pesos se 
deosebesc radical de investițiile ca
pitalurilor imperialiste.

Revoluția cubană a , devenit un 
exemplu atrăgător pentru țările 
slab dezvoltate din America Lati
nă și nu numai pentru aqeste țări. 
Lombardo Toledano a caracterizat 
revoluția cubană drept „un prelu
diu al revoluției generale din A- 
merica Latină", care a entuziasmat 
popoarele din această regiune a lu
mii și le-a antrenat la lupta pentru 
îmbunătățirea propriei lor vieți. 
Revoluția din Cuba demonstrează 
că chiar o țară mică, situată în 
vecinătatea S.U.A., poate să lupte 
cu succes împotriva tiraniei impe
rialiste, poate să instaureze o orîn- 
duire corespunzătoare intereselor 
ei naționale.

Cu prilejul marii sărbători a Cu
bei, poporul romîm alături de ce- 
lglalte popoare, transmite eroicului 
popor cuban un călduros salut și 
urarea sinceră de a obține noi și 
mari succese în lupta pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
sale naționale, pentru reconstruirea 
Cubei; pentru pace și progres.

din departamentul
PARIS 

Agerpres
Atenția 

muncitoare este îndreptată în 
aceste zile spre departamc 
tul Aveyron unde de mai bine 
de 10 zile, 2.000 de mineri și 
familiile lor duc o luptă1 cura
joasă împotriva intenției au
torităților franceze de a în
chide minele din bazinul De- 
eazeville sub falsul motiv al 
Herentabilitățîi. Adevărul este 
că nu nerentabilitatea acestui 
bazin carbonifer silește auto
ritățile franceze să procedeze 
Ia concedierea celor peste 
2.000 de mineri, ci presiunile 
tot mai pronunțate făcute de 
Comunitatea europeană a căr-

29 Corespondentul 
transmite:

întregii Franțe

a minerilor 
francez Aveyron 

bunelui și oțelului și de către 
partenerii „pieței comune" a- 
supra guvernului francez pen
tru a-1 determina să importe 
cărbune din aceste țări.

Referindu-se la lupta eroică 
a minerilor din Aveyron, zia
rul „L’Humanite" relatează că 
în semn de solidaritate cu 
minerii greviști a luat naștere 
In aceste zile o mișcare dc 
masă care cuprinde reprezen
tanți ai 
pulației 
ței.

La 28 
litic al 
blicat o 
Iută lupta’ dreaptă a eroicilor 
mineri șl a soțiilor lor.

Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem 
al U.R.S.5. s-a înapoiat 

la Moscova

I)

Ѳ

HANOI 29 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Vietnameză de Informații, la 28 
decembrie, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Vietnam, Ung Van Khiem, a tri
mis un mesaj președinților confe
rinței de la Geneva. In mesaj se 
subliniază că după conferința de 
la Saigon a vicepreședintelui 
S.U.A., Johnson, Statele Unite și-au 
intensificat amestecul militar în 
Vietnamul de sud și că aceasta 
poate duce la încălcarea păcii și 
securității în Vietnam și în Asia 
de sud-est.

In numele guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, Ung Van 
Khiem, protestează cu hotărîre îm
potriva introducerii de trupe ame

_=©=—

Scade producția 
de automobile a S. U. A.

DETROIT 29 (Agerpres) .
Publicația „Automotive News", 

organ al industriei americane de 
automobile, anunță că în anul 1961 
producția de automobile a S.U.A. 
a scăzut cu 17,6% față de anul tre
cut. După cum se știe, producția 
de automobile este considerată de 
economiștii americani drept „baro
metrul" activității economice din 
Statele Unite.

CAZUL HEUSINGER"

tuturor păturilor r>- 
muncitoare a Frăn -

decembrie Biroul Po 
P.C. Francez a pu- 
declarație' în care sa-

ricane în Vietnamul de sud 
cheamă pe președinți să facă 
schimb de păreri referitor la 
tuația în Vietnamul de sud și 
adopte măsuri urgente pentru a îm
bunătăți situația și pentru, a asi
gura aplicarea acordurilor de la 
Geneva.

ți 
un 
si- 
să

MOSCOVA 29 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 29 decembrie a sosit la 
Moscova Leonid Brejnev, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., care s-a înapoiat 
din India unde a făcut o vizită 
oficială, la invitația președintelui 
Rajendra Prasad.

Pe aeroportul Vnukovo Leonid 
Brejnev a fost întîmpinat de nu
meroși reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Moscova. Printre cei 
prezenți au fost Nikita Hrușciov, 
Frol Kozlov, Alexei Kosîghin, O- 
tto Kuusinen, Anastas Mikoian, 
Nicolai Șvernik, Ghenadi Voronov, 
Leonid Ilicev, Boris Pononaarev, 
Alexandr Sei epin, miniȘt’Y. ai 
U.R.S.S. și alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, de față 
diplomați străini, ziariști.

Legea McCappan din nou 
in acțiune!

Irianul de vest — 
a sa — și să fie 
trupele olandeze 
acest teritoriu. In 
pronunțat și Păr

se

0=

în

MITING DE PROTEST 
LA TOKIO

TOKIO 29 (Agerpres).
;,Să înceteze represiunile împo

triva cadrelor didactice", au ce
rut participant!! la mitingul cadre
lor didactice care a avut loc la 
Tokio la 28 decembrie.

Mitingul a fost organizat
semn de protest împotriva sancțio
nării unui mare grup de pedagogi 
de la școlile elementare și medii 
din țară pentru participarea lor la 
lupta împotriva . introducerii în 
școală a sistemului de învățămînt 
pătruns de spiritul militarismului 
și, șovinismului.

Un articol de
PARIS 29 (Agerpres).
„Cazul Heusinger" — astfel este 

intitulat articolul semnat de aba
tele Boulier și difuzat de agenția 
„Union Francaise dTnformation*-. 
Autorul demască acțiunile crimina
le ale lui Heusinger.'

Heusinger; se spune în articol, 
s-a bucurat de încrederea lui Hit
ler. El a fost șeful Direcției ope
rative a statului major general al 
forțelor terestre. El a fost autorul 
;,planului Barbarossa"; planul de 
invadare a Rusiei în anul 1941, 
plan de agresiune care a constituit 
o adevărată crimă de război.

Din 1945 Heusinger a fost trans
ferat în Statele Unite; unde sub 
paravanul alcătuirii unei istorii a 
războiului, a trimis generalilor a- 
mericani rapoarte documentate cu 
privire la condițiile de desfășurare 
a campaniei militare în Rusia.

După intrarea Germaniei în 
N.A.T.O., Heusinger a fost numit 
președinte al Comitetului militar 
permanent al N.A.T.O. de la Wa
shington. Din nou, ca și în vre
mea lui Hitler, i-a fost încredin
țată conducerea operațiunilor împo
triva Rusiei.

Acest om însă este un- criminal 
de război.

Este vorba de crimele săvîrșite 
în timpul războiului. In 1941 Heu
singer a părăsit Direcția operativă 
a statului major general. In cadrul 
grupului de armate ;,Centru" i-a 
fost încredințată conducerea opera-

abatele Boulier

NfiW YORK 29 (Agerpres).
In conformitate

Carran în Statele Unite 
ricii, represiunile lovesc 
în partidul comunist ci 
dicate. Recent Robert 
ministrul Justiției al S.U.A., a de
clarat la Washington că unul din 
membrii așa-numitului „oficiu de 
control asupra activității subversi
ve" constituită în baza legii Mc- 
Carran,’a recomandat ca sindicatul 
independent ăl muncitorilor din 
industria minieră și siderurgică să 
fie declarată „organizație în care 
au pătruns comuniștii".

Această recomandare a fost făcu
tă de Francis Cherry, membru al 
„Oficiului de control asupra acti
vității subversive", după părerea 
căruia sindicatul sus-menționat s_ar 
afla sub „controlul persoanelor 
care sprijină activ sau au sprijinit 
Partidul Comunist din S.U.A.".

Dacă ;,Oficiul de control asu
pra activității subversive" va apro
ba în unanimitate recomandarea

_=©=-

cu legea Mc- 
ale Ame- 
nu numai 
și în sin- 
Kennedy,

făcută și dacă Tribunalul va spri
jini această hotărîre, atunci sindi
catul muncitorilor din industria 
minieră și siderurgică va trebui să 
menționeze că publicațiile șale pe
riodice și emisiunile de radio cons
tituie „propagandă comunistă".

țiunilor de pedepsire împotriva 
partizanilor sovietici. Și atunci el 
a transformat pămîntul rus într-un 
Oradour (populația satului francez 
Oradour-sur-Glane a fost extermi
nată de ocupanții hitleristi 
n.r.).

Recent a fost descoperită tele
grama nr. 11074 din 21 aprilie 
1942, semnată de Heusinger, prin 
care se cerea comandanților de ar
mate să intensifice operațiunile de 
pedepsire. „Măsurile pe care le în
treprindeți, se spunea în telegra
mă, au fost aprobate. Raportați 
despre îndeplinirea lor".

Unul dintre aceste rapoarte a 
fost găsit Pentru legături cu par
tizanii au fost împușcați : bărbați
— 597, femei — 509, copii — 222. 
Și mai jos : evrei — 41.848.

Te cuprind fiorii la gîndul că 
acest bandit sus-pus pregătește în 
tihna cabinetului său de la Wa
shington planuri de trimitere la 
moarte a mii de soldați francezi 
numai pentru împlinirea vechilor 
sale vife de cotropire, și că ge
neralul Speidel — alt asasin — va 
comanda trupele franceze pentru a 
aduce la îndeplinire planurile con
cepute de Heusinger.

Autorul arată în încheiere că, 
după cum se spune, generalul Lam- 
merding — călăul de la Oradour
— trăiește fără griji la Dusseldorf 
și că Franța nu a cerut niciodată 
extrădarea lui.

Pierderi ale companie 
olandeze „K.L.M."

HAGA 29 (Agerpres).
Compania olandeză de aviație 

;,KLM“ — una din cele mai mari 
companii de aviație din ilume - • 
trece prin mari greutăți financiare. 
Numai în 9 luni ale anului 1961 
compania a suferit pierderi în va
loare de 41 milioane guldeni.
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Mesajul Irakului adresat 
Consiliului de Securitate

BEIRUT. 29 (Agerpres)
După cum a anunțat postul 

de radio Bagdad, ministrul A- 
ifacerilor Externe al Irakului, 
Hashin Jawad, a adresat Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
un mesaj în legătură cu miș
cările militare ale Marii Bri
tanii în Orientul Mijlociu.

„Aducîndu-vă la cunoștință 
pregătirile militare agresive 
ale Angliei, se spune în mesaj, 
dorim să atragem atenția Con
siliului de securitate că ele 
pun în pericol pacea și securi
tatea în Orientul Mijlociu 
ele pot avea consecințe deo
sebit de grave".

Hashin Jawad a cerut Con
siliului de Securitate să ia 
cunoștință de aceste acțiuni 
agresive ale Angliei.

31 'decembrie
PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 

de știri. Sumarul presei centrale,
7.30 Concert de dimineațnH^Șp^ 
Muzică populară din țări sojr^f,.
9.30 Teatru la microfon pe|ol,,i«o' 
pii : „Aventurile lui СіроІІіЙо", co
medie de Bogomazov și Kolosova,
10.30 „Spre cabane" — program
de muzică ușoară, 11,00 Formații 
artistice de amatori laureate la cel 
de-al VI-lea concurs pe țară, 11,30 
Vorbește Moscova !, 12,30 Inter-
preți de muzică ușoară, 14,05 „Vi
trina cu noutăți de muzică ușoară"; . 
16,00 Concert de muzică din ope
rete, 17,00 Soliști și formații so
vietice, participante la Festivalul 
și Concursul internațional „George 
Enescu", 17,35 Jocuri populare ro" 
mînești și ale minorităților națio
nale, 18,45 Cîntece populare romî- 
nești, 19,30 „Drag mi-e cîntecul și 
jocul". PROGRAMUL I și II.
20.30 Plugușorul, 21,00 Arii și due
te din opere comice și operete,
21.30 Din melodiile îndrăgite ale 
anului 1961, 22,15—5,55 Program 
special de revelion. PROGRAMUL 
II. 7,00 Muzică de estradă, 8,00 
Muzică ușoară, 9,00 „Din creația 
de cîntece a anului 1961", 9,30 So
liști și formații artistice de amatori, 
10,00 Arii din opere în interpreta
rea cîptăreților romîni, 10,30 Oas
peții străini despre țara noastră, 
10,50 Transmisiune din sala Ate
neului, a concertului corului și or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", 14,15 
Creații romînești de muzică ușoară 
îndrăgite peste hotare, 14,30 „Cine, 
știe cîștigă", 16,30 Din cântecele 
și dansurile popoarelor, 18,35 „Me
lodii... melodii"... — emisiune de 
muzică ușoară romînească.
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CINEMATOGRAFE
32 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Dragoste de septembrie; 
AL. SAHIA : învierea seria I-a ; 
PETRILA : Libelula ; LONEA : 
Aproape de soare ; ANINOASA : 
Două vieți, seria I-a; CRIVIDIA : 
Katia, Katiușa ; LUPENIî Cu 
orice preț.
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