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^MAREA SARBATOARE 
A POPORIJLIJI ROMIIV

Se împlinesc 18 ani de cînd, 
în condițiile marii ofensive e- 
liberatoare a armatei sovieti 
ce, Partidul Comunist din Ro- 
mînia a mobilizat toate forțele 
populare din țară în vederea 
răsturnării dictaturii antones 
ciene, pentru întoarcerea ar
melor împotriva fascismului 
german, dușman al întregii o- 
meniri. Alături de glorioasa 
armată sovietică, fiii poporu 
lui nostru au adus jertfe de 
neuitat în lupta pentru elibe 
rarea patriei noastre, în lup
tele pentru eliberarea Ungă 
riei și Cehoslovaciei. Viteaza 
armată romînă, alături de ar 
m.ata sovietică, însuflețită de 
cele mai nobile idealuri, s-a 
acoperit de glorie în luptele ce 
s-au dus pentru zdrobirea fia
re» fasciste.

ikiua de 23 August constituie 
cea îHai mare sărbătoare a po 
porului romîn, deoarece actul 
istoric al insurecției armate în
făptuit la această memorabilă 
dată a creat premizele necesa 
re făuririi statului democrat- 
popular, în care puterea apar
ține clasei muncitoare în ali- 

ță cu țărănimea muncitoa 
. rolul de conducător avîn

du-1 eroica noastră clasă mun
citoare. „Ziua de 23 August — 
a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — are o mare 
și profundă semnificație: o 
dată cu eliberarea de sub ju
gul fascist, ea a deschis po
porului romîn calea spre vie 
torîa asupra claselor 
tatoare. victorie care 
putință să făurească 
Romînie înfloritoare,
tă“. De aceea. întregul nostru 
popor cinstește cu dragoste a 
ceasta sărbătoare din isto
ria sa.

Scuturarea jugului fascist, 
victoriile obținute alături de 
eroicele armate sovietice, au 
dat luptei poporului romîn 
condus de partid, un

puternic avînt. Rînd pe rînd au 
fost cucerite noi poziții în lupta 
pentru lichidarea dominației 
claselor exploatatoare înfăptu • 
indu-se reforme revoluționare 
la care au visat înaintașii noș
tri progresiști, pentru care s-au 
jertfit fiii cei mai buni ai po
porului — comuniștii, — pen 
tru care și-au vărsat sîngele 
muncitorii de la Lupeni. Gri- 
vița. Astfel. înfăptuirea refor
mei agrare, formarea unui gu
vern de largă concentrare de
mocratică, reforma monetară, 
abolirea monarhiei, naționali
zarea, reformele în domeniul 
învățămîntului și culturii au 
permis transformări radicale în' 
toate domeniile vieții.

In perioada scurtă de 18 ani. 
poporul romîn. condus de parti
dul clasei muncitoare, a obțî 
nut succese la care nici nu s-ar 
fi putut visa în timpul regi
murilor burghezo-moșierești. 
Masele eliberate, inițiativele și 
forțele lor creatoare descătu
șate au făcut ca azi Romînia, 
în comparație cu 18 ani în ur
mă, să fie de nerecunoscut. As
pectul întregii țări s-a schim
bat radical. S-au înălțat noi și 
puternice construcții ale indus
triei socialiste în toate regiu
nile patriei, fapt ce face ca 
producția industrială a țării 
noastre să fie cu peste 5 ceri 
mai mare decît cea realizată 
înainte de război. A fost încu
nunată de succes acțiunea de

i

REALIZĂRI
• 7000 de apartamente gru

pate în 11 cartiere, 12 cămine 
muncitorești cu 5000 de locuri, 
6 cantine, 7 cinematografe, clu
buri și săli de spectacol — iată 
o parte din construcțiile social- 
culturale ridicate în anii aceștia 

! pentru minerii Văii fiului.

” Institut de mine cu grupuri 
de învățământ, laboratoare, că
mine și cantine, școală profesio
nală la Lupeni, 4 școli cu cite 
16 săli de clasă (Lonea, Petro- 

j’Wi, Vulcan, Uricani), școli de 
7 ani la Banița și Paroșeni 

Jieț și Sur duc. Răscoala și Uri
cani — iată cîteva din noile 
construcții școlare clădite în anii 
puterii populare.

Amintiri din Augusi
Războiul zăvorise toate ușile, toate porțile 
Ca o lipitoare, supsese pămîntului forțele: 
Ciuma brună, părăsea in grabă țara 
Trecută prin foc și sabie dimineața și seara. 
In sat a pătruns întii zgomot de pași și motoare 
Apoi, n-am să uit ziua aceea plină de soare r 
Am văzut primii ostași eu stea pe chipiu 
Ne priveau cald, prietenos; mai tirziu 
Ne-am apropiat de ei. la-nceput sfioși 
„Idisuda“ — spuneau și ne-mb;ățișau bucuroși. 
L<- dam apa din cănile noastre de lut 
De ce erau așa de buni ? N-am știut !
Ne era foame (piinea era puțină la noi, 
In satul cu case pitice și multe nevoi) 
Au scos pîîne din răniți - ..cușai**  au spus 
Era tună piinea, ca inima omului rus ! 
Apoi s-au dus urmărind fiara trufașă și rea, 
Au veni» și alții ; nu se mai temea nimenea. 
Oameni-i primeau cu bucurie și flori 
Trecea libertatea prin țară cu primii fiori 
Ostașii aceștia duceau cu ei o rază de soare 
Muîți dintre ei au pierit

poate-n marea-ncleștare. 
Nimeni n-a uitat !

N-au fost zadarnice jertfele voastre 
Voi veți trăi mereu,

în inima și-n faptele noastre.
IOAN CIOCLEI

-----0

FAPTE SEMNIFICATIVE 
îndeplinirea 

principalelor 
angajamente

Minerii din cel mai 
mare bazin carbonifer al 
țării — Valea Jiului — 
raportează îndeplinirea 
principalelor angajamen
te luate în cinstea zilei 
de 23 August. Din aba
taje ei au extras de la 
începutul 
mult de 
cărbune 
energetic
Productivitatea 
exprimată în 
bune pe post, 
în medie pe 
1,150 tone, 
productivității
precum și reducerea chel
tuielilor de producție au 
dus la realizarea de eco
nomii peste plan în va
loare de 9.903.000 lei.

anului mai 
70.000 tone de 
cocsificabil și 

peste plan, 
muncii, 

tone căr- 
a sporit 
bazin la 
Creșterea 

muncii

ISl
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Uricani extrage cărbune 
în contul lunii septem
brie. Terminînd cu 9 zile 
mai devreme planul pe 
primele 8 luni ale anu
lui, minerii de aici ra
portează cu acest prilej 
succese de seamă. Ei au 
extras și livrat în acest 
timp centrelor siderur
gice din țară mii de to
ne 
bil 
cu 
ne 
tea
ținut 
de 
200.000 lei.

Un aport substanțial la 
dobîndirea acestor succe
se l-au 
mineri 
mofte 
leanu 
loan, 
altele

de cărbune cocsifica- 
peste plan, au sporit 
peste 100 kg. cărbu- 
pe post productivita- 
muncii lor 

economii 
cost de

și au ob
la prețul 

aproape

adus brigăzile de 
conduse de Ti- 
Spiridon, Năsă- 
Miron, Nicolae 

Hrițcan Vasile și 
care au lucrat

Daadu Moise, miner — Zeleneac Gheorghe, 
— Lonea. maistru minier—Lupem.

Bartha Francisc, miner Cseh Ștefan, miner 
Petrila. Vulcan.

<
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Capriș Alexandru, bo- Ianoș Carol, mecanic 
binator — A.C.R.E.V. — C.F.R. Petroșani

(Continuare în pag. 4-a)exploa 
i-a dat 
o nouă 

socialis-

Șt-au depășit plano*
Incepînd de azi dimi

neață colectivul minei (Continuare în pag. 3-a)
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In anii regimului democrat-popular, Paroșeniul trăiește a doua viață. Aici 
din cărămidă, fler, beton oamenii au ridicat un gigant. Aici luncile Jiului pu
ternic barate s-au transformat în lacuri dd acumulare sau platouri de sedi
mentare. Aici, în locul căsuțelor de lemn, s-a ridicat pentru muncitorii ener- 
geticieni un nou cartier cu școală de 8 ani, ștrand, cinematograf.

IN CLIȘEU : Vedere din cartierul Sohodol-Paroșeni.

Szekeși Maria, munci- Rus Carol, șef echipa 
to are — Viscoza Lupeni. — prepar ația Petrila.

Ciobanu Vasile, munci- Toropu Maria, strungar 
tor — C.F.R. Lupeni. — U.R.U.M.P.



în revistă cite s-au făcut doar 
într-un singur an e tare greu. 
Cine le mai ține minte ? Pen 
tru toate realizările înfăptuite 
în cei 18 ani, mulțumim parti 
dului nostru drag ce ne că 
lăuzește pașii spre socialism 
spre fericire.

IOAN SIMANDI 
muncitor — Lonea

cu 
să-

în- 
In-

Mulțumim 
partidului

Așezată la una din extremi
tățile Văii Jiului, în vremea 
cînnuirii capitaliste, Lonea era 
uitată ca un sătuc de munte. 
Uitată în sensul că domnii nu 

1 făceau nimic pentru a ușura 
cît de cît viața mizeră a celor 
ce trudeau în adîncurile pă- 
mîntului. Cocioabele mohorîte. 
așa cum era viața m.ineruiui, 
specifice Văii Jiului se înșirau 
pe străduțe pline de noroi și 
apă. Peste tot mizeria și sără
cia își înfipseseră ghearele ca 
o pasăre de pradă. Odată 
închiderea minelor, acest 
tnc a fost sortit pieirii.

Dacă în loc să dispară a 
ceput să întinerească și să
fiare ase ă se datorește vremu
rilor noi. Pare de necrezut, dar 
Lonea noastră abia împlinește 
18 ani. Și eu cît tree anii, ea 
întinerește mereu. Cocioabelor 
le-au luat locul blocuri noi cu 
apartamente confortabile unde 
minerii duc o viață demnă. 
Spitalul. înzestrat cu aparatură 
modernă, cu personal de spe 
cialitate, cinematograful, res
taurantul și grădina de vară, 
clubul, toate sînt noi. Cîte nu 
s-au făcut în cei 18 ani de la 
eliberare 1 E greu să exprimi 
și ce s-a făcut de Ia 23 August 
anul trecut și pînă acum. Avem 
o școală, nouă, frumoasă. Știți 
cînd s-a terminat ? Anul tre
cut în septembrie. De atunci 
are și musafiri, Sînt copiii o- 
ropsiților de altădată. Nu mai 
merg la școală pe drumul cu 
hîrtoape ci pe drumul asfaltat 
tot anul trecut.

Cînd amurgul începe să co
boare se aprind becurile cu lu
mină fluorescentă. Dar să treci

Bătrînețe fericită
Am împlinit 12 de ani, dar mă 

bucur de o bătrînețe liniștită, 
lipsită de griji. Locuiesc in Oii- 
ia

Grea era viața noastră, a dîl~ 
jenilor, înainte de eliberare. N-a
veam un magazin alimentar în 
care să ne găsim de-ale gurii, ba 
nici chiar apă buni 
cum avem, de toate 
lin complex, cămin, 
avem școală, bazin 
bilă, grădini cu flori...

Noi, bătrinii, ne bucurăm deo
potrivă cu tineretul de toate cîte 
s-au înfăptuit în cei 18 ani de 
viață nouă.

Mă bucur și-mi exprim recunoș
tința mea fierbinte față de parti
dul nostru drag, care luminat de 
învățătura marxist-leninistâ Jte-a 
condus din victorii în victorii.

de băut. A*  
— un maga • 
cinematograf, 

cu apă pota-

AMBROZIE BAN 
pensionar — Petroșani

Bucuria vieții noi
a-Sînt miner, deputat și artist 

mator. Brigada pe care o conduc 
lucrează la pregătirea unui suitor 
în sectorul III al minei Lupeni 
Obținem rezultate frumoase in
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muncă și cîștlguri care depășesc 
suta de lei pe post de miner

După șut mă ocup de probleme 
gospodărești în cartierul Viscoza 
unde locuiesc, dar mai am timp 
și de activitate artistică. Fac par
te din brigada artistică de agita
ție a sectorului. Mi-am 
<> bibliotecă de casă, iar 
le petrec citind ori 
fiului meu despre viața 
rut a minerilor, despre 
semnat pentru noi actul 
August.

In acest an. am avut fericirea 
să vizitez Uniunea Sovietică, să-mi 
petrec concediul printre prietenii 
care ne-au ajutat să ne eliberăm 
de sub jugul fascist. M-am îna
poiat cu inima plină de un senti
ment adine de recunoștință 
prietenie pentru poporul 
construiește comunismul și 
partidul nostru drag, dar 
hotărîrea de a muncii cu 
sporite pentru a contribui ta de
săvârșirea construcției socialiste in 
scumpa noastră patrie.

format și 
serile mi 

povestind 
din tre
ce a în
de la 23

ți de 
care 

pentru 
și cu 
puteri

NICOLAE ONIȘOR 
miner șef de brigadă — mina 

Lupeni

Schimbul de mineri condus de Popa Gheorghe de la sec
torul I al minei Vulcan se menține de multe luni 
frunte în întrecerea socialistă. Pe lîngă depășirile 
economiile pe care le obține schimbul este dat ca 
pentru calitatea cărbunelui extras.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb Popa Gheorghe
cilor săi un articol din ziar care vorbește despre activitatea și 
realizările lor.

la loc de 
de plan și 
exemplu și

citind ort»

Prieten drag. Te-am revăzfd 
zilele trecute, la sindicatul minei 
unde lucrezi. Erai tu, miner de 
frunte al exploatării, tînăra-ți 
soție, sfioasă și îmbujorată de e- 
moție, și căruntul președinte 
sindicatului — bătrîn miner 
rnulți ani lucrați in subteran.

Era un moment solemn: cu 
licitări din inimă, președintele vă 
înmîna o cheie — cheia noului <t- 

g parlament ce vi s-a repartizat într- 
g unul din blocurile terminate re- 
8 cent de constructori.
8 Urîndu-vă viață plăcută în no- 
8 ul cămin, în glasul bătrinului 
8 președinte răzbatea emoția: își 

amintea de propria-i tinerețe, de 
vremurile trecute cind, împreună 
cu soția și copiii mici, era aci
uat într-o cămăruță de pod — 
unica încăpere era și bucătărie 
și dormitor și sufragerie și... Pe 
cînd acum !..

Să mergem împreună la noul 
bloc, pentru a vizita apartamen
tul primit. Cite surprize plăcute 
nu rezervă noul cămin tinerei pe
rechi.

Confort, lucru trainic, bun, 
frumos — este lozinca harnici
lor constructori. Și cu acestea 
te întîlnești de cum deschizi ușa. 
Holul frumos, proporțional di
mensionat, asigură intrarea în bu
cătărie, cameră și cămară. Dar 
cc-i cu adincitura aceasta in zid 
și priza montată în peretele bo
lului ? A, da aici este pregătit 
locul pentru frigider.

Bucătăria cu mozaic pe jos, 
chiuvetă, oferă o mică surpriză 
gospodinelor : o cămăruță cu ae
risire directă, în care se pot pune 
mîncărurile calde pînă se răcesc!

Ușa de intrare în sufragerie

al 
cu

fc-
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Anga jamentele 
devin fapte

Filatorii de la Viscoza Lupeni 
continuă întrecerea socialistă pen
tru mai multe bobine de calitate

Angajamentul lor de a da cita 
2000 bobine fără nici un rebut 
se îndeplinește cu succes. Așa 
de exemplu, centratorul Vîrtosu 
Petru, care conduce brigada l-a, 
în schimbul ajutorului maistru 
Purcărin Constantin, a centrat 
pînă la data de 20 august 42.600 
bobine din care doar 6 au fost 
rebutate.

In schimbul maistrului Ripeanu 
Dumitru, filatorul Ancuța Nico- 
lae a produs cu mașina sa de fi
lat 10.450 bobine, iar fitatorul fu- 
veloiu Fior ea, din brigada a 11-a. 
a dat 1.100 bobine. La rîndul său 
filatorul Bălosu lzidor din briga
da III-a a filat 9-558 bobine din
tre care doar 3 au fost rebutate 
Centratorul Toldea Solomon, șeful 
brigăzii a II-a, a centrat 28.300 
bobine fără rebut.

In aceste zile de întrecere cen- 
tratoriî și filatorii secției a II-a 
lucrează cu avint sporit pentru 
traducerea în viață a inițiativei 
„La 
una

de lumină.
ea. î.n inimă de munte, 
luptelor cu noaptea...

CARTE
Spre miezul pămîntului, în mină. 
Deschisă ai în față o minunată carte. 
Pe care o citești filă cu filă-n parte. 
Sorbindu-i cu nesaț izvorul

Minerii-au scris în 
Istoria de veacuri a
Citită azi, mai clară și tot mai vie-i cartea, 
Căci ea spre zi întins-a o minunată punte...

E-o floare minunată, ce bucură viața 
Minerilor; în taină în suflet au purtat-o. 
La clarul zilei de-astăzi scoțînd-o roșie; iat-o, 
Sub soarele lui august, le mîngîie cald fața t

1RIMIE STRAUȚ
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Constructorii se vor ține de cuvînt
Constructorii de pe șantierul 7 

Lupeni muncesc cu elan pentru 
• intimpina măreața sărbătoare 
cu noi succese ia muncă. Ei s-au 
angajat să dea în folosință blo
cul 9 prim, care cuprinde 16 a- 
partamentv.

Peptru îndeplinirea acestui an
gajament, brigada de zugravi con
dusă de Berciu Gheorghe lucrea
ză cu avint sporit. Ea a terminat 
de zugrăvit și vopsit apartamen
tele de la etajele acestui bloc, iar 
în prezent lucrează la terminarea 
zugrăvirii parterului. Brigada s-a 
angajat să termine cu 3 zile în 
nainte de termen lucrările și să rea
lizeze economii de materiale.

Brigada de instalatori apă con-

dusă de Istodor 
terminat deja de 
obiectele sanitare

Vintilă care a 
montat toate 

ma mic, 
in prezent lucrează la proba de 
apă a obiectivelor.

Cu mult elan lucrează și bri
găzile de tencuitori exteriori ;on- 
duse de Căpitanu Gheorgh ■ $i 
Horvath Andrei care au terminat 
de tencuit fațada blocului cu 4 
zile înainte de termen.

In acest an constructorii din 
Lupeni au mai terminat un bloc 
înainte de termen și sînt hotăriți 
să se țină și de astă dată de cu- 
vînt. Ritmul cu care se lucrează 
pe șantier dovedește acest lucr

antene de radio și... televiziune !) 
Un balcon frumos, avînd balus
trada frontală tot din sticlă ma
tă, completează armonios aspec
tul primei camere a apartamen
tului. A doua cameră este și ea 
executată frumos, cu parchetul 
auriu. radiatorul caloriferului 
verde inebis, iar tîmplăria ușii 
și ferestrei vopsită in bej.

Baia 
cintare 
brăcați 
un alb 
bociment emailat, robinetele din 8 
masă plastici... Ce caută însă în 8 
antreul băii, priza pe perete ? 8 
Este pentru mașina de spălat, 8 
care este tot mai larg folosită 8 
de familiile oamenilor muncii.

Băi cu faianță, parchet lame
lor lipit, vopsele „vinacet", con
ducte de apă P.V.C. (material 
plastic care nu mai provoacă 
..ruginirea1' apei), sticlă semi~ 
cristal mat pentru ușile camere
lor și balcoane, antene radio in
terioare, prize pentru frigider Ș> 
mașină de spălat, prize în came
re pentru aparate de radio ți.- 
aspirator praf, încălzite centrală 
— iată cum se prezintă un apar
tament modern pentru mineri, 
din acelea care sînt și vor fi pre
date cu sutele pe șantierele din 
Petroșani și Lupeni. Vulcan f> 
Petrila.

Căminul nostru, apartamentul 
în care locuim devine tot mai 
confortabil. Anul acesta construc
torii vor da în folosința oame
nilor muncii din Valea Jiului 
1224 apartamente noi: construc
torii din Lâvezeni s-au angajat 3 
să dea peste plan încă 100 apar- g 
tamente, iar cei din Lupeni 45 8 
apartamente! Zi și noapte, pe 8 
șantiere, mii de constructori mun- 8 
cesc în arșiță și vînt pentru ca 8 
noi și noi familii să trăiască mo- 8 
meniul solemn : primirea cbeii 8 
noului apartament, mutarea în 8 
noul cămin al lor!

Viață plăcută, frumoasă în no- 8 
ul cămin, dragi prieteni!

MIHAI ȘT. a 
O

provoacă o deosebită in- 
gospodinei: pereții im- g 
in plăci de faianță de 8 
strălucitor, vana din az~ 8

2000 de bobine filate nici 
rebutată".

LAURA POLLAK
calculatoare — Viscoza Lupeni

VALENTIN CIRSTOIU 
instalator apă — șantierul Lupen
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8 are tăblii de geam mat semi'
8 cristal, ceea ce dă o deosebită
8 eleganță întregii
8 perea, spațioasă
8 are dușumea din
8 cele două prize
8 Una este pentru
8 picup) iar cealaltă pentru... an- 
| tene. (Da, acum constructorii in~ 
| troduc direct conducte pentru
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și luminoasă, 

parchet. Vedeți 
din pereți ? 

curent (radio.

Tînărul asculta cu atenție 
tremurul emoționat al vocii 
bătrinului miner. De multe ori 
au stat de vorbă așa, șezînd 
pe cite un butuc în semiîn
tunericul preabatajului, în 
timp ce la locul de muncă, 
abia pușcat, pătrundea aerul 
curat, dătător de viață. Așa 
a pătruns și în sufletul 
fiecare vorbă a bătrinului.

lui 
Ca

d»ți, ascultași în alte 
cum cu înfrigurare relatările 
minerului.

— Am fost și noi tineri, 
ne-a plăcut tinerețea, ne-a 
plăcut să visăm la o viață lu
minoasă. Dar ce folos ? Și

glasul bătrinului deveni mai 
grav : Puteam eu, sau ortacii 
mei să învățăm la liceul se
ral ? Puteam eu, la vîrsta de 
20 de ani, să mă duc la club, 
sau să-mi fac bibliotecă per
sonală și să citesc ca tine, ca 
prietenii tăi ? Nu! In primul 
rînd n-am avut unde, apoi lu
cram cîte 12—14 ore pe zi cu 
o bucată de pline neagră. Că 
ram cărbunele cu roaba și 
rîzna de lemn și seara cădeam 
de oboseală. Așteptam cu în
grijorare 
de teamă 
drumuri.
nostru...

Da, aceasta 
țea minerului 
de la Lupeni, 
ror minerilor 
în Unii întunericului. E bine
să nu fie uitată de tînăra ge
nerație în fața căreia stau 
deschise azi toate porțile vie
ții, ale unei vieți demne. Să 
nu se uite că odată aceste 
porți erau închise...

...La mina Lupeni 
azi la cursurile serale, 
la de mineri cît și la 
mîntul superior peste
tineri mineri și muncitori - - 
un întreg detașament în uria
șa coloană a tinerei noastre 
generații care mărșăluiește cu

ziua de întîi a lunii 
să nu fim azvîrliți pe 
Acesta era destinul

a fost tinere-
Kocsik Mihai 

tinerețea tutu- 
și muncitorilor

învațâ 
la școa 
învăță- 
400 de

pași cutezători spre culmile 
științei și culturii. In rindu- 
rile acestui detașament pă 
șește cu fruntea sus un tlnăj 
înalt, cu fața lunguiață și pă
rul castaniu. Colegii, ortaci' 
îl urmăresc cu căldură. E tî
nărul miner Moraru Valentin 
unul din membrii cei mai ti 
neri ai cunoscutei brigăzi ds 
frontaliști condusă de Ghi- 
oancă Sabin. El a venit 1: 
mina Lupeni, in brigada lu 
Ghioancă Sabin, cu 5 ani îi 
urmă. Și-a pus in gînd că tre 
buie să devină un muncito 
cu o bună pregătire, un on 
folositor. A muncit și a invă 
țat cu sîrguință. In doi ani : 
devenit miner, un șef d 
schimb destoinic.

Moraru Valentin este un ti 
năr în plină evoluție. Dorinț 
de perfecționare, de izbîndă 
Iată trăsăturile care îl carac 
terizează, ca de altfel pe toi 
tinerii zilelor noastre, 
ce s-a calificat 
liceul seral. De 
de seară, după 
muncă la sute
pămînt, de luptă înverșunat 
în stratele înclinate în str*  
soarea stîncilor din adincur 
se apleca asupra cărților, ca 
ietelor. asculta explicații! 
profesorilor. De multe ori &
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FAPTE SEMNIFICATIVE
(Urmare din pag. l-a)

cu un randament mediu de peste
6 tone de cărbune pe post-

Combustibil convențional 
economisit

Mecanicii și fochiștii Depoului 
C.F.R. Petroșani au economisit în 
luna trecută 847 tone de combus
tibil convențional. Această canti
tate de combustibil este suficientă 
pentru a remorca 150 trenuri de» 
marfă pe distanța Petroșani — * * 
Simeria și retur

• Hale cu piafă, depozite ) 
pentru 200 vagoane mărfuri, do- < 
uă fabrici de pîine, două fabrici < 
de gheață, 6 piețe amenajate, 46 > 
magazine nou construite la par- ) 
terul unor blocuri și alte 10 în 
curs de amenajare, peste 300 u- < 
nități comerciale — acestea for- > 
mează rețeaua comerțului socia~ > 
list S

• In 7 luni din acest an, au > 
fost desfăcute populației din Va- i 
lea Jiului 766 frigidere, 826 ma~ < 
șini de spălat rufe, 402 mașini j 
de cusut, 817 aragaze, 1413 a- > 
parate de radio, 227 motoci- t 
clete, țesături de bumbac, con- ) 
lecții, încălțăminte și mobilă în < 
valoare de 63.737.000 lei, ca și t 
38^2 tone făină intermediară. > 
1180 tone făină albă, 1000 toatf S 
carne, 535 tone preparate de car- < 
ne, 53 tone unt, 11.340 hl. lap- ? 
te, 1140 tone zahăr, 250 tone | 
produse zaharoase. Valoarea to~ s 
tală a produselor desfăcute prin < 
Q.C.L. Alimentara și O.C.L. > 
Produse Industriale se ridică M J 
225.000.000 lei.

De la începutul, anului ceteris ■ j 
tii depoului au făcut o economie; 
de 4696 tone combustibil con- » 
vențional precum și o însemnată♦ 
cantitate de uleiuri speciale.

In fruntea acțiunii pentru rea- • 
lizarea de cît mai multe economii j 
se situează echipele mecanicilor ș 
Marcu Aurel. Dascălu loan, Roș-» 
ca Ioan, Qprea Ioan II, Bogățea- ♦ 
flu Nicolae și altele.

Realizări deosebite

ț
♦

. . .. ♦ inginerii <

In toate 
parat utilaj 
muncitorii, 
însciiu pe 
noi^e

secțiile Uzinei de re- 
minier din Petroșani 
maiștrii și 

graficul de întrecere • 
noivealizări importante. Planul pc ♦ 
luna ilhgust la sortimente ca tu- T 
buri de aeraj. construcții meta- ? 
lice terț, piese de schimb meta i 
lice, stîlpi de abatai a fost deja ș 
îndeplinit și depășit. In fruntea» 
întrecerii pe uzină se situează co- • 
lectivul secției de construcții mc- ♦ 
talice condus de inginerul Gudasz

4

Artificierii Coconet Vasile fi Fodor Gbeorghe de la mina Uri- 
cani sînt fruntași. De la începutul acestui an în activitatea lor nu s-a 
semnalat nici o abatere de la N.T.S.

IN CLIȘEU: Artificierii Coconet Vasile (stingă) și Fodor Gbe- 
orgbe intr-o discuție înainte de a intra în mină.

obosit, alteori vroia să lase 
cartea la o parte și să se dis
treze. Are doar 23 de ani. Dar 
dorința de a deveni om cult, 
folositor, pasiunea pentru stu
diu, gîndul la încrederea de 
care se bucura în ochii orta
cilor șl colegilor lui, l-au fă
cut să învețe cu sîrguință. ȘI 
truda lui e pe deplin răsplă
tită. Este elev in clasa a X-a, 
elev fruntaș. Iar in fața lui se 
conturează tot mai mult pis
cul spre care și-a Îndreptat 
zborul — Institutul de mine. 
Vrea să devină inginer mi
nier. Cu siguranță va atinge 
această țintă. Doar are aripi 
puternice — pasiunea și per
severența care-1 caracterizea 
ză — iar deasupra lui are un 
cer senin, îmbietor — perspec
tiva viitorului luminat de ra
zele iui 23 August...

...Brigada de mineri care 
deține trofeul cel mai prețios 
al entuziastei întreceri In 
tîmpmarea marii noastre 
bătOri —- drapelul roșu de 
gadă fruntașă pe vale —
cea condusă de Marton Dio- 
nlsie. un colectiv de tineri 
harnici, entuziaști. Dacă s-ar 
calcula vîrsta medie a brigă- 
Zii. ar rezulta o vlrstă de 27 

|L de ani. Unul din ei e ajutorul 
miner Iușan loan, un om la 
care trăsăturile tinereții se 
manifestă cu cea mai mare 
efervescență. Iușan Ioan a co- 

în- 
săr 
brî- 
este

losif. Aici cele mai frumoase re
zultate le-au obținut muncitorii 
Morun Mircea, Lampe Francisc, 
Voinici Ștefan, Biro Rudolf și e- 
chipa de lăcătuși condusă de 
Chiș Teofil. Din cadrul secției me
canice se evidențiază tovarășii 
Svoboda Adalbert, Ambruș Mar
tin și alții. Cu realizări însemnate 
se prezintă și brigăzile de turnă
tori conduse de Tițu loan și Pan 
ța loan.

t
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Pe drumui înfloririi 
culturale

* In cei 14 ani de la infiin 
tarea sa și pînă in prezent, Teatrul 
de stat „Valea Jiului" a pus în 
scenă 112 piese de teatru plin 
care 50 piese originale și 37 
piese ruse și sovietice. Cu aces
tea au fost prezentate 4545 de 
spectacole la care au luat parte 
peste 1.353.600 spectatori.
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• In Valea Jiului funcționează 
35 biblioteci publice, 58 biblio
teci documentare fi 20 de biblio
teci școlare care dispun de ur. 
fond de cărți de peste 278.600 
volume. Numărul cititorilor aces
tor biblioteci se ridică la peste 
46.000.
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• De la începutul anului fi 
pînă în prezent, la cele 7 libră
rii au fost vîndute peste 24-800 
volume cărți în valoare de a- 
proape 700.000 lei.
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o tră 
familia

in tru-

borît pentru prima dată In 
mină în februarie 1957. In lu
na martie a aceluiași an s-a 
Încadrat in formația de dan
suri a clubului minier. De a- 
tunci, mineritul și activitatea 
artistică au devenit pentru el 
pasiuni de nedespărțit. Prima 
li produce satisfacția unei 
munci rodnice, răsplătite din 
belșug, iar cea de a doua po 
sibilitatea de a reda bucuria 
vieții fericite, pe care 
iește el, împreună cu 
sa, cu toți ortacii săi.

Viața palpită intens
pul călit din mușchi sănătoși 
al acestui tînăr. In abataj ca 
și pe scenă acest trup se miș
că, se încordează intr-un ritm 
viguros, exprimînd vbie bună, 
sănătate, setea de a trăi din 
plin, iată calitățile pentru ca
re îl apreciază ortacii în aba
taj, pentru care îl aplaudă 
soectatorii cînd snare pe sce
nă. El — minerul, dansatorul, 
cîstigătorul de două ori a lo
cului I pe regiune la concursul 
artiștilor amatori, la dansatori 
soliști, și a locului III pe ța
ră al aceluiași concurs.

Da, azi tinerii mineri, altă 
dată sleiți de puteri și ținuți 
în ignoranță, cintă și dansea 
ză, iși manifestă din plin bu
curia de a trăi.

...Szilagyl Tiberiu are 18 
ani. S-a născut în anul 1944,

€u răspundere fafă de sarcinile 
trasate de partid

econom fi prin 
cheltuielilor de pra
de circulație, a eon- 
speeifiee de materii 
materiale.
subliniată creșterea

Oamenii muncii din Valea 
Jiului întîmpină cu entuziasm 
marea noastră sărbătoare na
țională, cea de-a 18-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist.

In întimpinarea marii săr
bători, organizațiile sindicale, 
sub conducerea organizațiilor 

de partid, au desfășurat o in
tensă activitate de mobilizare 
a celor ce muncesc la lupta 
pentru îndeplinirea integrală 
a angajamentelor luate in în
trecerea socialistă in cinstea 
zilei de 23 August. Punînd ac
centul în întrecerea socialistă 
pe lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor si organi- 
zînd ajutorarea participanților 
Ia întrecere pentru ca să-și 
îndeplinească angajamentele 
sindicatele s-au preocupat tot
odată de dezvoltarea neconte
nită a experienței acumulate 
In lupta pentru realizarea de 
cit mai multe 
reducerea 
ducție și 
sum urii or 
prime și

Trebuie 
in acest an a preocupării sin
dicatelor și conducerilor admi
nistrative pentru rezolvarea 
unor probleme complexe cum 
sînt : scoaterea brirăsilor de 
sub plan, intensificarea pro
gresului tehnic și introducerea 
pe scară largă a susținerilor 
moderne, a perforajului umed, 
pentru creșterea vitezelor de 
avansare în lucrările miniere 
și crearea unei opinii de masă 
pentru respectarea N.T.S. A- 
nul acesta sindicatele din Va
lea Jiului, conducerile tehni
co-administrative au acordat o 
atenție mai mare santiereM’ 
de construcții.

Măsurile luate de sindicate 
sub conducerea și îndrumarea 
Comitetului orășenesc de nartid, 
a comitetelor de partid, au 
avut ca rezultat obținerea de 
către oamenii muncii din Va
lea Jiului a unor realizări Im
portante în îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul 
al III-lea al partidului, de Di
rectivele C.C. al P.M.R. pri
vind criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, caracteri
zate îndeosebi prin îndeplini
rea ritmică a planului în ma
joritatea întreprinderilor pe 
baza creșterii productivității 
muncii șl înfăptuirea angaja
mentelor Ia economii. Astfel, 
exploatările miniere din Va-

Intr-una din primele zile de 
după eliberare. A rămas orfan 
de tată încă de mic copil. El 
cu încă trei frați. Totuși tî- 
nărul acesta brunet, cu ochi 
senini este azi un om întreg, 
bine format, cu meserie, cu 
merite In producție, cu gln- 
durl de viitor. E lăcătuș me 
canic. Vechimea în produc
ție ? Un an, de clnd a termi
nat școala profesională. Me
rite ? Da, are, dacă se poate 
socoti faptul că în acest an 
n-a întîrziat niciodată, n-a 
dat nici un rebut, este har
nic, sîrguincios. Gînduri de 
viitor ? A și făcut primul pas 
spre acest viitor : a trecut cu 
succes 
pentru 
VIII-a 
ză la 
camdată 
treaptă, diploma de maturi
tate. Apoi... in orice caz îna
inte ! Pasiuni ? Mai multe, 
dar mai ales una: fotbalul. 
Face parte din lotul echipei 
de juniori „Minerul". Pe scurt 
aceasta-i biografia lui Szilagyl 
Tiberiu. In trecut — un drum 
neted. In viitor — un destin 
luminos, curat și înălțător — 
viitorul însorit arătat de partid 
tinerei generații: viitorul co
munist.

probele de verificare 
admitere în clasa a 
a liceului seral. Visea- 
titlul de inginer. Deo- 

să atingă prima

I. DUBEK

SAMO1LA MOMEL 
președintele Consiliului local 

al sindicatelor Petroșani

lea Jiului au extras peste plan 
de la Începutul anului 70.000 
tone cărbune energetic și coc- 
sificabil. Producția extrasă cu 
armare metalică în primele 7 
luni ale anului 1962 reprezintă 
aproape 20 la sută din produc
ția totală extrasă. Planul teh
nic la acest indice a fost rea
lizat în proporție de 110,57 la 
sută. Planul tehnic de meca
nizare a încărcării la înaintări 
in steril s-a realizat în pro
porție de 107,82 la sută, iar la 
Încărcarea mecanică a cărbu
nelui in abataj a fost îndepli
nit in proporție de 144.16 la 
sută. Productivitatea muncii a 
crescut în primele 7 luni la 
1.150 tone pe post față de an
gajamentul anual de 1,180 to
ne pe post. Economiile reali- 
sate pe C.C.V.J. în 7 luni se 
ridică la peste 9.900.000 lei.

Rezultate bune au obținut 
și celelalte unități ale C.C.V.J. 
Colectivele de muncitori, teh
nicieni si ingineri din cadrul 

preparațiilor, unde organizații
le sindicale au pus un accent 
deosebit pe mobilizarea oame
nilor muncii la creșterea recu
perărilor planificate. au îndepli
nit planul producției globale 
în proporție de 101.8 la sută 
le preparația Petrila si de 
102.5 la sută la ’ preparația 
î.upeni. U.R.U.M.P. a realizat 
planul valoric al producției 
globale pe 7 luni în proporție 
de 113.8 la sută, iar Uzina e- 
lectrică Vulcan în proporție de 
’"35 la sută.

Planul de producție pe 7 luni 
a fost îndeplinit și de majori
tatea celorlalte întreprinderi și 
organizații economice din Va
lea Jiului. Planul a fost înde
plinit și depășit de către Ter
mocentrala Paroșeni, Viscoza 
î.upeni, unitățile complexului 
C.F.R., I.C.O., IX.L.. unitățile 
comerciale. I. 8. Jiul, „6 Au
gust". I. F. Petroșani etc.

La realizarea angajamentelor 
luate de către colectivele de 
întreprinderi au contribuit din , 
plin fruntașii în întrecerea j 
socialistă cum ar fi brigada 
condusă de tov. Cristea Aurel 
de la Aninoasa, care a dat 
1.795 tone de cărbune peste 
plan față de 1000 tone cît a 
fost angajamentul anual; bri
gada 
mina 
1.721 
1.000 
mentul anual, 
angajamentul anual și brigă
zile conduse de tov. BIrluț Cle
ment de la mina Lonea. TucaJ 
clue Mihai de la mina Vulcan 
și multe alte brigăzi. Dintre 
sectoarele miniere sectorul IV 

■>

la 
extras

tov. Bartok Iosif de 
Petrila care a 

tone de cărbune față de 
tone cit a fost angaja- 

Și-au depășit

i

Constructorii s-au angajat să nu-și precupețească efortu-' 
rile pentru a ridica locuințe confortabile, ieftine și frumoase. 
Deși angajamentul nu a fost ușor de realizat, ei s-au ținut de 
cuvînt. îndrumați în permanență de comuniștii de pe șantiere, 
ei au clădit pentru oamenii muncii cartiere întregi care au 
schimbat complet vechea înfăti șare a orașului.

IN CLIȘEU: Cartierul Livezeni — Petroșani.

la finele

planului 
luate in 

de către

Aninoasa a extras 10.636 tone 
de cărbune față de angaja 
mentul anual de 8.000 tone, 
iar sectorul III Petrila 8.684 
tone față de 9.000 tone cît s-a 
angajat să dea pînă 
anului.

Analiza îndeplinirii 
și a angajamentelor 
Întrecerea socialistă 
oamenii muncii scoate in evM 
dență eficiența măsurilor luate 
de către partid la Înfăptuirea 
cărora sindicatele și-au aduș 
o înseninată contribuție. Acest 
te succese reflectă abnegația 
și atașamentul oamenilor mun
cii din Valea Jiului fața de 
politica partidului nostru, do
vedesc creșterea continuă a 
conștiinței lor socialiste și t. 
dragostei față de patria noas
tră socialistă, pentru înfăp
tuirea deplină a Directivelor 
Congresului ai III-lea al P.M.lî.

Fiind conștienți că toata 
marile realizări în făurirea 
vieții noi se datoresc încerca
tului nostru partid, oamenii 
muncii din Valea Jiului întîm
pină cea de-a 18-a aniversara 
a eliberării patriei noastre caa 
cele mai profunde sentimente 
de dragoste si recunoștință, fa
ță de partid. Din profunda 
convingere că politica parti
dului întruchipează interesata 
lor fundamentale, oamenii mun
cii din Valea Jiului cinstesc 
cea de-a 18-a aniversare a 
liberării țării muncind cu en-*  
tuziasm pentru traducerea în 
viață a angajamentelor închl 
nate măreței noastre sărbători 
naționale.

Cifre grăitoare
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a Indoneziei

R. P. Polonă, pre- 
membri ai ambasa- 
fost de față repre- 
ai Ministerului Cul-

au

va fi 
o altă planetă, 
înaintea planuri -

a fost 
Keldîș, 
de Ști - 

a spus

„Yomiuri" cunoscutul 
de știință japonez, Tezusi

TOKIO 21 (Agerpres). 
TASS transmite:

Rachetele sovietice care 
plasat cu o uimitoare precizie
navele cosmice pe orbitele 
stabilite merită cea mai înal
tă apreciere, scrie în paginile 
ziarului 
om

Conferința de presă a cosmonauților 
A. Nikolaev și P. Popovici ia Moscova
MOSCOVA 21 (Agerpres).
La ora 12,"00 (ora Moscovei) 

a început conferința de presă 
a cosmonauților Andrian Ni
kolaev și Pavel Popovici. Sala 
de festivități a Universității 
din Moscova care are o capa
citate de peste 1.500 de locuri 
era arhiplină. In afară de cei 
500 de ziariști sovietici și stră
ini — reprezentanți ai ziare
lor, săptăminalelor, radioului 
și societăților de televiziune 
de pe toate continentele, la 
conferința de presă au fost in
vitați cunoscuți oameni de 
știință și cultură; reprezentanți 
ai organizațiilor obștești din 
capitala sovietică, membri ai 
corpului diplomatic.

Conferința de presă 
deschisă de Mstislav 
președintele Academiei 
ințe a U.R.S.S., care 
printre altele:

Zborurile navelor - satelit 
„Vostok-3" și „Vostok-4“, rea 
lizare remarcabilă a științei 
și tehnicii sovietice, au fost 
înfăptuite per.tru binele în
tregii omeniri —- a declarat 
acad. Mstislav Keldîș.

Zborul cosmic în grup de 
mai multe zile a necesitat 
crearea unor nave cosmice sa
telit perfecționate.

Acad. M. Keldîș le-a înml- 
nat lui Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici medalii de aur 
care poartă numele lui Kon
stantin Țiolkovski, marele sa
vant rus, întemeietorul tehni
cii rachetelor și a zborurilor 
cosmice.

Acad. Blagonravov a decla
rat : „In momentul de față a 
fost dovedită pe deplin posi
bilitatea unor zboruri înde
lungate ale omului în spațiul 
cosmic. Posibilitatea aterizării 
omului pe Lună și pe plane
tele sistemului solar a înce
tat să mai fie un vis".

Salutat cu multă căldură de 
cei prezenți pilotul cosmonaut 
Andrian Nikolaev a declarat 
că „poporul sovietic, C.C. al 
P.C.U.S., și guvernul sovietic 
acordă o deosebită atenție cu
ceririi Cosmosului în scopuri 
pașnice".

Mă bucur, că navele cosmi
ce pe bordul cărora am efec
tuat zborul în grup sînt ope
ra minunată a științei și teh
nicii sovietice, a declarat lu- 
înd cuvîntul după Andrian 
Nikolaev, pilotul cosmonaut 
Pavel Popovici.

„Ne bucură, de asemenea, 
faptul că am format în Cos
mos primul colectiv sovietic".

Popovici a arătat că „ar fi 
putut continua zborul deoa
rece se simțea excelent și sis
temele navei funcționau Ire
proșabil".

Acad. Keldîș a declarat în 
continuare în răspunsurile 
sale că „oamenii de știință 
sovietici elaborează proiecte 
de zboruri interplanetare. U- 
nele dintre acestea prevăd 
crearea unor stațiuni inter
mediare, altele prevăd alte 
mijloace de atingere a plane
telor sistemului solar".

Acad. Keldîș a declarat că 
este foarte greu să se fixeze 
termenul cînd un om 
trimis spre 
„Viața o ia 
lor".

Conferința 
erată primului zbor cosmic în 
grup de mare durată a durat 
aproximativ 4 ore.

de presă' consa-

LIFE

PRECIZIE UIMITOARE
Okamoto profesor la Institu
tul industrial din Tokio.

Comparînd realizările Uniu- < 
nii Sovietice cu cele ale S.U.A. < 
în domeniul construcției de ? 
rachete, autorul subliniază ră- ș 
minerea în urmă și ineficien- < 
ța' tehnicii americane a ra
chetelor. <

Populafia din Irianul de vest 
a sărbătorit cu entuziasm 

ziua națională
DJAKARTA 21 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 

de presă P.I.A, populația din 
Irianul de vest și detașamen
tele de partizani indoneziene 
au sărbătorit cu mare entu
ziasm ziua națională a Indo
neziei, 17 august. Dis-de-dimi- 
neață, populația locală a ar
borat steagul național al In
doneziei, roșu și alb. A avut 
loc un mare miting la care

au luat cuvîntul comandantul £ 
partizanilor indonezieni și re- $ 
prezentanți ai populației lo- < 
cale. In cuvîntul său, coman- ) 
dantul partizanilor indone- i 
zieni a arătat că „alungarea > 
colonialiștilor olandezi a des- 5 
chis populației din Irianul de > 
vest calea spre progres și spre > 
noi realizări alături de popu- > 
lația din întreaga Indonezie". ?

0----------------- >

Povestea tragică a unei învățătoare sud-coreene
SEUL 21 (Agerpres).
La 20 august, ziarul sud-co- 

reean „Ryungnan Hbo“ a re
latat povestea tragică a învă
țătoarei sud-coreene Choi Yung 
Ki de la școala industrială su
perioară din Taegu. Ea este 
în vîrstă de 39 de ani și lu
crează' în învățămînt 'de mal 
bine de 15 ani. Zilele trecute, 
în timp ce preda 
leșinat din cauza

fost transportată la spital dar 
nu i s-a făcut nici un trata
ment deoarece nu avea posi
bilitatea să plătească.

Expoziția 
Romînia nouă 
Ia Varșovia

VARȘOVIA 21. Corespon
dentul Agerpres transmite:

In cinstea celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Ro
mîniei de sub jugul fascist, 
Ia Clubul presei și cărții in
ternaționale din Varșovia 
s-a deschis luni expoziția de 
fotografii „Romînia 

(Sînt expuse fotografiile 
lizate de fotoreporterul 
lonez Marek Langda în 
pul unei vizite de două 
tămîni în țara noastră, 
oglindesc realizările 
Romîne în construirea so
cialismului, dezvoltarea pu
ternică a industriei, arhitec- 

; tura nouă a Bucureștiului, 
; imagini din Mamaia și dife- 
; rite peisaje pitorești din ța- 
I ra noastră.

La deschiderea expoziț ei 
au participat Gh. Diaconi s- 

> cu, ambasadorul R. P.. %o- 
' m.îne în 
; cum și 
; dei. Au 
; zentanți 
; turii și Artei, ai editurilor și 
i presei și alți invitați.

nouă", 
rea- 
po- 

tim- 
săp- 
Ele 

R. P.

o lecție a 
foamei. A

U. R. S. S. a întrecut S
cursa cosmică

U. A

YORK

-Ain
21

re-

NEW 
(Agerpres).

Cunoscuta 
vistă americană
„Life" comentează 
pe larg fapta glo
rioasă a cosmo-

nauților sovietici. 
In ultimul număr 
al acestei reviste 
redactorul John 
Dille, care s-a 
specializat în pro
bleme de cosmo
nautică, scrie că

după cum o dove
desc zborurile e- 
fectuate de Niko
laev și Popovici, 
„Uniunea Sovieti
că a întrecut cu 
mult Statele Unite 
în cursa cosmică".

CAIRO. Poporul Mozambicului 
îi urăște pe colonialiști și va lupta 
pentru eliberarea sa, în pofida în
cercărilor colonialiștilor de a înă
buși mișcarea de eliberare națio 
nală din țară, a declarat la 20 au
gust Adelino Gwambe, președintele 
Uniunii naționale democratice din 
Mozambic (Udenamo) la o con
ferință de presă care a 
la Cairo.

RIO DE JANEIRO. 
Sao Paulo, unul din cele
centre ale Braziliei a avut loc a 
patra conferință națională a sin
dicatelor. La lucrările ei au parti
cipat 3.500 delegați reprezentînd

avut loc

In orașul 
mai mari

Marea sărbătoare a poporului român
(Urmare din pag. l-a)

transformare socialistă a agri
culturii, socialismul învingînd 
definitiv în țara noastră la o- 
rașe și sate. Pe întreg cuprin
sul țării s-au ridicat mii de 
construcții social-culturale, lu
cru ce asigură o viață tot mai 
frumoasă, mai îmbelșugată 
pentru cei ce muncesc. Forțele 
creatoare descătușate ale po
porului, sub conducerea parti 
dului, înfăptuiesc cu succes 
politica de desăvârșire a con
strucției socialismului elaborată 
de partid.

Viața de zi cu zi a arătat că 
socialismul asigură oamenilor 
muncii condiții din ce in ce 
mai bune de trai. Planul de 6 
ani prevede sporirea salariu 
lui real cu 40—50 la sută față 
de 1959, iar veniturile țărăni
mii vor spori cu 40 la sută. A 
cestor sporiri li se adaugă re
ducerile de prețuri, care an de 
an aduc noi bucurii, noi satis
facții în casele celor ce mun 
cesc. Anual se construiesc zeci 
de mii de apartamente, se dez
voltă rețeaua comercială, creș
te numărul lăcașelor de cultu
ră, sute de mii de oameni ai 
muncii își petrec concediul în 
diferite stațiuni balneo-clima
terice, se acordă o grijă tot 
mai mare acțiunilor profilac 
tice de prevenire a îmbolnăvi
rilor, sporește numărul medi
cilor și al specialiștilor în toa
te domeniile.

Valea Jiului, Valea plîngerii 
de altădată, pe drept cuvînt 
s-a transformat într-o Vale a 
bucuriei, în care clocotește o 
viață nouă, se trăiește și se 
muncește in chip nou, socialist. 
Viața minerilor s-a schimbat 
radical. Au fost lichidate mi
zeria, condițiile neomenești de 
muncă, neștiința. S-a construit 
Institutul de mâne, unde anual 
sute de fii de mineri se pregă 
tesc spre a deveni cadre de nă
dejde ale industriei noastre 
carbonifere în continuă, dez 
voltare ; s-au construit școli la 
Vulcan, Uricani, Petrila, Sur- 
duc și în alte localități, s-au 
ridicat cinematografe și clu 
buri noi Ia Petroșani, Lonea. 
Petrila, Uricani, s-au construit 
peste 7000 de apartamente în 
care familiile minerilor locuiesc 
în confort. De asemenea, au 
fost construite obiective indus 
triale noi, de mare importan
ță : termocentrala Paroșeni, 
mina Uricani, iar altele — pre- 
parația Coroiești, mina Dîlja 
— sînt în construcție. Au fost 
redeschise minele Vulcan și 
Cimpa. s-a introdus pe scară 
largă tehnica nouă, fapt ce 
sporește randamentul munci: 
minerilor, reduce eforturile lor 
fizice. Numai în acest an pen
tru mecanizarea minelor se 
vor cheltui peste 67.000.000 lei. 
iar pentru protecția muncii 
minerilor peste 20.000.000 Iei. 
Sînt cifre care voibesc despre 
grija ce li se poartă celor ce

muncesc. Marile transformări 
petrecute în Valea noastră au 
făcut ca viața minerilor să de
vină cu adevărat fericită, pli
nă de bucurii.

Sarcinile trasate de cel de-al 
111-lea Congres al partidului, 
perspectivele mărețe 
însuflețesc harnicul 
tatul nostru popor 
pentru îndeplinirea 
a planului de 6 
sporirea producției, a producti
vității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, reducerea 
prețului de cost.

Ne mîndrim. cu faptul că Ro 
mînia de altădată, semifeudă 
a imperialismului, într-un timp 

a fost 
stat cu 
cu o 

cu

Un rol hotărîtor în dezvol
tarea țării noastre l-a avut a- 
jutorul prietenesc, dezintere
sat pe care l-a acordat Uniu
nea Sovietică Romîniei. 
tul 
nic 
cel 
ma

de viitor 
Și 
Ia
cu 

ani,

talen- 
luptă 

succes 
pentru

tstoric atît de scurt 
transformată într-un 
o industrie dezvoltată, 
gricultură înfloritoare.

a- 
o 

cultură înaintată. Acest lucru, 
precum și lupta hotărîtă a ță
rii noastre pentru pace și li
bertate au făcut ca prestigiul 
Republicii Populare Romîne pe 
plan internațional să crească 
continuu. In cadrul puternicei 
comunități a țărilor socialiste, 
R.P.R. joacă un rol activ în 
lupta pentru triumful cauzei 
păcii și socialismului în lume, 
apără cu consecvență princi
piile coexistenței pașnice, li
bertății și independenței po
poarelor — fapte dovedite în 
cadrul organismelor O.N.U., 
prin dezvoltarea schimburilor 
comerciale cu un număr tot 
mai mare de țări de pe glob.

Sta- 
sovietic — cel mai puter- 
stat socialist din lume -— 
care a realizat pentru pri- 
oară visul de veacuri al o-

menirii — zborul în Cosmos — 
comunitatea de nezdruncinat 
a țărilor sistemului mondial 
socialist constituie garanția 
dezvoltării și pe mai departe 
a țării noastre, a întregului 
lagăr socialist, pe drumul glo
rios al construirii socialismu
lui și comunismului.

Minerii, toți oamenii mun 
cii din Valea Jiului întîmpină 
marea sărbătoare națională a 
poporului romîn cu noi și im
portante succese pe calea rea 
lizării sarcinilor trasate de 
partid. In acest an minerii au 
dat peste plan 70.000 tone de 
cărbune, au economisit 9.903.000 
lei, fruntași pe bazin fiind 
minerii de la exploatarea Ani- 
noasa. Suceese au obținut și 
muncitorii de la preparațiile 
din Petrila și Lupeni, Viscoza 
Lupeni, forestierii, ceferiștii, 
constructorii, lucrătorii 
sectorul comercial.

Alături de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din Va
lea Jiului întimpină ziua de 23 
August cu noi succese, cu în
crederea fermă în viitor, cu 
hotărîrea neclintită de a munci 
fără preget pentru continua 
înflorire a scumpei noastre pa
trii — Republica Populară Ro- 
mînă I

600 federații, asociații și organi
zații sindicale din țară-

GUAYAQUIL. ,,Trebuie să lup
tăm neînfricat pentru pace, deoa
rece a apăra pacea înseamnă a a- 
păra viața noastră ți viitorul co
piilor noștri", — a decLarat A'e*  
lida Gongles de Lugne, conducă
toarea Uniunii femeilor din provin
cia Guayas (Ecuador), profesor ia 
Universitatea din Guayaquil în fa
ța sutelor de persoane care s-ai 
adunat pentru a asculta raportrA. ci 
despre Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

TOKIO. Mame din Japonia, 
mame din toate țările lumii ! A 
sosit momentul să ne unim efor
turile și în front unic să desfășu
răm o luptă hotărîtoare pentru 
interzicerea experiențelor cu bombe 
atomice și cu hidrogen, pentru li
chidarea definitivă a armei nu
cleare, pentru înfăptuirea cît mai 
grabnică a dezarmării generale și 
totale, în numele păcii pe pămînt, 
în numele unui viitor minunat și 
fericit al copiilor noștri — 
spune în apelul Congresului 
8-lea al mamelor din Japonia, 
re și-a încheiat lucrările la 20 
gust în orașul japonez Osaka.

CAIRO. Biroul Imamului Oma
nului din Cairo a comunicat că 
după cum a fost informat, parti
zanii omanezi au întreprins zilele 
acestea un puternic atac împotriva 
a două posturi militare engleze în 
apropiere de orașul Niztva.

LONDRA. Laburistul Roy Ma
son a adresat ministrului aviației 
o scrisoare deschisă în care cali
fică instalarea 
nelor spion 
„U-2“ drept o 
să în cel mai

LONDRA,
statistici oficiale, date publicității 
la Londra, în Anglia criminalita
tea a crescut de la 304.000 de ca
zuri, cite au fost înregistrate in 
7939, la 806.000 în 1961.

LISABONA. Ziarul „Die An- 
dere Zeitung" publică o corespon
dență din Portugalia intitulată : 

i „Bundestvehrul în Portugalia" in 
care se arată că în prezent mili- 
tariștii vest-germani creează noi 
baze militare pe pămîntul Portu
galiei. Proiectul de creare a unor 
noi baze militare aeriene in Por
tugalia, arată ziarul, a fost discu- ' 

\ tat în timpul recentei vizite în Por
tugalia a secretarului de stat al 

i S.U.A., Dean Rusk.
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