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Beagui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Mîndrie, entuziasm...
E din nou sărbătoare... 
Cu bucurie, cu entu

ziasm venim din nou din 
abataje, de pe schele, 
de lingă strunguri și tur
bine și trecem cu bra
țele pline de flori în fața 
tribunelor.
nostru 
urcăm 
treaptă 
demne
minunata noastră 
pe care o trăim 

t oamenii muncii.
23 August — minunata 

și cea mai mare sărbă
toare națională — Valea 

«Jiului,

Prin marșui 
entuziast și dîrz 
cea de-a 18-a 
a vieții libere și 

pe care o trăiește 
patrie, 

noi toți

, noi oamenii mun
cii, făuistorii Văii ferici
rii și bucunei, te întîm- 
pinăm cu dragoste, cu 
entuziasm. In așteptarea 
sărbătorii am îmbrăcat 
Valea noastră înflorito
are în straie. strălucitoare. 
Pretutindeni e întâmpi
nată cu voie bună, cu 
grafice pe care raportăm 
tonele extrase peste plan, 
cai-putere trimise spre 
cele patru zări ale pa
triei peste prevederile 
sarcinilor, construcțiile 
zvelte ridicate inainte de 
termen. Te intîmpină cu 

mii de flori, 
în
în glastre la fe- 

cu nesfîrșite ghir-

cu-
buchete, sau

mii și 
prinse 
expuse 
restre,
lande de verdeață. Ne-am 
preț 
moi
pinăm cu faldurile dra
pelelor purpurii și trico
lore arborate pe clădiri, 
cu chemări prin care te

:gătit cele mai fru- 
lâslp-Jlaine... Te întâm-
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slăvim, prin care slăvim 
partidul, patria noastră :

Trăiască 23 August, 
ziua eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, cea 
mai mare sărbătoare na
țională a poporului nos
tru ! — grăiește înflăcă
rată chemare prezentă pe 
frontispiciile a sute de 
clădiri, pe sute de pan
carte purtate de mîini 
bătătorite, prezentă în ini
mile noastre înflăcărate. 
Această înflăcărare c 
sporită de mîndrîa ma
rilor biruind ale bătăli
ei pașnice pe care o des
fășurăm de 18 ani pen
tru făurirea noii istorii 
a patriei^ a propriei 
noastre vieți.

Slavă Partidului Mun
citoresc Romin, condu
cătorul încercat al popo
rului, inspiratorul și or
ganizatorul tuturor 
toriilor noastre 1 —
doar cîteva cuvinte. In 
ele sînt insă concentrate 
parcă strofele nesfîrșite 
ale imnurilor de slavă pe 
care noi, oamenii muncii 
din Vale, le înălțăm cu 
gîndurilc pline de fier
binte recunoștință alături 
de Întregul nostru popor, 
cu ocazia marii sărbă
tori, Partidului Muncito
resc Romin. Ce 
pentru noi, toți 
torii, țăranii și 
tualii că sîntem 
de un asemenea 
încercat 
iubit și 
dere de

vic
iată

Catrinoiu Gheorghe, Hegeduș Arpad, lăci-
didgber — Lupeni tuș — U.R.U.M.P.

după-amiază in 
localitățile Văii 

au avut loc entu- 
adunări festive în- 

zilei

Ieri 
toate 
Jiului 
ziaste
chinate sărbătoririi 
de 23 August.

Sala Teatrului de stat 
Valea Jiului, pavoazată 
sărbătorește, a găzduit
adunarea festivă la care 
au participat sute de 
muncitori și intelectuali
din Întreprinderile și 
instituțiile orașului Pe
troșani. In adunare a
luat 
Lazăr 
cretar 
orășenesc de partid Pe
troșani, care a vorbit 
celor prezenți despre 
semnificația sărbătoririi 
zilei de 23 August. Vor
bitorul a trecut in re
vistă realizările obținute

de poporul romin, sub 
conducerea partidului, in 
construirea vieții noi, in 
făurirea societății socia
liste.

In încheierea adunării 
festive formațiile cultural- 
artistice din localitate au 
prezentat un bogat pro- 
cram.

Adunarea festivă din Capitală- organizată 
de 23 August

Au 
nilor 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomație.

A fost intonat Imnul de stat 
al R. P. Romîne. Adunarea a 
fost deschisă de tov. Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar 
mitetului orășenesc 
al P.M.R.

Despre cea de-a 
versare a eliberării 
de sub jugul fascist, 
sărbătoare națională a poporu
lui nostru, a vorbit tovarășul 
Alexandru Drăghici, membre 
al Biroului Pelitic al C.C. a» 
P.M.R., vicepreședinte al Con 
siliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor interne.

Cu vin tarea a fost subliniată 
în numeroase rîndurl cu pu» 
ternice aplauze și ovații. La 
sfîrșit, asistența, în picioare, a 
ovaționat îndelung pentru e •< 
roicui nostru popor m.uncitor, 
constructor ai socialismului, 
pentru marea comunitate fră > 
țească a țărilor socialiste, pen» 
tru pace între popoare.

A urmat un program artis
tic la care și-au dat concursul 
corurile reunite ale Radiotele- 
viziunii romîne, ansamblurilor 
Sfatului pomii ar a.i Capitalei 
șl „Ciocîrlia", acompaniate de 
orchestra Filarmonicii de stat 
„George Enescu", formații de 
dansuri populare, soliști vo-a 
caii, instrumentiști și balerini. 

(Agerpres)

cu prilejui zilei
In sala Palatului R. P. Ro

mine a avut loc, miercuri du
pă-amiază, adunarea festivă 
organizată de Comitetul oră
șenesc București al PJW.R. si 
Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei cu prile
jul celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

In aplauzele participantilor 
Ia adunare, în prezidiu au luat 
Ioc tovarășii Gheorghe Gtaeor- 
ghiu-Dej. Gheorghe Apostol. 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă. 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca. Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer. Alexandri: 
Moghioroș. Dumitru Coliu. 
Leonte Răutu, general de ar
mată Leoutin Sălăjan. Ștefan 
Voitec, Mihail Dalea. I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, ge 
neral maior I. V. Vinogradov, 
atașat militar, naval și al ae
rului al U.R.S.S.. membri 
C.C. al P.M.R., Consiliului 
Stat și ai guvernului. Eroi 
Muncii Socialiste, fruntași
producție din marile întreprin
deri bucureștene. academicieni 
și alți oameni de cultură.

In sală se aflau un mare nu
măr de oameni ai muncii din 
Capitală, conducători ai insti - 
tuțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, activiști de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor oamenilor muncii, gene
rali activi și în rezervă — foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist. oameni 
de cultură, ziariști romîni șl 
corespondenți ai presei străi
ne. numeroși oaspeți de peste 
hotare.

luat parte șefi ai misiu- 
diplomatice acreditați Ir»

al Co- 
Bucureșț*

18-a ani-
Romînîei

mare»

ai 
de 
ai 
în

—=0= —

Zile de vacanță

In
cuvintui tovarășul 

David, prim-sc- 
al Comitetului

La adunarea festivă de 
la Aninoasa a vorbit 
despre însemnătatea zilei 
de 23 August tovarășul 
Negruț Clement, secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid, la adunarea 
festivă de la Lupeni tov. 
Szuder Wiliam, director 
general al C.C.V.J.

Asemenea adunări fes
tive au avut loc în lo
calitățile Vulcan, Lonea 
și Uricani.

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

Citiți în paQ. a 2-a

Cuvîntarea fovarășu

sui Alexandru Drăgici.

Diio regiune

R.M.R. șl 
din sime-

de ciorapi

eliberării Romî-

CIFRE ȘI FAPTE

if/z zi de sărbătoare]
, j Sînt 18 ani de tind întreaga 
; pară îmbracă de 23 August 
, straie de sărbătoare. Potrivit o-'* 
\biceiului, încetățenit de la elibe- 

<'rare, zorii lui 23 August sint în-'*\ 
.tîmținațl în toate localitățile '

1 Văii Jiului cu cintec. Fanfarele 
\\străbat străzile cîntînd marșuri \ 
' \și imnuri de slavă. Minerii și j 
i i ceilalți oameni ai muncii, im- \ 
’ brăcați in baine de sărbătoare, ' 
> 'cu decorații pe piept, purtînd', 
' drapele roșii și tricolore, pancar- 
i te și tablouri ale conducătorilor, 
[dubiți, se îndreptă în grupuri ' 
'[spre Piața Victoriei unde va a~\ 
i vea loc mitingul. Din celelalte' \ 
localități vin spre a participa la

, festivități delegații ai celor ce \ 
' muncesc. Piața devine neîncăpă- 
! to are. Cuvîntarea este acoperită'* i 
1 adeseori de urale și ropote de 
i aplauze. Apoi începe demonstra-'* , 
1 ția. Prin fața tribunei se perindă 
i mineri, purtînd grafice ce vor-'* • 
' besc despre realizările lor, trec' 
1 constructori, ceferiști, filatorii '* 
| \și alți oameni

(
''cei ce veghează asupra sănătății, 

artiști amatori, sportivi, pionieri,'* 
viitorii constructori ai noii'* 
orînduiri. Demonstrația oameni-' 
lor muncii s-a terminat. Pe es-

„ trade improvizate, in mijlocul' 
i se cîntă și se dansează- 

Peste tot veselie. Când înserarea 
' i^epe să coboare se aprind tor- , 
i *f& Ziua de 23 August a trecut ', 
i 'dar sărbătoarea eliberării va ră-'* 
i mine veșnic în amintirea celor' 
fee muncesc din patria noastră.

fericire 
munci- 
intelec- 
conduși 

partid
și călit în lupte, 
urmat cu încre- 
toți cei ce mun-
cesc ! Pentru • La cele 43 de școli săli de clasă, iar la al-
viața minunată ' existente azi in Valea te școli a fost mărit
pe care ne înva- Jiului studiază 14.928 de spațiul.
țâ să trăim, pen- j elevi, adică cu 11.245
tru țelurile no- j mai mulți elevi dedt in • La școlile din Va-
bile spre care 1 1944. • lea Jiului predau peste
ne călăuzește 600 de cadre didactice.
pentru viața • In ultimii ani av adică cu 420 cadre dl-

(Continuare fost date in folosință 8 da etice mai multe dedt
școli noi cu mai multe in 1944.

Solemnitatea depunerii 
de coroane la monumentele 

eroilor patriei și eroilor sovietici
Cu prilejul celei de-a 18-a 

aniversări a
niei, miercuri dimineață, a a- 
vut loc la monumentele eroi» 
lor patriei șl eroilor sovietici 
din Capitală, solemnitatea de
punerii de coroane de flori in 
memoria ostașilor căzuți in 
lupta împotriva fascismului, 
pentru libertatea șl Indepen
dența patriei noastre.

Cei prezențl au primit apoi 
defilarea companiilor de o- 
noare

(Agerpres)

<îz muncii, trec

; naturii
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Recent, în orașul Lupeni a fost dat în funcțiune un modern complex cooperatist. Pre
văzut cu ateliere de frizerie, reparații radio, croitorie, coafură, cizmărie și secție foto, noul 
edificiu este mult apreciat de oamenii muncii din localitate. Afluența de clienți și numărul 
mare de comenzi dovedesc din plin acest lucru. , .. ..

IN CLIȘEU : Complexul cooperatist din Lupeni. I

La Umili
— Ce v-a plăcut mai mult 

din drumurile făcute ? întrea
bă conducătorul excursiei.

— Mie atelierele 
parcul dendrologic 
ria !

— Mie fabrica 
„Sebeșul" !

— Mie muzeul și cetatea din 
Alba Iulia...

— Mie stațiunea experimen
tală și băile din Geoagiu !

Dar oare ce nu le-a plăcut 
celor peste 70 elevi, aflați în 
vacanță, de la școlile nr. 2 și 
5 din Petroșani, participanți 
la interesanta excursie de 5 
zile prin regiune ? !

Surorile Gordiș Irina și Me
lania, fiice de miner din Ani- 
noasa, nu se mai săturau pri
vind peisajele pline de nito- 
resc ale Văii Mureșului. Ele își 
împărtășeau impresiile cu ex
clamații de bucurie, cu cole
gele lor, care n-au părăsit în
că pînă atunci Valea Jiului.

— E frumos la eîmpie, dar 
parcă tot la noi la munte e 
mai frumos ! spune Boșca Ol
ga dintr-a Vil-a. către sora' 
sa mai mică. Irina, care-i e- 
levă în clasa a Vl-a.

— Dar ce frumoase^sînt hol
dele gospodăriilor colective, 
combinele care adună rodul, 
ariile unde se treieră grîiil —• * 
spune și Ungur Magdalena, 
către Roșea Maria, o fetiță cu 
care s-a împrietenit 
excursie.

Fodor Smaranda stă 
și privește dealurile
din preajma Merișorului, 
drum spre casă. Ea nu ascultă 
discuțiile din jur.

Cu inima plină de neuitate 
amintiri din excursia la care 
a participat, secondată de 
sora sa Severica și de o co
legă cu 5 ani mai mică —» 
Ghețău Profira, ea cîntă în
cetișor primele acorduri din 
clntecul pionieresc : „Partid 
iubit, îți mulțumesc" !

Și acest tablou intim, emo
ționant, spune totul despre 
copilăria acestor fii de mineri, 
care pot să se bucure din plin 
de vacanța de vară.

aici, în

la geam 
pitorești 

in
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STEAGUL ROȘU

cvviimMA «omită m wiahâsiji ALEXANDN PMMCI
Tovarăși,
Poporul romîn sărbătorește 

astăzi a 18-a aniversare a e- 
liberării patriei de sub jugul 
fascist. Pe întreg cuprinsul 

: țării oamenii muncii de la o 
rașe și sate întîmpină cu bu
curie ziua de 23 August, mă 
reață1 sărbătoare națională, 
mîndri de drumul pe care l-au 
străbătut, de victoriile hotă 
rîtoare obținute în făurirea 
Rominiei socialiste.

De la 23 August 1944 au tre 
cut 18 ani — dar evenimen- 
t®le ele atunci au rămas și vor 
rămine pentru totdeauna a- 
dînc întipărite in mintea și 
în inima fiecărui cetățean al 
patriei noastre. Infruntînd cu 
eroism închisorile și gloanțele 
plutoanelor de execuție, pri- 
mejduiydu-și în fiecare clipă 
viața, comuniștii au desfășu
rat o activitate intensă în rin 
dUl maselor, chemîndu-le la 
luptă pentru sfărîmarea jugu 
lui fascist, ieșirea Romîniel 
din odiosul războit antisovie 
tic și alăturarea țării la coa 
liția antihitleristă, a cărei 
forță fundamentală era Uniu 
nea Sovietică.

înaintarea victorioasă a Ar
matei Sovietice, ofensiva eî 
eliberatoare pe teritoriul pa 
triei noastre au dat un puter
nic avînt luptei antifasciste 
a poporului, adîncind criza 
politică și militară a dictatu
rii antonesciene si contradic
țiile interne ale regimului bur 
ghezo-moșieresc.

Organizate și conduse Ia 
luptă de Partidul Comunist 
Romîn, forțele patriotice ale 
țării au doborît guvernul de 
dictatură fascistă. Armata Ro 
mină, sprijinită de întregul 
popor, s-a alăturat războiului 
antihitlerist, luptînd cu eroism, 
alături de Armata Sovietică, 
Dînă la înfrîngerea definitivă 
a Germaniei fasciste.

Oamenii muncii 
noastră vor cinsti 
mintirea bravilor 
mini și sovietici

din țara 
veșnic a- 
ostași ro- 

care și-au
vărsat singele pentru elibera
rea Romînlei de sub ocupanții 
naziști, pentru zdrobirea fas
clsmului german.

In anii ce s-au scurs de Ia
23 August 1944, poporul nos
tru muncitor, luîndu-și soarta 
în propriile mîini și instaurînd 
puterea populară, a obținut, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, mari victorii îu 
dezvoltarea economică și cul
turală a țării, în întărirea 
continuă a orînduirii demo-
crat-populare.

Concentrîr.d principalele e 
forturi ale poporului spre 
crearea și dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului, prin desfășurarea ope 
rei de industrializare socialis
tă. dezvoltînd cu precădere 
industria grea, cu pivotul ei, 
construcția de mașini, parti
dul nostru a asigurat crește
rea necontenită a forțelor de 
producție ale țării și, pe a- 
ceastă. bază, avîntul întregii 
economii.

In prezent, pe Întreg cuprin
sul țării oamenii muncii des 
îășoară o activitate entuziastă 
pentru înfăptuirea mărețului 
program trasat de cel de-al 
III-lea Congres al partidului 
nostru — programul înfloririi 
.patriei, al desăvlrsirii con 
strucției socialismului. Rezul
tatele obținute în perioada 
care a trecut de la congres 
demonstrează justețea sarcini
lor stabilite de partid pentru 
dezvoltarea economiei națio
nale în actuala etapă. Reali 
zarea întocmai a Directivelor 
Congresului a devenit o cauză 
scumpă a întregului popor 1

La sfîrșitul acestui an se va 
încheia prima jumătate a pla
nului economic de sase ani. 
Analizînd rezultatele din pri
mele 8 luni, se întrevede pers
pectiva ca și anul acesta să 
se obțină o creștere a produc
ției superioară celei prevăzu
te în planul de stat, așa cum 
de altfel s-a realizat si în pri
mii doi ani ai șesenalului. In 
perioada 1960—1962 producția 

globală industrială a țării va 
crește, după date prelimina
re, cu 55 la sută, realizîndu-se 
un ritm anual de creștere de 
15,8 la sută, față de 13 la sută 
cit a fost planificat. In a- 
cești trei ani se realizează o 
producție industrială a cărei 
valoare depășește cu 15,5 mi
liarde de lei pe cea stabilită 
în Directivele Congresului. 
Creșteri mari, peste prevede
rile inițiale s-au realizat în 
special în ramurile de bază 
ale economiei — siderurgie, 
construcții de mașini, indus
tria chimică și altele. A cres
cut, de asemenea, peste pre
vederile stabilite in Directive, 
volumul producției bunurilor 
de larg consum, s-a lărgit 
șl s-a îmbunătățit sortimen 
tul acestor produse. De la în
ceputul șesenalului au fost 
puse în producție peste 140 
de întreprinderi și secții noi 
în industria republicană, un 
mare număr de fabrici și u- 
zine au fost dezvoltate și reu- 
tilate cu tehnică modernă.

Realizările din prima jumă
tate a planului de 6 ani o- 
glindesc creșterea continuă a 
potențialului economiei noas 
tre naționale, economie care 
se dezvoltă ascendent, echi
librat. în ritmuri susținute. 
Ele constituie o bază solidă 
în lupta pentru îndeplinirea 
cu succes a întregului plan de 
dezvoltare a economiei națio
nale în perioada 1960—1965.

Punînd la baza activității 
lor pentru îndeplinirea planu
lui prevederile Directivelor 
Comitetului Central al Parti 
dului Muncitoresc Romîn cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
din fabricile și uzinele țării 
au obținut realizări de seamă 
pe tărîmul îmbunătățirii ca 
lității produselor, în creșterea 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost, în mo
bilizarea rezervelor interne e- 
xistente in întreprinderi. Parti
dul și guvernul îî cheamă să 
dezvolte necontenit aceste 
succese, să-și concentreze toa
te eforturile lor pentru reali
zarea planului pe anul în curs 
și terminarea la datele stabi ■ 
lite a tuturor obiectivelor in
dustriale prevăzute în planul 
de investiții, să muncească cu 
hărnicie pentru avîntul con 
tinuu al tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale.

In curînd, pe baza hotărârii par
tidului și guvernului vor fi puse 
în dezbaterea oamenilor muncii 
cifrele de plan pe 1963. Expe
riența ultimilor ani ne arată dt 
de important este ca asemenea 
dezbateri să fie dt mai temeinic 
pregătite, încît să scoată la ivea - 
lă noi posibilități de creștere a 
producției și productivității mus
ai, de îmbunătățire a calității si 
de reducere a prețului de cost, 
să ducă la valorificarea mai lar
gă a rezervelor interne ale eco
nomiei noastre sodaliste.

O preocupare sistematică a con 
ducerii de partid și de stat este 
utilarea economiei naționale cu 
cele mai moderne mijloace de pro 
ducție, desfășurarea unei acțiuni 
continue și sistematice pentru asi
milarea și fabricarea tipurilor cr- 
lor mai perfecționate de mașini, 
utilaje și instalații, concomitent 
cu folosirea dt mai eficientă » 
mijloacelor tehnice cu care est* 
înzestrată economia națională. In
troducerea tehnicii noi are o în
semnătate covîrșitoare în procesul 
de dezvoltare a bazei tehnico-ma
teriale a socialismului, este un 
factor determinant în sporirea pro
ductivității muncii și reducerea 
cheltuielilor de producție : numai 
pe această bază trainică se poate 
asigura creșterea continuă a nive
lului de trai material și cultural 
al întregului popor-

Folosim acest prilej pentru a 
transmite calde felicitări munci
torilor din industria noastră so
cialistă pentru munca lor plină 
de abnegație, pentru rezultatei»’ 
bune obținute pînă acum, și ne 
exprimăm convingerea că nu-și 
vor precupeți forțele pentru a în
deplini cu cinste și a depăși pla

nul pc anul în curs, creând astfel 
condiții bune pentru realizarea 
sarcinilor planificate pe 1963 x- 
cel de-al 4-lea an al șesenalului !

In primăvara acestui an, It» 
urma încheierii colectivizării agri • 
culturii în întreaga țară, poporul 
nostru a sărbătorit o victorie is
torică : la memorabila sesiune ex
traordinară a Marii Adunări Na
ționale din 27—30 aprilie, a fost 
consfințit triumful definitiv al so
cialismului la orașe și sate

Procesul complex de transfor
mare socialistă a agriculturii s-a 
desfășurat în condițiile creșterii 
producției vegetale și animale — 
aceasta fiind una din trăsăturii* 
caracteristice importante ale cons
trucției noastre socialiste la sate 
Producția cerealieră, efectivul a- 
nimalelor ca si întreaga producție 
agricolă depășește cu mult nive
lul anilor antebelici.

Statul nostru ă investit și inves
tește fonduri însemnate pentru 
mecanizarea agriculturii care, în 
prezent, este dotată cu pesre 
54.000 de tractoare fizice, peste 
50.000 de semănători mecanice, 
25.000 de combine pentru recol- 
tat cereale păioase și alte mașim 
agricole. In sprijinul dezvoltă
rii agriculturii, statul pune la 
dispoziția țărănimii muncitoare 
cantități sporite de îngrășăminte 
credite, semințe selecționate, ani
male de rasă

O dară cu încheierea colectivi
zării s-au creat noi și mari po
sibilități pentru creșterea produ<- 
ției și productivității muncii în 
toate sectoarele agriculturii. Parti
dul și guvernul cheamă la folosi
rea cît mai deplină a acestor po
sibilități, pentru a asigura întă
rirea continuă economică ' și orga
nizatorică, a gospodăriilor colec 
five, pentru îmbunătățirea perma - 
nentă a activității G.A.S. și S.M.T 
— aceasta constituind condiții d? 
primă importanță pentru avîntul 
agriculturii noastre.

In acest an, partidul și guver
nul au luat un ansamblu de mă
suri pentru reorganizarea conduce 
rii agriculturii, redistribuirea ca
drelor în această importantă ra
mură a economiei, pentru forma
rea de noi cadre, de cele mai di
ferite profiluri, necesare tuturor 
sectoarelor agricole. Acest ansam
blu de măsuri a început să-și n- 
rate roadele.

Activitatea desfășurată de Con
siliul superior al Agriculturii, de 
consiliile agricole regionale și ra
ionale, confirmă pe deplin juste
țea masurilor luate pentru reor
ganizarea conducerii agriculturii 
Deși aflate abea la începutul acti
vității lor, aceste organe își îndepli
nesc cu cinste sarcinile ce le re
vin, rezolvă operativ, în strînsă 
legătură cu viața, cu terenul, pro
blemele ce se ivesc.

Bune rezultate dau, de aseme
nea, măsurile privitoare la redis
tribuirea cadrelor în agricultură 
Marea majoritate a agronomilor, 
zootehnicienilor și medicilor ve
terinari repartizați să lucreze ne
mijlocit în unitățile agricole so
cialiste muncesc cu tragere de ini
mă pentru aplicarea agrotehnicii 
moderne, pentru buna organizare 
a muncii și obținerea de recolte 
bogate.

Sințem convinși că ci vor fi 
mereu la înălțimea sarcinilor în
credințate !

Nu încape îndoială că măsurile 
luate de partid și guvern, munca 
devotată și sirguincioasă a țără
nimii colectiviste, a lucrătorilor 
din gospodăriile de stat și S.M.T., 
activitatea cadrelor de agronomi, 
zootehnicieni. medici veterinari va 
contribui la ridicarea la un nivel 
tot mai înalt a agriculturii so
cialiste.

Dezvoltarea industriei și a a- 
griculturii, creșterea producției sl 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost în toate ramurile 
economiei naționale au dus la 
sporirea continuă a venitului na
țional. care în acest an este cu 
o treime mai mare decît în 1959

Veghind în permanență la creș
terea nivelului de trai al oameni
lor muncii, partidul și guvernul 
an luat în acest an, pe baza creș
terii venitului național, noi mă
suri menite să asigure îmbunătă
țirea condițiilor de muncă si de 
viată ale celor ce muncesc. Potri

vit hotărîrii partidului și guver 
nului din iulie 1961 anul acesta 
s-au efectuat noi majorări ale sa
lariilor tarifare ale unor categorii 
de salariați printre care se numără 
muncitorii din ramura energiei c- 
iectrice. din industria materiale
lor de construcții, din ramura pie- 
lărie-cauciuc. sticlă și ceramică fi
nă. din poligrafie, din atelierele 
mecanice, din transporturile aerie
ne și navale și din alte sectoare 
de activitate. Ca rezultat al mă
surilor aplicate, salariul real al 
muncitorilor este în acest an de 
circa 2 ori mai mare decît în 
1950.

In prima jumătate a șescualw- 
lui volumul vînzărilor de măr
furi către populație prin comer
țul socialist a sporit într-un ritm 
mediu anual de 15 la sută, de 
pășind cu peste 3 miliarde d* 
lei volumul prevăzut. Mari fon
duri sînt cheltuite din bugetul sta
tului pentru îmbunătățirea în con
tinuare a condițiilor de locuit ale 
oamenilor muncii.

Pe măsura înaintării țării noas
tre pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste, se adâncește și se 
perfecționează continuu democra
ția socialistă, crește rolul si im
portanța sfaturilor populare. ai 
sindicatelor și al altor organiza
ții în atragerea maselor la condu
cerea treburilor obștești.

Succesele însemnate obținute de 
poporul muncitor în dezvoltarea 
țării sînt nemijlocit legate de ma
rile avantaje pe care le oferă re
lațiile de colaborare și întrajuto
rare tovărășească statornicite între 
țările lagărului socialist și, în mod 
deosebit, de sprijinul frățesc pe 
care Uniunea Sovietică îl acordă 
țării noastre, ca și celorlalte țări 
socialiste. Adîncirea colaborării 
continua perfecționare a diviziunii 
internaționale socialiste a muncii 
asigură rezolvarea cu succes a sar
cinilor făuririi bazei tehnico-ma
teriale a socialismului și lichidări» 
treptate a diferenței dintre nive
lele de dezvoltare ale țărilor so
cialiste, creează condiții pentru 
dezvoltarea mai rapidă -a econo
miei fiecărei țări în parte si a 
forțelor sistemului mondial socia
list în ansamblu.

La a 18-a aniversare a elibe
rării, țara noastră înfățișează ima
ginea unei societăți în care coe
ziunea moral-politică a întregului 
popor este mai trainică decît ori- 
cînd. însuflețiți de victoriile isto
rice obținute în construcția socia
lismului, oamenii muncii de la o- 
rașe și sate sînt strîns uniți în 
jurul Partidului Muncitoresc Ro- 
min, al Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghc 
Gheorghiu-Dej.

In partid, poporul nostru vede 
călăuza sigură, conducătorul său 
ferm și încercat, iar în politica 
partidului — propria sa politică, 
programul viitorului său luminos. 
Prestigiul uriaș de care partidul 
se bucură astăzi în mase, rolul 
său hotărîtor în toate domeniile 
de activitate, dragostea și încre
derea cu care este urmat de în
tregul popor, chezășuiește noi și 
noi victorii pe drumul desăvîrși
rii construcției socialismului în pa
tria noastră.

Tovarăși,
Sărbătorim ziua eliberării 

patriei noastre in condițiile 
marilor victorii înregistrate în 
domeniul vieții internaționale 
de țările socialiste, de forțele 
păcii și progresului, care cresc 
neîncetat. Trăsătura dominan
tă a epocii noastre este schim
barea raportului de forțe în 
favoarea socialismului si a 
păcii.

Exprimind voința și intere
sele fundamentale ale între
gului popor, partidul și guver
nul nostru promovează nea 
bătut o politică externă de 
pace, militează cu fermitate 
pentru demascarea uneltirilor 
cercurilor imperialiste agresive, 
pentru normalizarea vieții in
ternaționale si statornicirea 
unor relații de colaborare rod
nică între țări și popoare. Ța 
ra noastră își aduce contribu
ția la lupta pentru destinde
rea încordării și promovarea 
coexistenței pașnice atît în 
zona geografică din care face 

parte, cît și în lumea întreagă.
Trăim într-o epocă de mi

nunate descoperiri științifice 
și tehnice. întreaga omenire 
își exprimă. în aceste zile, ad
mirația față de nona și stră
lucita realizare a Uniunii so
vietice în cercetarea spațiului 
cosmic: zborul îndelungat în 
grup a două nave cosmice cu 
piloți la bord. Marcînd încă o 
treaptă în pregătirea zboru
rilor spre stele ale oamenilor, 
fapta de eroism a piloților 
cosmonauți Nioklaev și Popo- 
vici, eforturile încununate de 
succes ale tuturor celor care 
au contribuit la realizarea ei, 
confirmă primatul mondial pe 
care-1 deține Uniunea Sovie
tică în tehnica rachetelor, în 
precizia folosirii si dirijării 
lor. Faptul că Uniunea Sovie
tică este țara care deschide 
omenirii drum în Cosmos nu 
este întimplător. Izvorul tu
turor succeselor sale îl constl 
tuie ideile marxism-leninis- 
mului care călăuzesc construe 
ția socialismului si comunis
mului și a căror înfăptuire 
descătușează energia si capa
citățile poporului. creează / 
condițiile unui puterni.* avînt 
al economiei și cj/rMrii. al 
științei și tehnicii. Felicităm 
din toată; inima Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
guvernul sovietic și întregul 
popor sovietic pentru această 
minunată înfăptuire care inau
gurează o nouă etapă în do 
meniul cercetării si cuceririi 
Cosmosului !

Fiecare din succesele pe ca
re omenirea le obține pe dru
mul progresului științei și teh
nicii subliniază cu tărie o 
concluzie logică, o necesitate 
imperioasă în ce privește re
lațiile internaționale In epoca 
noastră pentru ca mărețele 
realizări ale geniului uman să 
slujească vieții, progresului 
popoarelor și nu nimiciri; a 
milioene de oameni, mi dis
trugerii bunurilor materiale șl 
valorilor spirituale făurite 
de-a lungul secolelor, este ne
cesar să fie înfăptuită năzu
ința supremă a omenirii — 
statornicirea unei păci {trai
nice.

In zilele noastre amatorii 
de aventuri militare nu-șl mal 
pot desfășura nestingheriți u- 
neltirile. In fața lor se Înalță 
ca un zid de granit uriașele 
forțe ale păcii. Sub steagul 
luptei pentru pace, mlliteaz' 
cu hotărîre țările puternicu
lui lagăr socialist și alte state 
iubitoare de pace, clasa mun
citoare internațională, larga 
mișcare a popoarelor în apăra
rea păcii. Un rol tot mal Im
portant în rîndul forțelor pă
cii 11 au noile state indepen
dente, care au apărut pe har
ta lumii ca rod al irezistibilei 
mișcări contemporane de ell- 
oerare națională. Sînt pe cale 
de lichidare ultimele vestigii 
ale colonialismului, ceea ce 
contribuie ia înlăturarea mul
tor focare de încordare Inter
națională. Stă în puterea 
imenselor forțe ale păcii ca, 
luptînd unite, să bareze calea 
războiului, să asigure trium
ful ideilor de coexistentă paș
nică.

Acordurile recente, privind pro
blemele Laosului și viitorul Iria- 
nului de vest, cuprind un învăță- 
mint valabil pe toate meridianele 
— și anume că nu există problemă 
litigioasă, oricit de complicată ar 
părea ea, care să nu poată fi so
luționată prin tratative și înțele
gere.

Una din aceste probleme care, 
la mai bine de 17 ani de la ter
minarea războiului împotriva Ger
maniei hitleriste continuă să înve
nineze atmosfera în Europa și în 
lume este problema lichidării ră
mășițelor războiului, problema în
cheierii tratatului de pace german.

U.R.S.S. și R.D. Germană, f ’tia 
sprijinite de celelalte țări sdlJa- 
liste, propun ca regimul de ocu
pație a trupelor S.U.A., Angliei 
și Franței existente în Berlinul 
occidental să ia sfîrșit. In dorința

(Continuare în pag. 3-a)
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de a facilita reglementarea pașnică 
a situației din Berlinul occidental 
și a problemei germane în ansam
blu, U.R.S.S., a făcut în ultima 
vreme încă o propunere. Așa cum 
a arătat șeful guvernului sovie
tic, tovarășul N. S. Hrușciov, pr 
teritoriul Berlinului occidental, de
venit oraș liber și demilitarizat, 
vor putea staționa temporar, sub 
forma unei garanții suplimentare, 
trupe sub steagul O.N.U., caic 
să nu fie însă trupe din țările 
merr' <-e ale blocului militat a- 
gresîv N.A.T.O. Dacă toate 
forturile țărilor socialiste de a se 
ajunge la rezolvarea de comun 
acord a problemei tratatului de 
pace german și a situației Berli
nului occidental nu vor da re
zultate din pricina poziției celei
lalte părți, țările socialiste sînt 
hotărîte să încheie tratatul de pace 
cu R.D. Germană.

Problema cheie a zilelor noas
tre este problema dezarmării. De 
rezolvarea ei neîntîrziat depinde 
ca omenirea să fie izbăvită de 
coșmarul unei catastrofe tetmon»- 
cleabe, ca pacea să devină o 
realfcate statornică. înfăptuirea de- 
zarmarfb ar ridica de pe umerii 
popoarelor povara uriașelor chel
tuieli militare, iar enormele re
surse șj energiile umane irosite a- 
zi în cursa înarmărilor ar putea 
fi folosite pentru îmbunătățirea 
vieții oamenilor, pentru progresul 
popoarelor

Pe masa tratativelor de ia Ge
neva se află programul clar c- 
ficient și realist propus de Uni
unea Sovietică pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale sub 
un strict control internațional. Ță
rile socialiste participante la Co 
mitetui celor 18. printre care ș; 
țara noastră, sprijinite de alte sta 
te iubitoare de pace, fac tot ce 
le stă în putință pentru a înlesni 
progresul tratativelor. Din păcare 
însă, din cauza poziției negativ* 
a reprezentanților occidentali, lu
crările Comitetului continuă 
bată pasul pe loc.

In ce privește problema incr- 
jtării experiențelor cu armele nu 
Ipleare, Uniunea Sovietică a dc 
cfarat în repetate rinduri că este 
gata să semneze oricînd un acord 
în aceastii privință, urmînd ca 
respectarea acordului să fie con
trolată prin mijloacele naționale 
pe care știința le-a pus de multă 
vreme la dispoziția statelor. Me
morandumul prezentat de cele opt 
state neutre care participă la tra
tativele de la Geneva conferinței 
este o bază

c*

sa

largă pentru reali -

și a fost acceo"
U.R.S.S. Opinia 

iubitoare de pace

Realizări ale muncitorilor 
forestieri

de 
Și 
al 
de

zarea unui acord 
tat ca atare de 
publică mondială 
cere în prezent puterilor occiden
tale să procedeze la fel, făcînd 
astfel posibilă soluționarea u- 
neia dintre cele mai arzătoare 
probleme ale timpului nostru.

înfăptuirea dezarmării este 
o necesitate vitală pentru toa
te popoarele, o cerință a în
tregii omeniri. Acest adevăr a 
fost ilustrat grăitor de recen
tul Congres mondial pentru 
dezarmare generală și pace. 
Țările socialiste, intre care și 
țara noastră, nu au nevoie de 
război, prețuiesc pacea și duc 
o luptă consecventă pentru a- 
părarea ei. Totodată, ținînd 
seama că cercurile agresive 
continuă cursa înarmărilor, că 
pînă acum nu s-a putut a- 
junge la un acord în proble
ma dezarmării, țările socialis
te consideră că datoria lor 
sfintă este de a se asigura cu 
mijloacele necesare pentru a 
apăra munca pașnică și secu
ritatea popoarelor lor. 
in lumea întreagă.

Reazemul de nădejde 
cii îi constituie lagărul
list, unitatea și coeziunea sa. 
La baza politicii noastre ex
terne se află alianța, priete
nia și colaborarea frățească 
cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte țări socialiste. Vizita 
făcută recent în tara noastră 
de delegația de partid și gu
vernamentală a UJI/5.S., in 
frunte cu tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, a adus o nouă contribu
ție la Întărirea prieteniei ro- 
mino-sovietice. la consolidarea 
unității sistemului mondial 
socialist.

Poporul romin. însuflețit de 
victoriile dobindite sub condu
cerea partidului in cei 18 ani 
de viață liberă, privește 
încredere viitorul. El este 
tărit să-și consacre toate 
țele sale cauzei mărețe a
săvîrșirii construcției socialis
mului in patria noastră, lup
tei hotărîte pentru triumful 
păcii.

— Trăiască 23 August, ziua 
eliberării scumpei noastre pa
trii I

— Trăiască eroicul nostru 
popor muncitor, constructor 
entuziast al socialismului 1

— Trăiască
tate frățească 
liste !

— Trihasră.
poareri

Anul acesta, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii întreprin
derii forestiere Petroșani au 
depus eforturi sporite în ca
drul întrecerii socialiste pen
tru îndeplinirea sarcinilor ca
litative și cantitative de plan. 
Sub conducerea organizațiilor 
de partid și antrenați de or
ganizațiile sindicale, muncito
rii și tehnicienii forestieri s-au 
străduit ca măsurile luate de 
conducerea întreprinderii să 
fie concretizate prin realizări 
cit mai frumoase. Ca urmare, 
producția valorică a fost rea
lizată și depășită față de sar
cinile de plan cu 400.000 lei 
la producția globală și 230.000 
lei la producția de marfă, 
realizindu-se pină in prezent 
angajamentul luat 
gul an.

Depășiri frumoase 
obținute in ceea ce 
realizarea planului
mente. Astfel, la bușteni ga
ter rășinoase și lemn de mină 
rășinos planul a fost depășit 
cu 2900 m. c. față de angaja
mentul anual de 1400 m. c.: la 
bușteni de gater fag cu 882 
m. c-, ia bușteni de derulaj 
cu 320 m. c.. la lemn de con
strucții rurale fag cu 350 m.c.: 
la cherestea de rășinoase cu 
2750 m. c. față de angajamen
tul anual de 900 m. c.. iar la 
cherestea fag cu 570 m.c. 
de angajamentul anual 
150 m. c.

Ca urmare, in cinstea
de 23 August, colectivul între
prinderii noastre si-a depășit 
sarcinile de plan la zi după 
cum urmează: la bușteni ga - 
ter rășinoase cu 850 m. c„ lemn 
celuloză cu 11 m. c. traverse 
speciale cu 25 m. c.. lemn de 
foc esență moale cu 640 m. st„ 
rășină 15 tone, cherestea de 
rășinoase cu 1100 m. c., che
restea de fag cu 80 m. c. In 
același timp, o atenție deose
bită s-a acordat calității pro
duselor, prin mărirea procen
tului de lemn de lucru, care

pe intre-

au fost 
privește 

pe sorti-

pacea

al pă- 
socia-

cu 
ho- 
for- 
de-

marea comuni- 
a țărilor soci a-

pacea intre po-

La preparațja Petrila

față 
de
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la fag a ajuns la 70 ia sută I 
față de angajamentul anual» 
de 66 la sută. Paralel cu a-» 
ceasta, gradul de mecanizare ♦ 
a lucrărilor forestiere din în- * 
treprinderea noastră la dobo- * 
rit și scos-apropiat, de 55,75 J 
la sută, este la nivelul sarci- ♦ 
nilor trasate de Congresul al♦ 
ni-lea al partidului pentru a- * 
nul 1965. Pentru mărirea in- ? 
dlcelui de mecanizare in cursul• 
anului 1962 s-au construit 4 ’ 
funiculare și sint în construc
ție încă două.

In cadrul întrecerii socialis
te desfășurate de colectivul 
Întreprinderii, dintre sectoa
rele de exploatare, transport » 
și industrializare s-au eviden- ' 
țiat sectorul Cimpu lui Neag 
care și-a realizat producția 
globală de la începutul anului 
în proporție de 114 la sută, 
iar producția marfă în pro- ț 
cent de 113 la sută, urmat de ♦ 
sectorul 
globală 
de 115 
marfă în procent 
sută.

La succesele obținute a con
tribuit întregul colectiv care 
a depus o muncă susținută, 
evidențiindu-se in mod spe
cial brigăzile conduse de tov. 
Pall Adalbert de la exploata
rea Mlerleasa. Pahonțu Gheor- 
ghe de la exploatarea Soho- 
dol, Todea loan II de la ex
ploatarea 
Gheorghe 
nea. Sicoi 
ploatarea 
Stelian de 
leia. precum și tovarășii To
dea Nistor și Grecu Nicolae 
mecanici la funicularul Pola- 
tiște. Coman Iosif, mecanic 
ferăstraie la Cimpu lui Neag, 
Gorcsi loan și Negoi Ioan de 
la sectorul de industrializare 
Lonea, Peteu Zacheu, mecanic 
de locomotivă.

Lonea cu
realizați 
la sută și

♦ 
ț
♦

Frumoasă fi plină de eroism e 
munca minerilor. Cu ajutorul u- 
tilajelor moderne ei duc bătălia 
pentru a smulge pămîntului bo
gățiile. Cite greutăți 
pină fi învinge 
ceasta bătălie!

Cum intri în 
îți este atrasă 
ritmul sacadat 
pneumatice și 
Prin galerii vagonetele urcă fi 
coboară, în fiecare abataj mine
rii duc bătălia pentru a scoate 
din inima pămintului, în fiecare 
schimb, mai mult cărbune de ca
litate, se întrec 
viață sarcinilor 
de-al lll-lea Congres al partidu
lui nostru.

Primul popas pe care l-am fă-

nu întîm- 
minerul în a

♦
subteran, atenția 
de zgomote, de 

al ciocanelor 
perfo. atoarelor.

9
4
4
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producția 
in procent 

producția 
de 112 la

♦
9
♦
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Gîrbovul. Boiciuc 
de la sectorul Lo-
Nicolae de la ex- » 
Aușel. Niculăescu • 
la exploatarea Ma- »

♦
♦

»
♦

»

9
9
9
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NICOLAE MUNTEANU
corespondent

MINDEHE. ENTUZIASM...
(Urmare din pag. l-a)

noastră fericită, pentru viitorul lu
minos cc ni-1 clădim, purtăm o 
nemărginită dragoste 
urmăm cu încredere
dăraim fără rezerve

partidului, 
politica sa. 
hărnicia ș;

9
9
9
9
9
9
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9
9
9
9
9

Angajamentele au fost realizate
condi- 
acestor 
tehnice

pentru a da ț 
trasate de cel t «
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Hărnicie, 
pricepere,..

Colectivul 
muncitori 
tehnicieni 
preparației
cărbune Petrila 
turi pentru prelucrarea 
timp și in condiții optime 
producției de cărbune ener
getic extras. Zi și noapte, fu
nicularul de la Aninoasa, tre
nul electric Lonea, banda de 
cauciuc Petrila sau vagoanele 
C.F.R. “ 
șuvoi 
extras 
pentru 
chetat 
țuri ale 
brici.

Munca 
șuvoaiele 
torie sau 
rului de 
ușoară. Insă 
cătuș, electrician sau briche- 
tator, fiecare muncește cu sîrg 
pentru a asigura îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de întrece
re. Despre această activitate 
a preparatorilor ne-a vorbit 
tov. Florea Sabin, șeful pre
parației, în cadrul unui inter
viu.

— Apropierea zilei de 23 
August însuflețește pe fieca
re muncitor și tehnician al 
preparației Petrila la obține
rea de noi succese în între
cerea socialistă. In aceste zile, 
lupta se dă pentru îndeplihl-

depune efor
ia 
a

Vulcan aduc intr-un 
neîntrerupt cărbunele 
de brigăzile de mineri 
a 
și

fi spălat, sortat, bri- 
trimis în diverse col- 
țării, la uzine și fa-

preparatorilor 
de 
in 

la

— In 
spălă - 

cupto- 
- nu-i

apă de la 
dogoarea 

brichetai -
spălător sau lă-

rea angajamentelor luate : ob
ținerea a 7000 tone brichete 
peste plan, îmbunătățirea in
dicelui de recuperare cu 0,6 
puncte și a celui de coeziune 
cu 2 puncte, reducerea umi
dității cărbunelui cu 0,7 punc
te și realizarea de economii 
in valoare de 820.000 lei.

Pentru a putea da viață a- 
cestor angajamente am alcă
tuit un plan de măsuri teh
nico-organizatorice.

In primul rind, echipele de 
mecanici și lăcătuși au exe
cutat reparații capitale la e- 
Ievatorul nr. 3 bruți, la ele
vatoarele nr. 5 și 6, au înlocuit 
elevatorul de repetiție de 0,3 
mm. cu unul nou iar în pre
zent se află în curs operația 
de schimbare a ciurului ra
pid. Totodată, la 
s-au făcut reparații 
ce la presa nr. 2 de 
toba uscătoriei.

Printre măsurile tehnice, in 
parte realizate și cu sprijinul 
inovatorilor noștri, se numără 
înlocuirea la bateria de flota- 
re a vechilor pereți de lemn 
cu pereți de metal, organiza
rea curățirii mecanice a cupe
lor de elevator de bruți și in
troducerea semnalizării semi
automate la conul preaplinu
lui.

bricheta j 
temeini- 
ovotde șl

a dus la 
plan — in 
tități de cărbune de 26.430 
tone extrase in cadrul anga-> 
jamentelor de către brigăzile 
de mineri, obținerea în 7 luni 
a peste 6000 tone brichete 
peste plan, îmbunătățirea re-< 
cuperării și coeziunii la căr
bunele spălat și brichetele 
produse. La aceasta un aport 
însemnat au adus echipele 
spălătorului Kdble Iosif, a lă
cătușilor Hogh Iosif, Perdi 
Ștefan, Iancu Aurel.

Printre măsurile organizato
rice se pot arăta introducerea 
la atelierul electric a siste
mului de revizii preventive a 
utilajelor și instalațiilor pre- 
parației, îmbunătățirea ilumi
natului interior prin monta
rea de lămpi fluorescente șl 
,,Noris“ la flotație și separa
ție.

Aceste măsuri, alături de 
munca însuflețită care se des
fășoară în preparația noastră, 
au dus la obținerea de însem
nate succese : pînă în prezent, 
toate angajamentele luate — 
în afară de producția la bri
chete — au fost deja reali
zate, iar în ceea ce privește 
brichetele, și acest angaja
ment va fi realizat pînă la 23 
August.

Realizarea în 
bune 
țiuni a 
măsuri

preluarea — peste 
6 luni a unei can- 

de

talentul nostru cauzei partidului. 
Trăiască fi 'înflorească scumpa 

noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă ! — este o altă che
mare care este expusă in multe » 
’ " * j

♦
♦
♦
♦
♦ 

tivizată, într-o țară care alături » 
de marea noastră prietenă, Uni- • 
unea Sovietică și de celelalte po- ♦ 
poare frățești pășește cu încredere 
spre minunata zare a comunismu
lui.

Cu aceste chemări pe buze și 
în suflet vom demonstra cu ini
mile bătind într-o singură ca
dență în minunata zi a sărbăto
rii eliberării, bucuriei și fericirii

I. DLBEK

Aceasta simbolizează dra- 
și mîndria pe care o nu- 
față

locuri.
goste
trim
minunată, 
industrială, cu agricultura colec-

de patria noastră 
Trăim într-o țară

9
9
9
9
9
ț
9
9

cut la mina Petrila a fost aba
tajul 21 vest, din sectorul IV 
al minei. In aripa estică a aba
tajului, un om între două vîrste, 
cu umeri lăți minuiește cu multă 
pricepere o mașină de perforat. 
Bate găuri una după alta, Este 
brigadierul abatajului, comunis
tul Tănase Ioan. De la șeful sec
torului aflasem că brigada con
dusă de Tănase e fruntașă pe 
sector. Se întrece cu cea a lui 
Totolan 
tapei 
dată a 
de brigadă fruntașă pe sector. 
Că minerilor din abatajul 21 vest 
le-a mers faima, asta nu-i de 
mirare: Sint toți oameni pricepuți, 
cu experiență bogată în muncă. 
La fel de pricepuți sint cu toții: 
Gheorghe Marin, Constantin Pă- 
traș, Gbecrrgbe Vasiu și Gheor- 
ghe Pîrvu. Ei sint doar insiîfle- 
țitorii brigăzii, toți sint membri 
și candidați de partid. Ei sint 
aceia care învață pe fiecare din 
brigadă cum să muncească pen
tru a învinge greutățile, spre 
a-și realiza sarcinile. Și atunci 
nu-i de mirare că minerii din 
brigadă sint cei ce pășesc în 
fruntea întrecerii socialiste pe 
sector. Urmărind graficul de pro
ducție constați că în cinstea ziZe? 
de 23 August, minerii acestui a~ 
bataj au extras aproape 300 tone 
cărbune peste angajamentul luat. 
In fiecare zi din luna curentă, 
ortacii comunistului Tănase au 
realizat o productivitate de pes
te 7 tone de cărbune pe post, 
cu două tone mai mult deât 
sarcina de plan. Cei 15 muncitori 
din brigadă sint toți tovarăși 
vrednici. In medie, ei au redus cu 
0.5 m.c. consumul de lemn pe 
mia de tone de cărbune extras, 
fac cu regularitate economii de 
exploziv de cel puțin 50 
o mie de tone cărbune.

De ziua aniversării a 
de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, minerit sec
torului IV al minei Petrila și-au 
îndreptat cu recunoștință gîtidu- 
rile spre partid, reafirrmttdu-și 
botărirea de a obține noi suc
cese în muncă.

S. ZAHARIA

Ștefan din aba~ 
vecin, care nu o~ 

cîștigat și ea drapelul

kg. la

78 ani 
noastre

*
*
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La sectorul IX electromecanic al minei Lupeni, electricie
nii Kertesz Ioan și Fiilop Iosif, în clișeu, sint apreciați pentru 
conștiinciozitatea cu care lucrează la remedierea defecțiunilor 
electrice.
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Manifestări închinate
• • • ’ ■■■■■■- ■■

aniversării eliberării Rominiei 
de sub jugul fascist

Congresul împuterniciților cooperației 
din U. R. S. S

(Agerpres)

< Reuniune a prieteniei 5
soviefo-romîne

< MOSCOVA 22 (Agerpres) — s
< TASS transmite:
> La 21 august, la Biblioteca de- ? 
S stat de istorie a avut loc o re- > 
( uniune a prieteniei sovieto-romî- t 
( ne, închinată celei de-a 18-a a- j 
' ruversări a eliberării poporului ? 
5 rotnîn de sub jugul fascist. Bi- 5 
ibliotecn este membru colectiv el ) 

Asociației de prietenie soviet»- t 
romînă și desfășoară o vastă ac~ s 
tivitate pe linia întăririi legătu- S 
rilor culturale între Uniunea S»' S 
vietică și R P. Romînă.

Printre invitați la reuniune au 5 
fost reprezentanți ai intelectuali- 5 
tații romîne care întreprind o ci->. 
lătorie turistică t>rin U.R.S.S.

Reuniunea a decurs într-o ar ( 
> mosferă de caldă prietenie. <

MOSCOVA 22 
TASS transmite :

In Palatul Mare 
s-a deschis Congresul al Vl-lea 
al împuterniciților cooperației. La 
congres raportul de activitate a 
fost prezentat de Aleksandr Kli
mov, președintele conducerii Uni
unii centrale a cooperativelor de 
consum din U.R.S.S. (Țentrosoiuz).

Raportorul a comunicat că în 
ultimii trei ani și jumătate circu
lația mărfurilor cu amănuntul in 
întreaga 
rației a 
de 26,5

După
anul care a 
mediul rural 
intermediul 
1.800.000 aparate de radio și te
leviziune.

al Kremlinului o 
publică care 
în vederea 
publică gra
și în insti-

Mibng la uzinele 
din Inofa

BUDAPESTA 22 (Agerpres) 
$ Cu prilejul celei de-a 18-a 
( aniversări a eliberării Romînici 

de sub jugul fascist, la Uzina de 
aluminiu din înota a fosț orga
nizată o zi a prieteniei ungam- 
romîne.

La mitingul muncitorilor aces
tei uzine a participat Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R.P. Romîne 
în Ungaria și Czottner Sândor, 
ministrul industriei grele a R.P. 
Ungare.

2

rețea comercială a coope- 
crescut cu 28 la sută față 
la sută cit era planificat.
cum a arătat Klimov, în 

trecut locuitorii din 
au achiziționat prin 

cooperației aproape

Raportorul a subliniat că în a- 
nii următori cooperația sovietică 
de consum trebuie să creeze 
rețea de alimentație 
să asigure condițiile 
trecerii la alimentația 
tuită în întreprinderi
tuții, așa cum prevede Programul 
P.C.U.S.

S-au stabilit legături comercia
le cu organizațiile cooperatiste din 
26 de țări, în comparație cu 17 
țări în 1957.

Cooperatorii sovietici, a decla
rat Klimov, consideră drept o 
sarcină a lor de cea mai mare 
importanță să muncească și pe 
viitor fără preget pentru întărirea 
unității și colaborării dintre orga
nizațiile cooperatiste naționale

0----------------

PUTERNICE CUTREMURE IN ITALIA
(Agerpres)
serii de marți 

a Italiei au fost 
puternice cutremure

în 
în-

ROMA 22
In cursul 

partea de sud 
registrate trei
de pămînt care au durat șapte mi
nute.

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, al doilea cutremur a 
fost apreciat ca avînd o intensi
tate de gradul 9.

Bilanțul incomplet al victimelor 
transmis de agenția France Presse 
se ridică la 7 morți și peste 50 de 
răniți. S-au înregistrat mari pa
gube materiale. Circulația ferc-

viară între Bari și Neapole s-a 
întrerupt din cauza prăbușirii unui 
pod de cale ferată. In numeroa
se localități, in special la Nea
pole, populația cuprinsă de panică 
a părăsit casele căutînd să se a- 
dăpostească în piețele publice, în 
parcuri și grădini unde, de teama 
unui nou cutremur, a ră,mas chiar 
și în timpul nopții.

=©==

Chombe ridică noi pretenții
ELISABETHVILLE 22 (Ager

pres)
Deși lapțul concesiilor făcute 

separatistului katanghez s-a extins 
verigă cu verigă împiedicând uni
ficarea țării, Chombe continuă să 
ridice noi pretenții.

După cum transmit agențiile de 
presă, liderul katanghez a cerut 
marți noi modificări și la ultimul 
program elaborat de O.N.U. în 
vederea unificării Congou-lui, de
și acesta ține seama de toate con
dițiile puse pînă în prezent de 
Chombe.

Potrivit relatărilor coresponden
tului agenției France Presse, la 
o conferință de presă organizată 
la 21 august la Elisabethville. 
Chombe nu s-a mai declarat satis
făcut de statutul federal preconi
zat pentru Congo și a cerut ca 
provincia Katanga să aibă „un 
statut special, similar celui de re
giune autonomă**.

De asemenea, după cum anun
ță corespondentul agenției Reuter,

22 (Ager-

presa mon- 
lui Antoine

el nu s-a mai declarat dispus să 
cedeze guvernului central decît 
„surplusul11 din veniturile obținute 
de pe urma exploatării bogățiilor 
acestei provincii. Dimensiunile 
„surplusului1* urmează să fie de
terminate de experți-

Comentând pretențiile ascenden
te ale lui Chombe, ziarul britanic 
„Guardian11 subliniază că acea? - 
tă atitudine este posibilă datorită 
poziției puterilor occidentale, prin
tre care și Anglia.

„Chombe, scrie „Guardian1', pa
rc astăzi mai convins ca oricînd 
că timpul este de partea sa. că 
Marea Britanie este mai interesată 
în ocrotirea intereselor lui Roy 
Welensky și a anumitor oameni 
de afaceri britanici decît a inte
reselor lui Adoula (șeful guver
nului congolez central — n. r.) 
și că, de fapt, se va face foarte 
puțin pentru a consttinge regimul 
katanghez să intre într-o federație 
alături de restul Congo-ului"

.0-------------- —

In Okinawa-: Acțiunile comisarului S.U.A. 
siîrnesc

VI AȚA LUI GIZENGA 
SE AFLĂ ÎN PERICOL

LEOPOLDVILLE 
pres)

Știrile apărute în 
dială anunță că viața
Gizenga, curajosul luptător pen
tru libertatea, independența și u- 
nitatea Republicii Congo, se a- 
flă într-o gravă primejdie. După 
cum s-a mai anunțat, în semn de 
protest împotriva 
inuman la care este 
sula Bolabemba, în 
săptSmînă, Gizenga
greva foamei. In prezent, 
cum anunță agenția Reuter, sta
rea sa este foarte gravă, fapt ca
re a fost confirmat de ministrul 
de Interne congolez Kamitatu.

tratamentului 
supus în in- 
urmă cu o 
a declarat 

după

TOKIO 22
O profundă 

te pline de i 
din Okinawa le-au stîrnit acți
unile dictatoriale ale comisarului 
suprem al Statelor Unite care a 
opus un veto pe trei legi adoptate 
la sesiunea Adunării Legislative a 
insulelor Riukiu, din care face 
parte Okinawa. Conform hotărîriî 
generalului Caraway nu au intrat 
în vigoare legea care prevede a- 
cordarea de ajutor organizațiilor 
agricole și pescărești, legea cu pri
vire la îmbunătățirea asistenței 
medicale a populației din insulă, 
legea cu privire la înființarea Aso
ciației pentru acordarea credite- 
Lor administrației insulelor Riukiu.

(Agerpres)
i indignare și protes- 
mînie ale populației

indignare
După cum anunță ziarul ,,Asahi“ 
comisarul suprem al S.U.A. „nu 
a recunoscut1* nici alte 12 legi 
adoptate în acest an la sesiunea 
Adunării Legislative din Riukiu

Ca răspuns la samavolnicia ge
neralului american, au protestat 
cu mînie Partidul popular, parti
dul socialist și partidul socialist 
de masă, care au constituit în a- 
ceste zile un front democrat unit 
în scopul obținerii victoriei forțe
lor democratice în alegerile pen
tru Adunarea Legislativă a insu
lelor Riukiu, care vor avea loc 
în noiembrie a.c.

In insulă au avut loc mitinguri 
și demonstrații de protest, în ca
drul cărora s-a cerut retrocedarea 
Okinawei către Japonia.

Un comunicat 
gk v w ■■ a Apărării al

MOSCOVA 22 (Agerpres) — 
TASS transmite următorul comu
nicat:

„Potrivit hotărîrii guvernului 
sovietic, Ministerul Apărării al 
U.R.S.S. a ordonat desființarea 
comandamentului garnizoanei tru
pelor sovietice din Berlin.

După cum se știe, după înche
ierea în 1955 a Tratatului cu pri
vire la relațiile dintre U.R.S.S. și
R. D. Germană, comandamentul 
sovietic din Berlin fusese reorga
nizat și funcțiile lui fuseseră li
mitate la problemele serviciului de 
garnizoană. Trupele sovietice afla
te în subordinea lui exercitau con
trolul asupra deplasării personalu
lui și a încărcăturilor garnizoane
lor S.U.A., Angliei, și Franței, 
dislocate în Berlinul occidental, la 
frontierele cu Berlinul occidental, 
la centura exterioară^ 
trării și ieșirii din 
dental a membrilor 
litare de legătură 
puteri de pe lingă 
tul suprem al grupului de trupe 
sovietice din 
tau (împreună 
puteri), paza 
dau, pentru 
nali de război germani, și paza 
monumentului ridicat în cinstea os
tașilor sovietici la Tiergarten.

Or, comandanții
S. U.A., Angliei și
Berlinul occidental, 
transformat de fapt 
militară a N.A.T.O., se 
iese să folosească existența 
mandamentului sovietic pentru pre 
cenții neîntemeiate la amestecul 
puterilor occidentale în treburile

ai Ministerului 
U. R» Sa Sa

asupra i:r 
Berlinul occi- 
misiunilor mi
ale celor trei 
Comandamen-

Germania, exerci- 
cu trupele celor trei 

închisorii de la Span- 
principalii crimi-

militari a» 
Franței din 

care a fost 
într-o bază 

strădu

interne ale Republicii Democrate 
Germane suverane și independente 
și ale capitalei acesteia. Ei 
străduiesc, de asemenea, 
impresia
Berlin un comandament cvadripat- 
tit, deși este îndeobște cunoscut 
că el și-a încetat existența încă 
în 1948 ca urmare a acțiunilor 
separatiste ale puterilor occiden
tale. Nu este greu de văzut că 
comandanții puterilor occidentale 
recurg la asemenea metode pentru 
a menține regimul de ocupație în 
Berlinul occidental cu scopul de 
a camufla această baza militară a 
N’.A.T.O.

Desființarea comandamentului 
-arnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin corespunde întrutotul poli
ticii care urmărește lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea răz
boi mondial în Europa, promo
vată în mod consecvent de Uni
unea Sovietică, încheierea tratatu
lui de pace german și normaliza
rea pe această bază a situați^ din

autorităților mi- 
Angliei și Fran- 

occidental sînt 
problemele le- 
asupra deplasa

și încărcăturilor 
S.U.A., Angliei și

se 
să dea 

că mai există încă la

Berlinul occidental.
Reprezentanții 

litare ale S.U.A.. 
ței din Berlinul 
încunoștiințați că 
gate de controlul 
rii personalului 
garnizoanelor 
Franței în Berlinul occidental și 
din acest oraș, de paza închisorii 
de la Spandau pentru principalii 
criminali de război germani și de 
paza monumentului ridicat în cin
stea ostașilor sovietici la Tier- 
garten se află în mod temporar 
în competența Statului Major 
al grupului de trupe sovietice din 
Germania1*.

O

Mișcarea grevistă a minerilor 
din Asturia

MADRID 22 (Agerpres)
Ultimele știri transmise de a- 

gențiile 
latează 
greviste

După 
sîmbătă 
dul Spaniei și-au încetat activita
tea întrucît minerii au intrat in 
grevă cerînd majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Potrivit relatărilor agenției 
UPI, în prezent numărul mineri-

occidentale de presă re- 
despre extinderea luptei 
a minerilor din Asturia 
cum se știe, înccpînd de 
numeroase mine din nor-

••••••Ml

PARIS. Realizarea neobișnui
tului zbor al fraților cosmici ilus
trează uriașul salt înainte pe ca
lea dezvoltării așa-numitelor „în- 
tîlniri tn Cosmos", scrie ziarul 
■„Combat". Ziarul elogiază aceas
tă realizare a științei și tehnicii 
sovietice. „Ceea ce impresionează 
cel mai mult în această experien
ță, scrie ziarul, o constituie uimi
toarea abilitate în dirijarea nave
lor și excepționala lor manevra
re".

LONDRA. Intr-un articol re
dacțional intitulat „Un buldozer 
în Cosmos**, ziarul „Times11 con
damnă recenta explozie atomică 
americană la mare altitudine. Du
pă efectuarea acestei experiențe, 
scrie ziarul, americanii „apar în 
fața întregii lumi ca niște dis- 
trugători1*. Ziarul conservator 
-„Daily Mail1* condamnă, de ase
menea explozia nucleară efectuată 
de S.U.A. în Cosmos.

MOSCOV A. In dimineața zilei 
de 22 august, delegația A.R.L.U.S.,

ia amploare
lor greviști a crescut la peste 
4.000. Se semnalează, de aseme
nea, că un mare număr de mun
citori au încetat lucrul în semn 
de solidaritate cu minerii greviști.

Alarmat de creșterea mișcării 
greviste și pentru a intimida pe 
greviști și pe cei care intențio- 
neagă să se alăture greviștilor, 
guvernul spaniol a trecut la re
presalii. Au fost concediați mun
citorii de la patru mine situate 
în apropierea localității Mieres.

în frunte cu tovarășul Marin Flo- 
rea Ionescu, a făcut o vizită lui 
Evgheni Afanasenko, ministrul In- 
vățămintului al R.S.F.S.R., preșe
dintele Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

CANBERRA. Asupra Australi
ei s-a abătut un val de frig. In 
mai multe regiuni au căzut puter
nice ninsori. In urma troienilor 
de zăpadă pe șosele circulația a 
fost întreruptă.

LAGOS. Maitama Sule, minis
trul Minelor si Energiei al Nige
riei, a supus spre examinare par
lamentului un proiect de lege re
feritor la lichidarea monopolului 
englez asupra extracției de petrol 
din țară.

MONTEVIDEO. La 21 august, 
muncitorii constructori din Uru
guay au declarat o grevă generală 
de 24 de ore, cerînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de locuit.

NEW YORK. Un grup de oa
meni de știința americani — apro
ximativ 200 de persoane printre 
care Hudson Hogland, președin
tele Academiei americane de Ști
ințe și Arte, Albert Szentgyorgyi 
laureat al Premiului Nobel pentru 
biochimie și alți oameni de știință 
de seamă au adresat președintelui 
Kennedy a scrisoare deschisă în 
care exprimă o serioasă neliniște 
în legătură cu cursa nesăbuită a 
înarmărilor dusă de cercurile gu
vernante din S.U.A.

HANOI. Grănicerii R.D. Viet
nam au capturat o vedetă rapidă 
sud-vietnameză care a pătruns în 
apele teritoriale ale Vietnamului 
de nord în scopuri de spionaj. La 
bordul vedetei se aflau șapte per
soane. După cum relatează agen
ția VNA, trei prizonieri vor fi de
feriți justiției, iar ceilalți au fost 
eliberați în conformitate cu poli
tica mărinimoasă a guvernului R. 
D. Vietnam.

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze, a comunicat despre 
acest nou act agresiv Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control. i


