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8 muncă spornică pentru InhptuirM 
‘ ifejamentelor

intim astăzi, odată cu prima zi 
noului an, la muncă plină de 

‘ht.pentru îndeplinirea sarcifii-
40 plan, a angajamentelor de 

Песете pe anul 1963; Larga ac
ne-.de masă care s-a desfășurat 
•rltjmâ perioadă a anului trecut, 

•ftn» dezbaterea cifrelor de plan 
anul 1963, a înarmat pe tdțl

» -еПй muncii din minele și între- ■ 
îile Văii Jiului cu cunoaște-
Mnilor economice pe noul
c.-.ini sporite, mobilizatoare,

s, •
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Dragi tovarăși și prieteni.
Cetățeni ai Republicii Populare 

Romlne,

un J
luptă pentru . coexistența pașnică 
intre toate statele, pentru liberta
tea și independența popoarelor 
întregul mers al istoriei nearată 
că,' în ciuda tuturor piedicilor, 
ceste forțe cresc mereu, că lor le 
aparține viitorul.

Intimpinînd Anul Nou in mijlo
cul familiilor, : prietenilor și tova
rășilor de < muncă, ne exprimăm cu 
toții dorința caldă ca in anul care 
vine pacea între popoare să fie 
consolidată, omenirea să-și poată 
consacra toate forțele muncii paș
nice, creatoare, . pentru- făurirea 
unei vieți ’ de belșug și bunăstare.

IIntram pe ц
rează cea de л doua jumătate a 
perioadei plaanhii de 6 ani elabo
rat de Conggiăsul al IH-lea al 
Р.МЛ. sporește răspunderea colec 
tivetor minelor și întreprinderilor 
noastre pentm înfăptuirea preve
derilor platMihiL a angajamentelor 
luate fn întaeeetea socialistă. 

In anft rare au trecut. Ia sfîrșl- 
tul cărora, minerii și muncitorii 
Văii Jirflul. an raportat succese de 
seamă, am dobfndit o experiență 
prețioasă îmbunătățirea organi- 

® înfăptuire va da un nou . zării procesu*».» -de producție. 'Să 
dezvoltării întregii economii , • -

anle pe calea arătată de par- riență pentru a 
a desăvîrșirii construcției so- 
«te în patria noastră, 

ta conștiință a maselor largi 
i-oare, dragostea lor fierbinte 
, ie patria noastră socialistă, 
'tea lor de a înfăptui cu fer-

* - sarcinile elaborate de partid,
i puternic oglindite de angaja 
tele mobilizatoare pe care cd- 
ivele minelor și întreprinderi 

Jiului și le-au asumat în 
itrecerea socialistă 
•rcinile de 
nei Lupeni 
amplu, sporesc cu 80 000 tobe 
>rbuae față de, anul trecut. Mi
rii și tehnicienii acestei mart*, 

xploatări carbonifere s-au angajat 
J dea în plus, peste prevederile 
>о?Нё de plan pe 1963, pe baza 
eșțferii productivității muncii' la 
20ț> tone--pe post pe întreaga- ex- 
ooțare- încă. 10000 tone de cărbu- 
. In afară de aceasta, minerii Lu
dului s-au angajat In întrecere 

realizeze economii la prețul iffe 
4 jîn valoare .de 1500000 lei. 

_«emenea angajamente de mare 
.țpunderî și-au luat in întrece 
ș șocUHstă pe noul an.colecti- 

* Je -tuturor midelor,' întreprinderi 
' șl' șantierelor Văii Jiului. Ex- 
rienta dobîndită în îndeplinirea 
lințe de termen a planului pe 
uf ' trecut, propunerile valoroase 
ate de muncitori și tehnicieni 

.Vind organizarea superioară a 
• oesului de producție, (Hanurile 

"-măsuri tehnico-organizatorice 
remite sub îndrumarea orga- 
tilor de partid, hotărîrea oa- 
lor muncii de a ridica mai 
steagul întrecerii socialiste 

rștituie garanția îndeplinirii cu 
cces a sarcinilor pe - 1963, 
Datoria minerilor, muncitorilor, 

tcginerilor și tehnicienilor Văii 
* JiJfțui este de a munci cu toată 

lotărîrea, din prima zi de lucru
, , 1 -noului an pentru .Îndeplinirea 

ritmică a sarcinilor de plan, a an 
‘ ’ajamentelor de întrecere pe anul 
,963. Faptul că anul 1963 inaugu-
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Pe 
producție 

pe

1963. 
ale 

1963, ’ ' spre

valorificăm din .plin această expe- 
face din * amil 

1963 —- anul ridicării la plan și 
peste plan a tuturor brgăzilor ră
mase în urmă în minele Văii Jiu 
lui, anul respectării riguroase a 
termenelor de dare în- folosință “pe 
șantierele de construcții, anul rea
lizării riguroase a: indicilor privind 
calitatea . producției în toate1 mi
nele și întreprinderile, anul umor 
noi și importante succese în înde
plinirea sarcinilor ce decurg din 
luminosul program elaborat de 
cel de-al IH-lea Congres al P.M.R.

Muncim .cu convingere că priu 
hărnicia brațelor, noastre, prin ma 
rea forță a inițiativelor maselor 
muncitoare, făurim propria noastră 
bunăstare în cadrul luptei pentru 
înflorirea continuă a patriei noas
tre dragi. Muncim cu hotărîrea fer 
mă de a ne dovedi prin fapte ata 
șametflul de nezdruncinat față da 
partidul- aaslrj. drag, voința de a 
ne WS» ЩИ"»-' capacitate - tn 
slujba înfăptuirii Juminosalui 
gram .al -decSsfflfJirfF* 
socialistă. SRfSțiem totul u ga 
aceste înalte nlhuinti să rodească, 
asemeni unui pom tînăr și vigu
ros ce crește Intr-o grădină înflo
ritoare, prih nai și importante suc
cese în îndeplinirea sarcinilor eco 
nomice din noul an.

La muncă spotncă, tovarăși, pen
tru a dă viață .angajamentelor de 
întrecere pe care ni le-am luat pe 
anul 19631

CIFREt

In cursul anului
1962 prin cele 110
Unități comerciale ale
0.C.L. Produse Indus-
triale, au fost vîn-
diite populației din
Valea Jiului mari
cantități de produse. 
Printre acestea sînt 
1766 bue. aragazuri. 
2360 aparate radio 
767 mașini de cusut, 
275 motociclete, 384

cina 
colec- 
Petro-

ȘFau respectat 
angajamentul

La data de 13 decembrie 
și-a îndeplinit planul anual, 
tivul fabricii de pîine din
șani șl-a luat noi angajamente In 
muncă.. Printre altele, muncitorii de 
aici au hotărlt să dea peste plan 
pfnă la 1 ianuarie 1963 400 tone 
de pline neagră, 50 tone pline in
termediară, 50 tone pline albă șt 
25 tone produse mărunte de franze
lărie. Muncind cu însuflețire colec
tivul fabricii a reușit să îndeplineas
că și aceste angajamente. Au fost 
date peste 
neagră, 80 
ră, 68 tone 
produse de

plan 410 
tone pline 
pline albă 
franzelărie.

tone pline 
intermedia- 
și 25 tone

I

an de an Republica

aniversare a proclamării 
Populare Romlne a pri- 

insuflețitor bilanț al rea- 
poporul ro-

de știință, îe- 
domnește o 

plină de avipt, 
contribuția la

făurire a vieții

0—

Muncitorii ceferiști din comple
xul Petroșani au încheiat anul 1962 
cu însemnate realizări în muncă 
Au fost încărcate și transportate 
peste planul anual însemnate can
tități de mărfuri. Tonajul încărcat 
In plus’ în anul 1962 se ridică la 
peste 115000 tone mărfuri. ‘ Cels 
mai multe mărfuri au fost încăr
cate în stațiile Petroșani, I.upent. 
Vulcan și Bănită. Datorită aplicării 

succes de cătr.e mecanicii din
depoul Petroșani a metodei de re— ...
morcaie trenurilor cu tonaj spo
rit, aceste 
morcate cu mijloacele 
turnus. In 
morcate mai mult de 
cu tonaj sporit, tonajul remorcat 
în plus fiind de 295 000 tdne.

mărfuri au

anul 1962

putut fi re- 
obișnuite din
au fost

2 250 trenuri
re-

I. CRIȘAN 
corespondent

SEMNIFICATIVE
irigidere, 1400 mașini 
rte spălat rufe, mo 
bilă în valoare de

Iei, încăl •
de 25 000 000 
confecții In 

de 49 000 000

20 000.000 
tăminte 
lei, iar 
valoare 
let '• 

Dacă
O.C.L.

în 1961, prin 
Produse In

dustriale au fost des 
tăcute produse In 
valoare de 211 000 000

lei. in anul 1962, vo
lumul vânzărilor s-a 
ridicat la 220 000 000 
lei. Pe întreagă Va
lea Jiului, valoarea 
mărfurilor alimentare 
Si industriale desfă
cute in anul 1962 se 
ridică la 535 000 000 
lei, cu 40 000 000 lei 
mai mult decît anul 
trecut

despărțim a dat

trainică

Intfmpinăm intr-o atmosieră săr
bătorească, cu voie bună și încre
dere în viitor, anul 1963, an nou 
de muncă creatoare pentru Înflo
rirea patriei, pentru prosperitatea 
tuturor făuritorilor de bunuri ma
teriale și spirituale — oamenii 
muncii, care îmbogățesc și înfru
musețează 
noastră.

A 15-a 
Republicii 
lejuit un
Uzărilor obținute de 
min. In aceste realizări este întru
chipată munca fiecăruia dintre noi, 
muncitori, țărani, intelectuali, ac
tiviști de partid și de stat. Pe în
treg întinsul țării, în uzine, pe 
șantiere, în gospodării colective și 
de stat, în instituții 
vățăwînt și cultură 
atmosferă de muncă 
fiecare își aduce 
opera comună de

,noi. socialiste.
Anul de care ne

rod bogat în înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de partidul nos 
tru în domeniul sporirii producției 
Industriale, al dezvoltării și întări
rii agriculturii socialiste. In trans
porturi și construcții, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și cultural ’ al’ poporului. Pre
vederile planului de stat pe 1962 
an fost îndeplinite și depășite, 
creîndu-se astfel o bază
pentru noi victorii ale construcției 
socialiste în anul care vine.

Imaginea țării noastre este e ft 1 , ’
mărturie -strălucită a justeței- poli
ticii partidului, călăuză încercată 
și clarvăzătoare a poporului.

Anul care ș-a scurs a fost încă 
întări ffis TfipW pentru apărarea 
păcii — bunul cei mai scump tutu
ror oamenilor de pe pămînt, un an 
al întăririi forțelor socialismului, 

. păcii șl progresului, a forțelor cate

Dragi tovarăși,
Cu prilejul Anului Nou, Comite

tul Central al Partidului Muncito
resc Romfn, Consiliul de Stat șt 
guvernul Republicii Populare Ro
mine adresează întregului nostru 
popor calde felicitări. Urăm munci
torilor și muncitoarelor din indus
tria noastră socialistă să lucreze cu 
spor pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, să dea țării produse tot 
mai multe și mai bune; țărănimii 
colectiviste, lucrătorilor din gospo
dăriile de stat și stațiunile de ma
șini și tractoare — să asigure prin 
munca lor harnică' o recoltă Îmbel
șugată; tinerilor șl tinerelor din 
uzine și de pe ogoare — să-șl con
sacre tot entuziasmul și elanul lor 
pentru a aduce din plin contribuția 
Ia avîntul economiei socialiste, ti
neretului studios — să muncească 
eu sirguință pentru a-și însuși 
tezaurul de cunoștințe pe care 1 le 
pune Îs îndemînă școala pentru a 
fi cit mai de folos patriei.

Vă dorim tuturor succese tu 
munca voastră plină de abnegație, 
sănătate și fpricjre dumneavoastră 
și ‘celor CfeVă' sint dragi I ■ •. •

Să rldicăin paharul pentru po
porul nostru muncitor, pentru pa
tria noastră dragă, pentru viitorul 
ei luminos, pentru pace, prietenie 
și colaborare intre toate popoa
rele 1

Vă urăm la multi ani, iubiți1 to
varăși și prieteni I

Э-

DECRET
pentru stabilirea datei alegerii depufafllor 
în sfaturile populare ale orașelor raionale 

și ale comunelor
art. 52 din Constituția Republicii Populare Romîne și aIn baza

69 din Decretul nr. 391/1955 cu. privire la alegerea deputaților r
sfaturile
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează:
Art. Unic. — Alegerile de, deputați 

orașelor raionale și ale comunelor vor 
tie

art. 
in

de

populare,

pentru sfaturile populare ale 
avea loc la data de 3 mar-

1963.
Constituirea sfaturilor populare noi 

5 martie 1963.
- 1

alese se va face după data

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE gheorghiu-dej

(Continuare In pag. 2-a|

La clubul minerilor din Lupeni 
in noaptea revelionului 1963

M. MARGARETA 
AVRAM MICA

L« revelionul tinerilor muncitori de la ‘ UIR.U.'M.P.

mai devreme, scotînd din adîncul 
cărbune 

realizînd 
cost de

fost bogat încărcate 
și băuturi, iar ve-

ț £3abul sindicatelor din Lupeni 
găzduit în noaptea revelionului 
>863 mai bine de 600 mineri îm- 
pjreună cu familiile lor.

jfl Vârstnicii au întins mese de 
M ospăț în sala sporturilor, iar ti- 
4 Oierii, acei care în tot anul au 
:ț;fgsșț. ;jin fruntea întrecerii pentru 
/ uw mult cărbune,, au avut rezei 
’ vat» sălile de la etaj ale clubului.

4 Muzica de estradă a clubului, o 
T formație nouă,' i-a înveselit atft pe 
»/ căi tineri cit
Z Pir»

? Mesele au 
CU mlncăruri 
selia -generală.

N-a lipsit nici tradiționalul „Plu- 
tRișor'- cu specific mineresc, un 
pjugușor ce raporta succesele har- 
•leilor mineri din Lupeni, care 
Ilîtitnfhăti de învățătura partidului, 
ЧП terminat planul anual cu 8 zile

minei peste 30 000 tone 
cocsificabil peste plan și 
o economie la' prețul de 
I 500000 lei,

O adevărată mulțime 
noscuti la mesele ■ încărcate de 
bunătăți I Uite-i pe minerii Gligor 
Nicolae, pe Fer-enczi; Balas., pe As- 
lău Ioan, toii; trei șefi de. brigada 
Acești ■ harnici mineri, și ca ei 
mult», alții. сДге-și petrec revelio
nul împreună, au Încheiat soco
telile < anului- 1962 cu succese re
marcabile In muncă. La o altă 
masă minerul șef de brigadă 
Diana ehjțji, siă în mijlocuj tova
rășilor săi de mgncă. Pensionarul 
Hnldvari Alexandru se înveselește

REVELION R63: BUCURIE, ENTUZIASM, ÎNCREDERE IN VIITOR



hi mijlocul tinerilor din Petrila
larg deschisă a 
a elubului din

sălii de
Petrih

Pe ușa 
festivități 
latră numeroase grupuri de tineri 
Interiorul, inclntător amenajat, e 
huninat feeric. Bradul, împodobit 
cu găteli, azvlrle sdnteierl de ar
gint In noaptea aceasta de Au 
nou aici petrec laolaltă peste 300 
do tineri munettori din Petrila 
Veselia domnește peste tot. Bucu 
ria, entuziasmul și bona dispozi
ție se citește pe fața fiecărui in
vitat. Această tradițională petre- 
eere a reunit la un loc fruntași tn 
producție *i in activitatea obșteas
că, tineri care in anul 1962 si-au 
însușit noi profesii, s-au eviden
țiat în procesul de producție prin 
noi inițiative și metode de mun 
că valoroase. Iată-i pe frații loan 
ei Dumitru Ursaebe din brigada 
condusă de comunistul Buduroiu

1 loan, 
■dnerii 
Avram 
hotărit
mal mult cărbune de calitate bună.

La una din mese, înconjurat de 
numeroși colegi, stă tînărul Во 
lunduț loan, electrician la prepa- 
ratiu Petrila, In urma rezultate
lor bune obținute în muncă și io 
Învățătură el a fost promovat re

Ciocnesc
Chelnru

Valoriu, la anul 1963 ei au 
să dea Împreuna patriei st

pahare cu
Gheorghe și

cent în rindul tehnicienilor. Pen- 
tzu ei ea și pentru ceilalți tineri 
care învață, noul an se prezintă 
mai frumos ca aricind.

Sate miezul nopții. Tinerii mi
neri claanesc pahare și șe felici
tă reciproc. Pentru cîteva clipe 
lumina se stinge. „La multi ani 
tovarăși I Anul 1963 să ne aducă 
numai bucurie și belșug!" — u- 
rează celor prezenți tovarășul Do- 
brlcan Traian, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Pe
trila. Cuvinte calde adresează ce
lor prezenți șl tovarășul Ștrikber- 
ger Eugen, secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Pe fețele 
minoase ale tinerilor mineri 
citește încredere și optimism, 
ceste sentimente consemnează 
odată și bucuria vieții de azi.

Petrecerea continuă. Pe estrada 
frumos amenajată au apărut fn fața 
microfonului, rtnd pe rînd, artiș
tii amatori. In sală răsună cln- 
tece, plugușoara cu specific mi
neresc, răvașe. Dansul 
continuă plnă în zorii 
tinerii și-au îndreptat 
casele lor bucuroși șt 
satisfăcut! de minunata

și veselia 
zilei clnd 

pașii spre 
pe deplin 

noapte.

C. IOAN

D A
5 minute din vechiul 
Stafia C.F.R. Petro- 
la drum trenul 2675, 
al anului 1962, ulti- 
tanaj sporit, ultimul

• ...Mal erau
• an clnd din
2 șani a pornit
* ultimul tren 
j mult tren cu
o tren ai anului 1962 încărcat cu
* cărbune dat de harnicii mineri oi 

Văii Jiului. Mecanicul Clmpeanu 
Teodor a vrut ca acest ultim tren 
să lie compus cu tonaj sporit:

ba semnalul „gata de plecare" 
dat de impiegatul de mișcare, 
semnal însoțit de urarea „La 
mulți ani", cele trei locomotive 
ее remorcau trenul au răspuns cu 
Ншегвіе lor bine aunoșcute. în
cet, încet, trenul s-a pus în miș
care. In cele 5 minute a străbătut 

1962.

«
♦ o
o ,« 
o e
,e 
$ 
♦

* ultimii kilometri pe агщі
J Glr.d indicatoarele ceasornicului
• au arătat ora 24, mîna mecanicului 
.e se opri pe minerul fluierului lo-
* comotivel. Un semnal prelung 
.J străbătu Întreaga vale. Ca la o
♦ comandă începură să fluiere și
♦ celelalte locomotive. Era momen- 
2 îul solemn al trecerii intr-un an
• nou. Mecanicul Clmpeanu îșl im- 
o preună mîinile sale cu cele ale 
o fochistului Nebunu Dumitru și le 
O st rinse ră cu putere. Amîndol ros-
• tiză tradiționala .urare .-
o — La mulți ani, Dumitre I
♦ — An nou fericit) Tadore I
ț Ea fel au făcut $i mecanicii J 
2 eiangan loan, și Ardeleanu Vast- • 
;e ie de la locomotivele duble. Toți •

•
*

»

contenesc. Doar e anul nou. Și 
energetialenii l-au primit cu rea
lizări frumoase in muncă. Acum 
el toastează pentru succesele ob
ținute și pentru cele viitoare. La 
o masă, tînărul mecanic Vuloe 
Victor Iși Îmbrățișează sofia, este 
fericit că de cur i nd a devenit 
tată. La o- alții masă, fruntașul în 
producție cazangiul Mlulescu Isa- 
ta iși felicită călduros prietena. 
Doar tlnăra bobinatoare Timplă- 
rescu Margareta este o muncitoa
re Harnică. Veselia crește în in
tensitate. De la camera de coman-, 
dă a termocentralei inginerul de 
serviciu Niță Ioan anunță :

— Spre rețelele electrice ale 
patriei au plecat primii kilowați 
pe acest an. Ciocniți și pentru 
noi tovarăși.

$1 tovarășii lor de muncă au 
ciocnit pentru toți acei care în 
această seară au tăcut revelio
nul la tocurile lor de muncă. Pen
tru electricienii Toma Dumitru și 
D.enovsky Gheorghe, pentru tur- 
biniștii Drăgoi Dumitru și Stau- 
bert Friedhelm, pentru cazangi. 
ltu Dumitru și Niță Cornel și pen
tru toți ceilalți energeticieni alinți 
la datorie in noaptea Anului Nou.

și-au urat ca tn noul an să mun
cească mai bine, să remorce cit 
mai multe trenuri cu tonaj sporit 

a și să Înregistreze cit mai multe 
2 economii de combustibil canven- 
e♦
*
■0• 
o 
o•

.« 
2 
e 
»

2

o
’A

țlonal.
Mulți alți ceferiști din com

plexul Petroșani au petrecut noap
tea noului an muncind pentru 
buna desfășurare a transportului 
pe calea ferată. Pe șeful de fură 
Gureș Ioan și pe revizorul da 
locomotive Нега Dumitru noul an 
i-a găsit vetificlnd starea tehnică 
a locomotivei 230 144 pentru re- o 
marcarea trenului 206. 2

Pretutindeni unde ceferiștii s-au 2 
aflat la datorie sărbătorind reve- 
Honul muncind, au răsunat ace-.

* ieași urări de noi bucurii și sa-! 
2 tisiacții in anul 1963.
2 I- CBIȘAN :
2 Impiegat de mișcare
*
.* "
2 Pentru o clipă secundarul s-a < 
e oprit parcă in dreptul cifrei !>• •

♦
♦

3

e*
♦ 
» 
î

♦
♦♦

- r— ... *
• Clipa solemnă a trecerii în '63 a * 
J sosit. In sala colțului roșu a tar- * 
e moceniralei Paroșent, frumos îm- o
• podobitd, s-a lăsat Întunericul. A- * 
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pol, clnd lumina albă a tuburilor 2 
fluorescente a pus din nou stăpt- • 
nire peste întreaga sală, din seci o 
de piepturi a răsunai entuziast « 
tradiționalul „La mulți ani" I Mu- 2 
alea, dansul și voia bund nu mai •

e*

* 0 seară de neultet
e in «la frumos pavoazat* ; 
І тшшА «Mimate acmduri a 
ț unei melodii. Zecile de perech 
! de dansatori se desprinșeră par- 
I oă mal greu ca aricind din vh- 

tejul jocului si se așezară pe le 
mesele lor- Mai rămăseseră do 
5 minute din vechiul an. Pes 
Sală se așternu o liniște dep< 
nă. Intlmpinat de privirile 
prezenți, tovarășul Ledrer 
șeful exploatării 
noasa. care a ținut 
treacă revelionul 
tinerilor mineri 
transmis tuturor 
partea comitetuli 
a conducerii exploatării, o c*i 
durooaă urare de fericire, ș? 
tate, spor ia muncă si „La. 

membzil Г «ni-. Ultimele cuvinte
acoperite de entuziaste 

Tuburile de neon 
pentru cîteva clipe să 
prăștie în sală razele lor fee 
te. Doar beeulețele eolorate- 
pe pomul de iarnă se ari 
neobosite, fiind martorele si 
țărilor prietenești și ale Z 
gărilor de mină prilejuite de > 
curia ce ne Însoțește la fieea 
an nou.

După tradiționalul „Mulți ani 
trăiască" in ritmul Îndrăgitului 
nostru joa popular „Perinita" - 
ae Întinse o horă mare de la ca
re nit lipsea aproape nimeni din 
cei prezent! In sală. Minerii s> 
muncitorii Sas Teodor, Roman 
Dumitru. Horea Ioan, Bonk Io 
Stf, Cocos Vlad, 
fan, Iles Iudlta.

celor 
loaif. 
Ani

pe»
miniere
i să-și
în mijlocul 
aninosent а 

Unerllor diH 
de partid și

Tovarășul Lazăr David, prim-secretar al Comitetului orășenesc ♦ 
de partid Petroșani felicittnd in noaptea ravellenutai pentru sucea-» 
sele obținute fn muncă pa brigadierii Demeter Augustim Bartha Oho- * 
nlsie șl lng. Boțea Alexandru, șef da exploatare, trai dta mesbrt! ■ 
colectivului celoi mai tinere mine din Valea Jiului — misa Dflja. J
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urat multă fericire in viața, noi • 
«uccese Jn muneM șt învățătură ♦

In preajma ofel 24 tinerii au ♦ 
fost felicitați de tovarășul Ghinea ț
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ENTUZIASM
Rîsete voioase, strigăte de bu

curie, entuziasm — iată atmosfera 
ca a domnit în noaptea 
Nov ]a revelionul tineretului 
Petroșani,

Ea tradiționalul revelion al 
neretuhii s-au întîlnit zeci de 
nerl fruntași în producție și 
activitatea obștească. Au fost | 
zenți tineri metalurgiști de 
U.R.U.M.P., tineri constructori 
pe șantierele de construcții de 
minte, de la I.C.M.M., tinerii 
feriști, muncitori de la I.I.L 
August" și de la alte unităti

Anului 
din

ti- 
i ti- 

iu 
pre

ia 
de 

i lo- 
ce-
„6 

din
O

orașul Petroșani. Tinerii au petre
cut o noapte de neuitat tn jurul 
bradului plin de podoabe, s-au 
veselit, aii legat cunoștințe și-au

Ioan, prirti-secrețar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. petroșani, eare a 
urat tinerilor sănătate, putere de 
muncă pentru Înfăptuirea sarcini
lor puse de partid 4n fața 
rei generații.

La clubul minerilor din Lupeni 
în noaptea revelionului 1963

I
(Urmare din pag, l-a)

le me 
Secarea

Constantin, inginei 
sînt avîntați 

discuție despre perspectivele 
1963.
multi ani. dragi tovarăși' 
urarea adresată tuturor ce 

către tovarășul

Împreună cu soția t lui șl cu un 
grup de tineri mineri, iar 
sele vecine tehnicienii
Dumitru, Nan Traian, Nelega loan
inginerii șefi de sectoare Catena 
Mihai și Voinea Mircea, inginer 
Nicorici Nicolae, șeful exploatării. 
Teodorescu
șef adjunct și alții 
Intr-o 
anului

„La 
a fost
lor prezenți de 
Ană Ferdinand, secretarul comite 
tutui de partid al minei Lupani. 
„La multi ani și noi succese in 
muncă in anul in care pășim, ae

tine-

fn care colectivul minei„Lupeni.pa 
trebui să extragă cu 80 000 tone 
cărbune
a spus
Nicolae,

mal mult ca iu 1962" 
toasfînd tovarășul Nicoric 

șeful exploatării.

Hr
nou 1963 i-a găsit șlAnul 

preparatori intr-o sală gătită 
sărbătoare. Pe filatori In sala 
ti vă a Viscozei, pe constructori 
in clubul din Bărbăteni, iar per
sonalul 
didactic 
cite o 
scop.

...8І peste 
ani1’ a fosi

pe 
de 

fes

rnedico-sanitar și corpul 
a petrecut revelionul tn 

sală amenajată în aceei

tot ui area „La mulți 
urmată de clinchete 

de pahare umplute cu vin, de cin 
tace, ioc și veselie.

^eZ niai titie.ri ееіаіеш ai patriei
„Dragă tovarășe, cu prilejul tre

cerii tale în rindurile cetățenilor 
majori, îți dorim o viață fericită 
șl succese fn muncă, alături de 
întregul nostru popor, pentru 
consirifirea socialismului, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii 
— Republica Populară Romtnă". 
Este lelicitorea pe care organiza
țiile U.T.M. o adresează fiecărui 
tlnăr*de 18 ani, care și-a serbat 
de curl nd intrarea In rindurile 
cetățenilor majori ai patriei.

In Valea Jiului avem peste 600 
de asemenea tineri care au pășit 
pragul anului nou — pentru pri

ma dată, ca cetățeni majori. Sini 
cu toții născufi in anul de răs
cruce— 1044, anul in care în pațria 
noastră ou răsărit pentru prima 
dată zorii libertății. Multora le 
poale ii de necrezut realitatea 
redată de cuvintele unul miner 
virstnic cu ocazia unei intîlniri 
cu tinerii. „Aveam și not tine
rețea noastră, visurile noastre la 
o viață mai bună. Dar ce s-a 
ales din aceste visuri, de ce bu
curii, de ce împliniri avea parte 
vreunul din noi, pe vremea clnd 
am pășit în viață. Aveam noi po- 
sibilRcdea ad învățăm, să ne cul
tivăm, să mergem ta școala se
rală sau să ne petrecem o după- 
aadspfd Intr-o sală de lectură î

Nu I După o zi de muncă în mină 
de 12—14 ore nu aveam nici unde 
ne duce, răci puterea de a mai 
rivni după lectură sau distracții. 
O singură grijă ne preocupa '■ ca 
la lntfi ale lunii să nu fim azvîr- 
liți pe drumuri, lipsiți de posibi
litatea de a ne cîștlga existența".

Da, e firesc să pară de necrezut 
pentru tinărul de azi care are 
deschise toate porțile uzinelor, 
fabricilor, ale școlilor și facultă
ților, ale lacașelor de cultură, sau 
ale stațiunilor de odihnă. Dar 
tinerii ce au devenit majori au 
nu numai porțile deschise spre 
viitor, ci șl un ideal care it în 
sufletește tn mersul lor spre acest 
viitor — cauza făuririi societății 
socialiste și comuniste — șocieta- 
tea ierlcirii și bunăstării întregu
lui popor. Acest ideal măreț ai 
tineret generalii Iși găsește întru
chiparea in fapte. In atitudinea 
nouă față de muncă, față de teh
nică, cultură și artă, în pasiunea 
cu care participă tlnăra generație 
la Înfăptuirea marilor sarcini ale 
făuririi vieții noi.

„Strungarul Mardare V ostie es
te unui dintre cei mai apreciat/ 
tineri fn secția mecantcă de /a 
UJi.UM.P. In vara anului ce a 
tracul a pășit pragul vieții de 
muncitor. E primul pisc cucerit

viață de
pe băncile Școlii profesionale 

din Petroșani — e muncitor cali
ficat, stăpîn pe meserie. Cu sigu
ranță că zborul lui va continua 
sprd piscuri și mai înalte. Cheză
șie sfnt conștiinciozitatea și hirm- 
cia pe care le dovedește In mun
că, lîngă strungul lui universal, 
precum și pasiunea de a ști toi 
mal mult. Este elev in clasa a 
Ѵіп-а a școlii serata, Dar mal 
aie o pasiune — dansul. Pace 
parte din formația de dansuri a 
clubului uzinei.

Asemănător tuf Mardare Vasile 
e șl Szilagyi Tiberiu, de la mina 
Lupeni. A rămas orfan de tată de 
mic copil. Totuși, azi, acest tînăr 
brunet, cu ochi, senini, e un om 
format, avîrid brățara lui de aur 
— meseria de* lăcătuș meca
nic, cu ajutorul căreia. In cursul 
anului ce a trecut de la intrarea 
iul în producție a clștigat apre
cierea întregului colectiv din care 
face parte. Pășește spre viitor cu 
aceeași încredere. Este elev în 
clasa a VIIl-a a școlii și în plus 
are și el pasiunea Iui — fotbalul. 
Pace parte din lotul echipei de 
juniori „Minerul".

Lui Butca Victor, tînărul lăcă
tuș anthosean îi sînt proprii ace
leași preocupări. Fruntaș tn pto-

în 
de

tînărul strungar venii

Nedesca Sta 
Besaiu Corne 
Rehner Eva st 
primii - le joc 
la muncă.

multi alții erați 
asA cum sînt și

O seară de neuitat, în c«r 
bucuria a stăplnit Inimile tiiv 
ror celor prezenți. O seară ir 
care tineretul' anlnoșean și-a 
serbat succesele abținute în я 
nul care a trecut, exprimlndu-t 
in același timp hotărtrea ca*' 
noul an să muncească mai c 
spor, $i alături de muncitei 
vîrstnici să-și aducă aportul 1 
Obținerea de noi succese In ’ 
deplinirea mărețelor sarcini t- 
sate de partid, la opera de <•' 
tlnuă înflorire a patriei no 
tre socialiste.

■«

ducfie, în viața obștească, tn 
sport, elev strguincioș al școlii 
serale — iată trăsăturile \ce-l 
racterizează.
„ Pășește cu încredere spre 
tor și Wilk Cristg, a fată cu

ca-

V 
0 

nil bălai, cu ochi albaștri, plin 
de lumină. Această tinătă creșf 
odată cu dezvoltarea morii ц; 
ne termoelectrice din Paroșeni. t 
cîțiva ani în urmă, clnd a pd 
pragul uzinei, era o tată ttmf 
care se apropia sfioasă de та 
de lucru a secției bobinai- t 
a ajuns o muncitoare calificată, 
bobinatoare fruntașă și, Igloddt, 
una dintre 
din clasa a 
serale.

Demnă de 
Pardos Viorica, fiică de muncit 
din Vulcan. In toamna lui 19& 
a intrat In rindurile studențilo 
Institutului de mine. E hotă rit 
sa devină o ingineră bine preg 
lită pentru industria noastră ca 
boniferă, un om folositor sodet 
ții. Rezultatele ei ia invătătui 
arată că visul ei se va împlir 
asa cum se împlinesc visurile tu 
turor tinerilor din patria noastră

..Visuri Îndrăznețe, hărnicie ș, 
pasiune — iată ce caracterizează 
noua generație, de-o vlrstă cu li
bertatea patriei, care a pășit îi, 
viață. Este o generație demnă 6* 
vremurile noi pe care le trăite.

cele mai buhe eleve 
X-a a școlii med.

amintit este st uder?

L DUBE».



IZVOR DE MARI ENERGII VALEA JIULUI ÎN PLINA DEZVOLTARE
D* atunci ou trecut puțini atu, 

der pared lotuși afli de mulțil Pe 
aceste tocuri se rdsfirau răzlețe 
apetările momirlănesti ale Para, 
șerbului Drumul îngust șerpuia 
uieind și coborlnd cotim, iar feb
ra abia de zăreai ierte! rele mfc» 
In dosul cărora fumegau lămpile 
de petrol. In rost liniște, o Unfete 
nălucă, tulburată doar de vreun 
Ultrct de cline sau de gemetele 
vreunul camion ce se strecura cu 
greu pe drumul îngust șl desiun- 
dat,,.

Din tot ce aveau pe atunci, a» 
ceste locuri și-au adstrat doar #* 
nlșiea. O liniște de neînțeles, pen
tru cd doar cu greu HI vine a 
crede cd in aceste hale luminate 
Static, tai. naștere mari energii. 
Totul aici s-a schimbat. Cel oe 
trace pe aici cu autobuzul pe șo- 
șeaua dreaptă, largă, asfaltată, filai, 
tndcar nu bănuiește pe unde șer
puia vechiul drum. Au dispărui 
caline, măcinate de torța escave- 
toacelor, «l n locui lor ou apdrut 
coloși. Coloși ce mistuie- n tdeerc 
mii de tone de șlam, transformin' 
du-l In energia pe cate o pulsea- 
sA prin liniile de înalta tensiune, 
aruncate parcă de condeiul unu, 
desenator fantezist peste culmi de 
munți, spre cele mal îndepărtate 
colturi ale patriei. Aici a apdri't 
Termocentrala Paroșeni.

Din preajma noului cartier cot»- 
^virutf pentru energetfoienil uzinei, 

^poți cuprinde cu privirea întreaga 
termocentrală; cele trei turnur* 
de răcire de înălțimea unei clădiri 
ш multe etaje. се-și împreună a- 
burii cu ceața ce stăruie dimineața 
pe vere, hala cazonelor șj turbi
nelor și Încă clteva mai mici. In 
at It *< grupează ceea ce dd astăzi 
mol multă energie electrică decU 
toate centralele electrice din ve
chea Rominie burghezo-moșiereas- 
.că.

. Rețineți; mai multă energie e- 
iectried dealt toate centralele ve
chi Pomi nil, fără să mai vorbim 

' de Blcaz și Ovidlu, de Stngeorgiu 
de Pddure. Doicești, de atitea al
tele înălțate în anii noștri in lo 
auri aie căror nume le-am aflat 
înscrise in primul plan de elect ri 
licăre elaborat de partid. Surori

Pe șantierele noului an
Constructorii din Valea Jiului 

au predat in folosință iu 1962 sute 
de apartamente frumoase și alte 

. Obiective. Ei încep acum un nou 
an de muncă la obiectivele care 
urmează să fie date in folosință 
tn 1963. Printre acestea se numără 
800 apartamente noi. o școală cu 
16 săli de clasă, un cinematograf 

. cu 500 locuri și grup comercial 
cu magazine la Lupeni. 438 apar
tamente si un punct termic la 
Vulcan, o fabrică de produse lac
tate la Livezeni ca și alte aseme
nea obiective la Petroșani și Pe- 

^tfila.

Cu aproape 15 ani în urpiă, 
pe una-din galeriile minei Ani- 
noasa un tînăr voinic, cu fața 
îmbujorată se căznea să îm
pingă un cărucior încărcat cu 
lemn. In spatele lui un miner 
mai In vîrstă stătea și-l privea 
Tîmbînd. Intr-un ttrziu minerul 
îi spuse tlnărului vagonetar i 

vr Putere ai. măi flăcăule 
Insă trebuie să știi cum să îm
pingi. căruciorul.

Hotea-baeL Ii cam 
să mă oblșnuieac. 
obișnuiești si să in

—• Așa-i, 
oreu dar o

— Să ie 
voti. fiule.

Tlnărul а ascultat povața mi
nerului Hoțea. A învățat. Și nu
mai după trei luni de vagone
tari» 11 qăsim în abataj, mun 
cind alături de ajutorii de mi
neri si mineri. Mînuia ciocanul 
d» nhatai de parcă do cind lu

8
8
8 x .... .... „ __________
8 rnea ar fi lucrat cu el. Șeful de 

brigadă Hoțea Ioan XII spunea 
deseori ortacilor despre el: 

— Din Dumitru al nostru 
«Я iasă nn miner pe cinste I 

Si. într-adevăr, nu а 
mult timp si iată-1 pe 
miner SImota Dumitru

8
8
8
8 

. 8oO
8
8

o

trecut 
tlnărul 
condu
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bune ațe Paroșeniului, care Imprau* 
ПІ cu Panșeniuț creată acea im
portantă premisă necesară dezvol
tării vertiginoasa a întregii iluș
trii. necesard pătrunderii in cele 
mai îndepărtata așesdri a binelace- 
rlior de nep»|u« pe care șnerpla 
electrica ie aduce tn viata оояг- 
nWe' ,л

Astăzi numele vechiului cătun 
Paroșeni « ounosaut pratutindenl 
in patria noastre, nu numai pentru 
ca atei bate inima uneia din wrt 
mai puternice termocentrale,■ ot și 
pentru faptul cd In următorii doi 
ani această țnlmă ,va deveni do. 
două ari mai puternica. Așa aste,, 
și lotul se desfdșoard tirenc, obiș
nuit :, lucrările au început» se fac. 
pregătiri pentru montarea unei tpr* 
bine de 150 megawați. oaa mai 
тше 'turbină din țața noastră. In 
primul trimestru ai anului 1963 va 
începe montajul, ca în 1004 noua 
instalație energetică să funcțione
ze cu Întreaga el capacitate.

Numai doi ani vot trece și Pa- 
roșenful va însemna de două ori 
mat mult deplt Inseamnd astdzi. 
De două ori mai mult deeft lat 
ceea ce producea energie electrică 
nu cu multi ani în urmd, pe vre
mea vechil Romi nil, căreia cla
sele exploatatoare nu-i sortiseard 
nimic altceva dealt înapoiere. în
tuneric, sdrdcle.

Toate acestea undeva, Intr-un 
mic cătun de munte, neștiut de ni
meni plnă mai Ieri. Intr-un mic că
tun al cărui nume e astdzi scris 
pe ironiispieiul celui mai- mate, 
celui mai abundent dintre izvoarele 
care dau țării energia electrică.

$1 acesta este doar unul din att- 
tea lapte similare care s-au pe
trecut In anii Republicii, pe în
tinsul patriei. Un iapt ce oglin
dește grăitor marile transformări 
cdrora puterea populară Ie-a dat 
viață. Căci orlClt de mari sini e- 
nerglile Paroșeniuiul, Bicazului, 
Dolceștilor, ele Iși au izvorul In 
forța uriașă a poporului nostru li
ber, stăpln pe soarta sa, care-și 
Înalță cu vigoare întreaga sa via
ță', zob conducerea Încercatului 
nostru partid, spre nobilul țel al 
desăvlrșirli construcției socialiste.

ț. BRANEA

©—--------

Cele mai înaintate In această 
direcție sînt lucrările pe șantie
rele Lupeni, Vulcan, Livezeni și 
Petroșani, unde peste jumătate 
din obiectivele prevăzute pentru 
predare in 1963 sfnt ifteepute incă 
de pe acum. Astfel, la Lupeni s-a 
turnat fundația blocurilor A 1, A 
2. A 3, iar la cinematograf se lu
crează la zidăriei la Vulcan au 
fost începute trei blocuri, iar la 
Livezeni se toarnă stilpii de beton 
ai noii fabrici. Constructorii sînt 
hotărî ti ca in nou) an, 1963, să e- 
xeeute la timp toate lucrările 
prevăzute.

schimb, apoi o brigada 
timp deveni cunoscut

cind un 
In, scurt 
de toți minerii din Aninoasa,

-..Primăvara anului 1952. Pe 
strada Institutului de mine din 
Petroșani coborau mei multi ti 
neri tinînd fiecare sub braț ser 
vlete cu cărți. Intr-un grup de 
tineri pășea mtndru si fericit ml

Dumitru, Pentru 
In producție fu- 
tnvățătură ca «a

aerul SImota 
meritele sale 
sese trimis la 
devină inginer

ia carnetul studentului Simula 
Dumitru, tn dreptul materiilor 
au început să se înscrie unui 
după altul calificativele de 
„foarte bine". In primii trei ani 
la toate materiile a luat „foarte 
bine". Slrgulnța la învățătură 
t-a fost răsplătită cu bursa d»

Am pășit intr-un an nou de 
activitate rodnică 1883 — cel 
de-al 4-lea an al șesenaluluL

Amil eare au treent de la In
staurarea puterii populare sînt 
anliugoș profunda transformări te 
viate echnemfcă și politică a tă
rii, în ridicarea nivelului de trai 
mattuial si cultural. Sub condu
cerea partidului, poporul . nostru 
a construit buza economică а во 
ciaiismului. A fost lichidată ac 
plpntarea omului de către ши. hi 
Republica Populară Romînă, socia
lismul a Învins definitiv la orașe 
și sate, tara noastră intrtnd te 
etapa desăvirșirli construcției se
ctei iste

Datorită politicii partidului șl 
hărniciei poporului nostru munci 
tor. Romteta s-a transformat ln- 
tf-un termen istoric seurt, dlntr-o 
teri cu o industrie slab dezvol
tată șl o agricultură Înapoiată. 
lntr»o țară industrial-agrară dez
voltată. Prin aplicarea neabătută 
• liniei leniniste do industriali
zare a tării, promovată cu eon* 
secvență de partid, a fost con
struită baza tehnico-materială л 
socialismului.

Anul 1962 este anul încheierii 
procesului de colectivizare a a- 
griculturii, adîncă prefacere re
voluționară care a schimbat din 
temelii relațiile social-economic- 
la sate, întregul mod da viață ol 
țărănimii. Succesele obținute In 
dezvoltarea economiei patriei stlr 
nesc mlndria justificată o intre 
gului nostru popor.

Realizările pe care le-a doblndit 
poporul nostru în toate domeniile 
sînt indisolubil legate de faptul 
că Republica Populară Romtna 
face parte din marea familie a ță 
rlior care alcătuiesc sistemul mon
dial al socialismului. Un rol deo
sebit de Însemnat In obținerea 
victoriilor a poporului nostru pe 
frontul construcției socialiste 11
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Sporește numărul 
muncitorilor califica i
Dezvoltarea continuă a exploa

tărilor miniere, preparatiilor și a 
celorlalte unități apartinind Com
binatului carbonifer necesită tot 
mai multe cadre de muncitori ca
lificați.

In anul 1962 au absolvit cursu 
rile de calificare de pe lingă ex 
ploatările miniere din Valea Jiu 
lui 725 mineri, ajutori mineri, elec
tricieni de mină, lăcătuși, prepa
ratori și alti muncitori. In anul 
1963 vor urma cursurile școlilor 
de calificare 1488 de muncitori1 
printre care 273 electricieni de mi
nă, 268 mecanici de mină. 183 lă
cătuși de mină. 120 ajutori mineri, 
precum si alti muncitori

merit de care a beneficiat ptnă 8 
la absolvirea institutului.

După ce а luat diploma, ii 8 
nărui inginer Si moța Dumitru i. 8 
fgst repartizat In producție la 8 
sectorul IV do la mina Petrii» 8 
Aici a lucrat mai intli ea prim 8 
maistru miner apoi ca locțiitor 8 
șef de sector, iar în prezent de- 8 
tine funcția de șef de sector.

In cei 5 ani care au trecut 8 
de cind este la mina Petrila s-a » 
petrecut un eveniment deosebit ° 
în viața tlnărului inginer. Со- g 
muniștii din sector l-au primit | 
în rîndurile lor, iar anul trecut. E 
de Ziua minerului, pe pieptul lui g 

. a strălucit ..Medalia Muncii". e
Tînărul care acum 15 ani a g 

venit pe meleagurile Vălt Jiu- g 
lui tocmai de prin părțile Ră- g 
dăuțlior și-a văzut visul Impli g 
nit. Astăzi conduce unul dip g 
cele mai grele sectoare ale ml- g 
hei Petrila. Toate aceste trans g 
formări ce au avut loc în viața g 
Iul Simota Dumitru, s-au petre- 8 
cut în 15 ani de viață a Repu 8 
bllcil noastre. Cite asemenea 8 
biografii nu Intîlnești astăzi 7 ’ 8 

FLAVIU ISTRATE Ș

TRAIAN BLAJ 
președintele Sfatului popular 

al orașului Petroșani

au puternicul sprijin economic, 
tehnic și științific pe care ni-1 □- 
cordă Uniunea Sovietică, relațiile 
de colaborare și întrajutorare to* 
vărășțască statornicite intre ță
rile lagărului socialist.

In «cești ani în Valea Jiului 
s-au produs mari prefaceri. Fosta 
„Valea plingerii" de altădată, a 
tost transformată in anii noștri 
Intr-o adevărate Vale a bucuriei. 
Pe meleagurile el nu mai Intîl- 
nesti azi șomeri, oameni lipsiți de 
posibilitatea de a trăi, oameni 
roși de mizerie. Redeschiderea 
minelor Vulcan și Ctmpn, deschi
derea minei Urlcani, construirea 
termocentralei de la Paroeeni, a 
institutului de mine din Petroșani 
sfnt numai cîteva din obiectivele 
mărețe date In folosință în Valea 
Jiului.

In anii puterii populara 
schimbat radical înfățișarea Văii 
Jiului, s-au schimbat condițiile de 
viață și de muncă ale minerilor. 
Numai în ultimii ani au fost in 
vestite peste două miliarde lei 
pentru utilaje, construcții minie
re, lucrări geologice etc. Răspun- 
zlnd grijii ce 11 se poartă, minerii 
își înzecesc eforturile pentru a 
spori In, continuu producția de 
cărbune. In anul care a trecut 
harnicii noștri mineri au dat pa
triei peste prevederile planului 
140 000 tone cărbune cocsificabil 
și energetic, au realizat peste 17,5 
milioane lei economii la prețul d» 
cost.

Paralel cu dezvoltarea industriei 
cărbunelui, în Valea Jiului a fost 
dezvoltată producția de energie 
electrică, transporturile, construc
țiile, rețeaua de deservire a popu 
lației, industria locală. Prin grija 
partidului și guvernului se înfăp
tuiește un susținut program de 
construcții social-culturale. Din 
1950 pînă în prpMHt .pelte 7000 
de familii., ale oamenilor muncii 
din Valea Jiuîni au primit locuințe 
noi. Jn fiecare localitate nume
roase cartiere noi, moderne, cu 
construcții svelte, blocuri înalte 
cu fațade largi și străzi asfaltate, 
inundate cu lumină — iată prive 
llștea mi care a pășit Valea Jiului 
în noul an.

Creșterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc din Valea Jiu
lui ește oglindită șl prin dezvol
tarea comerțului socialist. In fie
care an sute și sute de oameni 
ai muncii iși cumpără mobilă, a-

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

I Oaspete mult așteptat de către copii, Moș Gerilă, a sosit anul a- 
cesta mult mai încărcat de daruri pentru cei dragi. Dar, ca să-și a- 
ducă nenumăratele cadouri „Moșul" a trebuit să fie ajutat de părinții 
copiilor, care i-au pregătit din timp cele necesare.

Așa cum se vede și din clișeu, la U.R.U.M.P. au avut loc pregă
tiri intense pentru pomul de iarnă. Comisia de femei de aici a avut 
mult de lumu.

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

Pe loc de frunte în întrecere
Zilele trecute, minerul șef de 

brigadă Crlstea Aurel de la sec
torul I ol minei Aninoasa a par
ticipat, In calitate de deputat, la 
lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale. Cind a plecat la se
siune ortacii din brigadă i-au 
spus: „Vom înteți întrecerea pen
tru a cinsti acest eveniment cu 
realizări din cele mai frumoase". 
In ultimele zile, producția extrasă 
peste plan în luna decembrie din 

parate de radio, diferite mașini 
de uz casnic, motociclete ete. Vo
lumul desfacerilor de mărfuri ali
mentare și industriale către popu
lație a crescut numai între anii 
1955—1962 cu peste 250 milioane 
lei. Toate acestea dovedesc că pe 
zi ce trece viața celor ce mun
cesc devine mai frumoasă, mai 
îmbelșugată.

In anii care au trecut o impoi- 
tanță deosebită s-a acordat ridi
cării nivelului cultural al celor 
ce murisesc. A crescut considera
bil numărul școlilor. Dacă In tre
cut In Valea Jiului erau zeci do 
cîrciumi și numai trei cinemato
grafe, astăzi funcționează 7 clu
buri, 10 cămine culturale, 57 bi
blioteci, 21 cinematografe și or 
teatru de stat.

Drept recunoștință pentru viate 
feriaită pe care oamenii mugctt 
din Valea Jiului au dobîndit-o la 
anii puterii populare, ei muncesc 
cu elan pentru înfăptuirea sarci
nilor puse de partid- Anii care 
urmează vor schimba si mai mult 
aspectul și înfățișarea Văii Jiului. 
Va intra În funcțiune preparația 
de la Coroiești, se vor deschide 
mine noi la Petroșani, Livezeai, 
Paroșeni, Urieani și Cunpu lui 
Neag, se va dubla capacitatea 
termocentralei Paroșeni. La cele 
peste 7 000 apartamente construite 
pînă în prezent se vor adăuga te 
anul 1963 îneă 1400 de apartamen
te. De asemenea, în următorii ani, 
se vor construi și da în folosință 
o casă de cultură, o școală cu 6 
săli de clasă, un cămin studențesc 
și spații comerciale noi în orașul 
Petroșani, o fabrică de produse 
lactate la Livezeni, un cinemato
graf eu 500 de locuri și o școală 
cu 16 săli de clasă Ia Lupeni. Tot 
în anii care urmează se vor con
strui și da în folosință rețeaua de 
canalizare și, alimentare cu apă а 
Văii Jiului, se va realiza termo- 
ficarea generală. Toate acestea sînt 
numaj cîteva din obiectivele mă
rețe care vor completa aspectul 
urbanistic al -pfoșelQr din Valea 
Jiului, contribuind la ridicarea 
bunelstări materiale și culturale a 
celor ce muncesc.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui, alături de întregul nostru po
por, privesc viitorul cu încredere. 
Ei au pășit în noul an, al 4-lea 
din șesenal, cu hotărîrea fermă de 
a obține noi succese pe calea tra
ducerii în viață a grandiosului 
program de dosăvîrșire a construc
ției socialiste, elaborat de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R., În în
florirea continuă a scumpei noas
tre patrii.

abatajul brigăzii lui Cristea Aurel 
a sporit la 250 de tone de căr
bune. Prin efortul depus de în
treaga brigadă și in special de 
minerii Petric Nicolae, Pobre A- 
lexandru, Karl Gheorghe și Hol- 
hoțea loan plusul de producție, de 
ia începutul anului 1962, a cres
cut la aproape 2400 tone de căr
bune, ceea ce a situat brigada lui 
Cristea Aurel fruntașă pe total în
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TELEGRAME 
Tovarășului Bheorghe Gheorghiu-Daj

Prim-secretar al C.C. al P.M.R.,
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine

Tovarășului Ion Dheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

București

DE PESTE HOTARE
Interviul acordat dc N. S. Hrușciov 

redacției ziarului englez „Daity Express"
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S„ 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. șl 
întregul popor sovietic vă transmit 
dv și întregului popor romin frate 
felicitări cordiale și cele mai bune 
urări cu ocazia Anului Nou.

Pentru oamenii muncii romini a- 
junul anului 1963 a coincis cu 
remarca bila dată - — împlini
rea a 15 ani de la aboli
rea monarhiei și proclamarea Ro- 
miniei republică populară, care a 
Însemnat constituirea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor din is
toria poporului romin.

Ca rezultat al muncii pline de 
abnegație a poporului romin, sub 
conducerea partidului muncitoresc, 
socialismul a obținut in Republica 
Populară Romină victorii hotăritoa- 
re In toate ramurile economiei na-,

N. S. Hrușciov 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S„ 

președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Moscova. Kremlin 30 decembrie

Tovarășului N. S. Hrușciov 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 

președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice

Tovarășului t. I. Brejitev
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice

Moscova

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romin, Con
siliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mine, a Întregului popor romin și 
al nostru personal, vă transmitem 
dv., și prim dv., poporului frate 
sovietic cele mai calde felicitări cu 
prilejul Anului nou.

Poporul nostru se bucură sincer 
de realizările remarcabile obținute 
de poporul sovietic fn anul care a 
trecut, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului său comunist, în toate 
domeniile construcției comunismu
lui și acordă o înaltă prețuire luptei 
neobosite a C.C. al P.C.U.S. și a

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prim-secretar al C.C. al PM.R., 
președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

EXCELENTEI SALE
Domnului dr. Osvaldo Dorticos Tarrado 

președintele Republicii Cuțța

EXCELENTE SALE
Domnului comandant dr. Fidel Castro Ruz
primul ministru ' al guvernului revoluționar al Republicii Cuba

In numele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine, a 
guvernului și a poporului romin, 
ca și în numele nostru personal, 
vă transmitem dumneavoastră și 
prin dumneavoastră eroieului po
por cuban și guvernului revolu
ționar în frunte cu eminentul con
ducător al poporului euban — Fidel 
Castro — Cordiale felicitări cu pri
lejul celei de-a patra aniversări a 
victoriei revoluției cubane.

Cu deosebită satisfacție consta
tăm eă prietenia trainică și rela
țiile de colaborare dintre Repu- 

Gheorghe Gheorghlu-Dej 
președintele Consiliului de Stat

al R. P. Romlne 

ționale. Aceste victorii constituie 
un nou pas pe drumul Înfăptuirii 
sarcinilor trasate de cel de-al III- 
lea Congres al Partidului Muncito
resc Romin pentru desăvlrșirea 
construcției socialiste in R. P. Ro- 
mînă

Poporul sovietic urează din toată 
inima poporului romin ca In noul 
an să obțină succese continue in 
muncă, in Construcția socialistă șl 
tn lupta nobilă pentru triumful 
cauzei păcii și prieteniei Intre 
popoare.

Sintem ferm Încredințați că noul 
an va însemna o dezvoltare și În
tărire continuă a prieteniei frățești 
de nezdruncinat și lărgirea colabo
rării multilaterale între popoarele 
noastre și toate popoarele familiei 
frățești a țărilor socialiste, va În
semna noi victorii ale forțelor pă
cii asupra forțelor agresiunii și 
războiului.

L. I. Brejnev
președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al UJLS.S.

1962.

guvernului sovietic, în frunte cu 
N S. Hrușciov, pentru preînțîmpl- 
narea unui nou război mondial, 
pentru instaurarea unei păci trai
nice în lume.

Sintem convinși că în anul care 
vine relațiile de strînsă prietenie 
și colaborare frățească dintre ță
rile șl popoarele noastre se vor 
dezvolta continuu spre binele marii 
comunități socialiste, a cauzei pă
cii și comunismului.

Vă trimitem, dragi tovarăși, dv. 
și poporului sovietic cele mat bune. 
urări de sănătate șl fericire, de not 
succese în Înfăptuirea mărețelor 
obiective trasate de Istoricul Con
gres al ХХП-lea al P.C.U.S.

Ion Gheorghe Maurer 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romlne

Havana

blica Populară Romînă și Republi
ca Cuba se întăresa neîncetat și 
se dezvoltă în interesul comun al 
ambelor noastre țări și al cauzei 
păcii între popoare.

Exprimînd ealda simpatie și so
lidaritatea frățească a poporului 
romin cu lupta poporului cuban 
care își apără eu curaj indepen
dența și cuceririle sale revoluțio
nare împotriva amenințărilor im
perialiste, vă urăm, dumneavoas
tră și întregului popor euban noi 
suecese în construirea unei vieți 
socialiste, prospere în patria dum
neavoastră.

Ion Gheorghe Maurer
președintele Consiliului de Miniștri

al R. P. Romlne

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

In ajunul Anului nou, N, S. 
Hrușciov a răspuns la întrebările 
puse de redacția ziarului englez 
„Daily Express" cu privire la si
tuația internațională.

„In anul care vine, Uniunea So
vietică va eontinua cu și mai multă 
perseverență lupta pentru adevă
rata rezolvare a problemei dezar
mării", a declarat N. S. Hrușciov. 
El a subliniat din nou că „fără 
dezarmarea generală și totală nu 
se poate conta pe asigurarea unei 
păci trainice pe pămînt". Popoa
rele înseși trebuie să-și încordeze 
toate eforturile pentru ca tratatul 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală să devină o realitate 
în viitorul cel mai apropiat.

„Amintiți-vă de Hiroșima 1 Amin- 
tiți-vă de criza din Marea Carai
bilor, cînd un grup de politicieni, 
cu tendințele cele mai agresive, 
din lagărul imperialismului, erau 
pe punctul să provoace un război 
mondial termonuclear 1".

A apăra lumea de forțele de
mente prin scutul dezarmării — 
iată sarcina cea mai importantă și 
mai urgentă, a subliniat N. S. 
Hrușciov.

Președintele Consiliului de Mi-. 
niștri al U.R.S.S. a declarat că gu
vernul sovietic este gata ea, înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1963 să în
ceteze toate experiențele cu arma 
nucleară, dacă și puterile nucleare 
din Oecident vor avea o atitudi
ne asemănătoare față de apelul 
O.N.U.

„Situația la tratativele de la 
Geneva este cit se poate de nesa- 
tisfăcătoare", a spus N. -Ss» Hruș
ciov, remarclnd: „s-ar părea că 
și comitetul celor 18 state se 
transformă intr-un club de dis
cuții".

„Politica puterilor occidentale se 
duce în două direcții opuse: se 
desfășoară tratative privind dezar
marea și se desfășoară, totodată, 
pe toate căile pregătiri de război".

In prezent, obținerea unui acord 
internațional cu privire la inter
zicerea pentru totdeauna a tutu
ror experiențelor cu arma nuclea
ră, fără exeepție, „este împiedica
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SITUAȚIA DIN KATANGA
ELISABETH VILLE 2 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă, 

relatează eă mercenarii lui Chombe 
au început o acțiune de distruge
re a principalelor edificii din Ka
tanga. Aceasta marchează, după 
cum subliniază un comunicat ofi- 
eial al „guvernului" katanghez, 
Începutul aplicării tactieii anun
țate recent de Chombe a „pămîn- 
tului pîrjolit". Bandele de merce
nari au aruncat In aer clteva po
duri, printre care podul de la 
Libislak, la frontiera dintre Ka
tanga și Kasai. Legăturile pe ca
lea ferată dintre Katanga și res
tul Congoului au fost astfel în
trerupte. In eomnuicatul amintit 
se spune că „guvernul katanghez 
are în vedere și alte măsuri me
nite să paralizeze coniplet econo
mia țării" în cazul în care forțele 
0J9.U. își vor continua ofensiva.

Comunicatul Ministerului Apărării 
al R. D. Germane

BERLIN 2 (Agerpres).
După sum relatează A.D.N; ln- 

tr-un comunicat al Ministerului 
Apărării al R. D. Germane se a- 
nunță că în dimineața zilei de 1 
ianuarie poliția din Berlinul occi
dental a recurs la o nouă provo
care, atacînd pe grănicerii R. D. 
Germane care își făceau .serviciul 
obișnuit de apărare a frontierei 
au. Berlinul occidental. In cursul 
atacului a fost rănit subofițerul 
Joachim Moschei, care a fost trans
portat la spital.

tă de obiecțiile Angliei și S.U.A 
în problema experiențelor subte
rane cu arma nucleară".

Uniunea Sovietică este gata să 
adauge la sistemele naționale de 
deteetare și alte metode, între 
altele, instalarea unui număr co
respunzător de stații seismioe au
tomate. „Noi considerăm că în 
prezent trebuie să fie înlăturate 
toate obiecțiile puterilor occiden
tale împotriva semnării unui a- 
cord".

In legătură au actuala situație 
anormală din Berlinul occidental 
și cu privire la evoluția, eveni
mentelor în R. F. Germană, N. S. 
Hrușeiov a spus că „temeiurile de 
neliniște sînt mai mult dealt su
ficiente".

Ne-am apropiat foarte mult de 
desăvlrșirea reglementării pașnice 
a problemei germane și trebuie 
să facem ultimele eforturi. „Dato
ria tuturor statelor din est și din 
vest este să bareze evoluția peri
culoasă din centrul Europei, dacă 
nu doresc ea ieșind din pericu
loasa criză din Marea Caraibilor 
să intre în altă criză și mai groaz
nică, și mai greu de înlăturat".

Guvernul Sovietie propune ca 
principala problemă litigioasă ca
re a mai rămas, problema trupe
lor din Berlinul occidental, să fie 
rezolvată printr-un compromis, a 
subliniat N. S. Hrușciov. „Guver
nul U.R.S.S. propune ca trupele 
aflate în Berlinul occidental să nu 
fie ale țărilor N.A.T.O., ca stea
gul N.A.T.O. din Berlinul occiden
tal să fie înlocuit cu steagul Or
ganizației Națiunilor Unite și ca 
O.N.U. să-și asume aici angaja
mente și funcții internaționale 
bine stabilite".

•Șeful guvernului sovietic,.,, shp 
exprimat convingerea că criza din 
Marea Caraibilor „va influența 
profund relațiile internaționale".

„In cazul de față pericolul a 
fost înlăturat pe calea compromi
sului, după principiul „concesie 
pentru concesie" și nu după cum 
îndemnau unii conducători din 
Occident, „spadă contra spadă".

„Trebuie să punem un funda
ment mai trainic și mai de nădejde 
coexistenței pașnice care nu poate

In același timp agenția Reuter 
relatează că, continuîndu-și înain
tarea sub focul artileriei katan- 
gheze pe șoseaua Elisabethville— 
Jadotville, primele unități ale for
țelor O.N.U. au forțat fluviul Lu- 
fira și au atins cartierele sudice 
ale Jadotville-ului. Potrivit ultime
lor știri, forțele O.N.U. au încer
cuit orașul.

Ministerul de Externe al guver
nului central aongolez a anunțat 
eă intrările și ieșirile în și din 
Elisabethville vor fi controlate de 
acum înainte de guvernul centraL 
Un birou al serviciilor de imigra
re ale guvernului central a fost 
instalat miercuri dimineața la Eli
sabethville. Ministerul de Externe 
a făcut cunoscut că numai vizele 
eliberate de autoritățile competen
te din Leopoldville slut valabile.

In zilele de 28 și 31 decembrie 
elemente fasciste din Berlinul oc
cidental au pătruns pe teritoriul 
capitalei R. D. Germane, provo- 
cînd explozii în diferite puncte ale 
orașului.

In comuniaatul Ministerului A- 
părării al R. D. Germane se subli
niază eă întreaga răspundere pen
tru aceste acte agresive împotriva 
R. D. Germane o poartă autorită
țile Berlinului occidental și Sena
tului vest-berlinez.

să nu fie îndelungată". N. S. Hruș
ciov a subliniat că există desigur 
contradicții de ordin ideologic.’ 
„Fie însă ca problema, care anu
me orînduire socială este mai bu
nă, a cui sistem este mai viabil, 
să fie rezolvată prin întrecerea 
economică pașnică, în condițiile 
respectării drepturilor suverane 
ale tuturor popoarelor. Celălalt 
mod de a acționa — războiul. ter
monuclear — trebuie să fie ex
clus".

Șeful guvernului sovietic a răs
puns negativ la întrebarea dacă 
el consideră posibil sau de dorit 
ca cele două mari puteri, U.R.S.S. 
și S.U.A., să aibă un rol dominant,' 
in întreaga lume.

„In prezent este mai important 
ca oricînd contribuția fiecărui 
stat, mare sau mic, la eforturile 
comune în vederea asigurării unei 
păci trainice".

Uniunii Sovietice și S.UA., da
torită unei seri, de cauze, le re
vine o răspundere deosebită pen- 
tru destinele păcii generale. „De;,''/ 
aceea noi ne pronunțăm pentru 
dezvoltarea unor relații bune și, 
dacă este posibil, prietenești іц- 
tre U.R.S.S. și Statele Unite al<b 
Amerieii".

„Sintem gata să colaborăm ca 
Marea Britanie în înfăptuirea ori
căror măsuri îndreptate cu adevă
rat spre întărirea păcii", a spus 
N. S. Hrușciov, referindu-se la 
dezvoltarea relațiilor sovieto-en- 
gleze. „Am dori să- colaborăm <ru 
Anglia, care este una dintre cele 
mai mari puteri ale lumii, în re
ținerea celor mai agresive' și re
acționare forțe, care se străduiesc 
să ajungă Ia bufonul războiului
nuclear".

Șeful guvernului sovietic a a- 
preciat pozitiv dezvoltarea comerț 
tului sovieto-englez.

Apreciind perspectivele pentru a- 
nul 1963, N. S. Hrușciov a decla
rat : „Sper că anul 1963 va fi un 
an al dezvoltării pașnice a ome
nirii, un an de progrese esențiale 
în reglementarea problemelor in
ternaționale actuale și de slăbite 
a încordării internaționale.

Sînt ferm convins că anul 1963
va fi, de asemenea, un an de în
tărire continuă și de dezvoltare a 
Uniunii Sovietice și a întregului 
sistem mondial socialist, un an. de 
noi succese în întărirea statelor 
independente apărute pe ruinele 
imperiilor coloniale, de succese în 
lichidarea definitivă a colonialis
mului.
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Patru ani de la victoria 
revoluției cubane

HAVANA 2 (Agerpres).
La 2 ianuarie Insula Libertății 

a sărbătorit împlinirea a 4 ani' de 
la victoria revoluției cubane.

La Havană în Piața Revoluției 
„Jose Marti", a avut loc o para
dă militară și o grandioasă mani
festație populară. Primul miniștrii 
al Cubei, Fidel Castro, a rostit o 
amplă cuvintare.

BUDAPESTA 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

M.T.I., conform unei hotărîri a- 
doptate de guvernul R. P. Ungare, 
începînd de la data de 1 ianuarie 
1963 s-au redus prețurile la o 
serie de produse, printre care 
motociclete, ' pick-upuri, mașini 
centrifuge, mașini de cusut eîo- 
rapi de damă, lenjerie bărbăteas
că. Vor fi reduse, de asemenea, 
progresiv pînă la sfîrșitul anului 
taxele de Întreținere a imobilelor.

Această reducere a prețurilor 
va permite ca populația să reali- 
zeze in cursul anului 1963 o eco
nomie de peste 300 milioane fo- 
rinți.
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