
• >

îî! Trăiască Republica Populară Romînă
Proletari din toate țările, uniți-vă l

de la proclamarea Republicii
stat

panou 1 întrecerii

cuvîntui de- 
președintele 
Sindicatelor, 
Roman Moi

vot 
bu-

fr' ""X1

S£xi>ătorim cea de-a 16-a aniver
sare a proclamării Republicii Popu
lare Romine, eveniment măreț in 
istoria patriei noastre. Ne amintim 
cu emofle de acea zi de 30 Decem
brie a anului 1947, cînd poporul 
romin, in frunte cu eroica noastră 
dasă muncitoare a răsturnat mo
narhia $i a proclamat Republica 
Populară Romină. Prin acest mă
reț act, inlăptuit sub conducerea 

' partidului comunist, poporul nos
tru a pus capăt- domniei Hoheu- 

«eUemiior care timp de decenii a 
sluij» ca instrument al dominației 
claselor exploatatoare. Anii negri 
ai stăpinirii Hohenzollernilor în ța
ra noastră sint pătați de sîngele 
miilor de țărani uciși in răscoalele 
din 1888, din 1907, al muncitori
lor căzuți fn 1918 in Piața Teatru
lui Național, Ia Lupenl in 1929, la 
Grivlța in 1933. Cei mai buni fii 
ai poporului, luptători neîniricați 
împotriva exploatării necruțătoare; 
la care erau supuși muncitorii, Îm
potriva jefuirii de către moșieri, 
chiaburi și cămătari a țăranilor, 
erau aruncați in închisori, schln- 

giuiți. Infeudarea țării capitalismu
lui străin, Înscăunarea dictaturii 
fasciste, aruncarea Rominiel in o- 
diosul război antisovietic sint in
disolubil legate de politica de tră
dare a intereselor fundamentale ale 
țării promovată de monarhie

Prin răsturnarea monarhiei și 
proclamarea Republicii Populare 
Romine, care au Însemnat cuceri
rea deplină a puterii politice de că
tre clasa muncitoare, fn alianță cu 
masele largi ale țărănimii, poporul 
nostru și-a deschis drum larg spre 
• viață nouă, liberă șl prosperă. 
Cei 16 ani care au trecut de la pro
clamarea Republicii, sint ani de 
profunde transformări înnoitoare. 
La orașe și sate a învins socialis
mul, a fost lichidată pentru tot
deauna exploatarea omului de că
tre om. Sub soarele socialismului, 
vechea Rominie, ținută in alintă 
Înapoiere de moșierime și burghe
ze, jefuită de monopolurile străi
ne, a devenit o țară înfloritoare, 

I cu o industrie puternică, cu o a- 
gricuitură înaintată, in Întregime 
colectivizată. Patria noastră liberă 
înflorește an de an prin noile fa
brici, uzine, centrale electrice, prin 
marile construcții social-culturale 
ce impînzesc întreaga țară, prin 
viața nouă pe care o trăiesc din 
plin toți cel ce muncesc. întreaga 
țară s-a transformat, prin munca 
eroică a poporului nostru condus 
de partid, intr-un imens șantier 
plin de freamătul unei munci en
tuziaste pentru înfăptuirea măre
țului program al desăvlrșirii con
strucției socialiste elaborat de cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R.

In rînd cu toate regiunile țării. 
Valea noastră a Jiului a cunoscut, 
in anii Republicii, o înflorire fără 
precedent. An de an orașele noas
tre miniere se Înnoiesc prin mul
țimea blocurilor Înălțate de harni
cii, muncitori constructori, peisajul 
industrial al Văii Jiului s-a îmbo
gățit' prin noi obiective cum sint 
Termocentrala Paroșeni, preparația 
Coroești. Minele Văii Jiului, afla
te fn continuă dezvoltare. In plin 
progres tehnic, trimit prin munca 
dîrză a minerilor, muncitorilor și 
ingtneriloir, cantități sporite do 
cărbune cocsificabil și energetic 
atît de necosar economiei națio
nale. Bilanțul rodnic al munril co
lectivelor minelor și întreprinderi
lor Văii Jiului din acest an a fost 
înfățișat de recentele lucrări ale 
Conferinței orășenești de partid, 
In cadrul, căreia comuniștii au ra
portat partidului că toate minele, 
toate întreprinderile și șantierele 
Văii Jiului și-au Îndeplinit cu 
cinste sarcinile- de plan pe acest 
an. Experiența d'obîndită in obți
nerea acestor succese, sarcinile mo
bilizatoare ale planului pe 1964, 
pe care oamenii muncii din Valea 
Jiului sint hotărlțl să le Îndepli
nească și să le depășească, consti
tuie garanția unor noi și impor
tante Înfăptuiri.

Poporul nostru sărbătorește ani
versarea proclamării Republicii min-
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Nu de mult la Petroșani s-a dat în felesluță o impunătoare construcție. Este vorba de noul se
diu- aT-filialei locale a Institutului do cercetări mMero. №i GHȘBU; Vedere din față -a clădirii.

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 baci

Sonet de ziua j
Republicii

de МШАІ BENIUC 6
♦ 

Cresc anii tăi i
străluminați de lapte, * 

Republică
ce porți în stemă schele : 

soarele siărmlnd «
bătrîna noapte, ♦ 

sus de tot J
mărgeanul unei stele. | 

♦ 
Ferice ram al visurilor mele ♦ 
In mărul cel cu poame j

roșii coapte, î 
Cu munca rod І

în ramurile grele t 
Stîruind mirare-nvăluită-n 

șoapte, I 
Fii printre celelalte

ramuri siiute j 
Chemare osteniților porumbi, ț 

zboare-apoi
în lume crainici proaspeți, ț

păcii — leagăn fii,
care s-alinta 

U rmașii-nvingători
urmașii scumpi, 

Ai spațiilor Cosmosului oaspeți.

СЗгЬипе peste planul 
anual

Au trecut deja 5 zile de cînd 
minerii Văii Jiului au raportat 
îndeplinirea planului anual de ex
tracție a cărbunelui. Acest succes 
a constituit un imbold pentru ob
ținerea de noi și importante rea
lizări. Iii abatajele exploatărilor 
noastre, minerii au continuat să 
muncească cu însuflețire pentru a ' 
cinsti cu noi înfăptuiri cea de-a 
16-a aniversare a Republicii. Ei au 
extras pînă în ziua de 28 decem
brie 
tone 
getic

inclusiv, mai bine de 130 000 
cărbune cocsificabil și ener- 
peste planul anual. Cele mai

frumoase realizări au fost dobîn- 
dite de minerii de la Lupeni și U- 
ricani care și-au depășit planul a- 

cu aproape 45000 și, res-
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Încheierea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Nationale

al ordinei de zi, deputatul Grigore 
Geamănti, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat proiectul de lege 
pentru ratificarea decretelor nor
mative emise în perioada de la ЗѲ 
decembrie 1962 pînă la 26 decem
brie 1963, care a fost apoi aprobat 
prin vot secret.

Marea Adunare Națională a ales, 
prin vot secret, pe deputatul Petre 
Cottstantinescu-Iași, ca membru al 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne.

Declarind Închise lucrările sesiu
nii, tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, a 
subliniat că, sesiunea a fost deose
bit de rodnică. Marea Adunare Na
tionaid a dezbătut pe larg și a 
aprobat darea de 
făptuirii planului 
1963 și cu privire 
pe anul 1964 și
pe anul 1964. Hotărîrile Marii Adu
nări Naționale vor asigura dezvol
tarea în continuare a patriei noas
tre pe drumul desăvlrșirii construc
ției socialiste, pe baza programului 
stabilit de cei de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romin.

Desfășurarea dezbaterilor și una
nimitatea cu care au fost adoptate 
hotărîrile au demonstrat adeziunea 
entuziasta a deputaților la preve
derile planului de 
ncmiei naționale 
de stat pe anul 
acum sarcina ca,

Sîmbătă, la amiază, au luat sîir- 
șit lucrările celei de-a cincea se
siuni ordinare a Marii Adunări Na
ționale.

In lojile oficiale se aflau con
ducătorii partidului și statului.

In tribune erau prezenți șeii ai 
misiunilor diplomatice, acreditați in 
R.P. Romînă, precum și numeroși 
Invitați.

In continuarea discuției generale 
ta darea de seamă asupra înfăp
tuirii planului de stat pe 1963 și 
cu privire la planul de stat pe 196-J, 
precum și la proiectul bugetului 
pe anul viitor, au luat 
putații Isac Martin, 
Consiliului Centrai ai 
Radian Porumbescu și 
dovan, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat o hotărlre prin care se a- 
probă Darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe anul 
1S63 și cu privire la planul de 
pe 1964.

Apoi a tost adoptată, prin 
secret, legea pentru aprobarea 
getului de stat pe 1964 al Repu
blicii Populare Romîne, după ce 
proiectul a fost citit pe articole.

Trecîndu-se la următorul puncl 

pectiv, peste 25 000 tone de căr
bune.

îl constituie reducerea conti- 
a consumului de material lem- 
In acest scop minerii vulcă- 
au introdus și extins pe scară 

mai largă armarea metalică.

Fruntași în reducerea 
consumului de lemn

Unul din principalele obiective 
de întrecere ale minerilor din Vul
can 
nuă 
nos. 
neni 
tot
Anul acesta, din abatajele minei 
Vulcan cu susținere metalică au 
fost extrase 74 000 tone de căr
bune. Totodată au fost armate me
talic galerii în lungime de 7 325 
m.l. Toate acestea au făcut 
scadă considerabil consumul 
lemn de mină. Economisind în 
cest an 1350 m.c. lemn minerii 
Vulcan se situează pe primul
pe bazin cu reducerea acestui con-

să 
de
a- 

din 
loc

Duminică

29 decembrie
1963

se amă asupra în
de stat pe anul 
la planul de stal 
bugetul de stai 

!

dezvoltare a eco- 
și ale bugetului 
1964. Ne revine 
laolaltă cu toți

cei ce muncesc din patria noastră, 
să continuăm eforturile pentru a 
transpune în viață cele hotărlte în 
această sesiune.

In încheiere, președintele Marii 
Adunări Naționale a spus:

In zilele ce urmează vom sărbă
tori 16 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Romîne și vom 
păși într-un nou an în care vom 
aniversa două decenii de la elibe
rarea patriei noastre de sub jugul 
fascist. Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
sd vă urez din inimă multă să- 
nătate, noi succese în muncă, pros
peritate și fericire personaid și sd 
vd adresez tradiționala urare a 
poporului nostru „ha mulți ani Г.

(Agerpres). t—-
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Cuvintul tovarășului Bujor 

Alinășan, ministrul minelor și 
energiei electrice.

ADUNARI FESTIVE 1

exploatările 
muncii din 

ale Văii 
și sanitare.

Ieri 'după-amiază, in majoritatea 
localităților Văii Jiului au avut 
loc adunări festive consacrate săr
bătoririi celei de-a 16-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Romîne. La adunările festive au 
participat numeroși muncitori, teh
nicieni, ingineri de la 
miniere, oamenii ai 
celelalte întreprinderi 
Jiului, cadre didactice 
Cu acest prilej au luat cuvîntui 
membri ai Biroului Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani. La 
Petrila a luat cuvîntui tovară
șul Karpinecz loan, secretai al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani.

La adunările festive din orașele 
Lupeni și Vulcan, au vorbit despre 
importanta acestei aniversări to
varășii Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani și Blaj Traian, membru 
ai Biroului Comitetului orășenesc 
de partid, președintele Sfatului 
popular al pragului Petroșani.



А ВВОД TINEREȚE A „CAROLINEI“
9 zorești taediat după ее treci 

cu fracul Masul Lupeniuhii. Si
lueta ei se ridică zveită pe natal 
Jiului, pe o colină ca doodnă dins- 

tpre nord orașul vorbind despre ma
rile schimbări ce au avut loc In 
Lupeniui zilelor noastre. Dar să 
UU anticipăm.

Cine este „Carolina" ? Această 
întrebare și-a pus-o, cu siguranți 
cu maj bine de 50 de ani In urmă 
»1 un grup de mineri înarmați cu 
tîrnăcoape și lopeți, in momentul 
cînd au lost trimiși să înceapă pe 
colina din imediata apropiere a 
fiului Săparea unui puț nou, de- 
iîumit de conducerea minei „Puțul 
Carolina". Cine putea fi Carolina, 
poate soția directorului minei, poa
te logodnica vreunui inspector 1 
Răspuns precis nu au primit mi
nerii la întrebare. Nici nu erau 
prea interesați. Doar, aproape fie
care puț sau gură de mină purta 
denumiri asemănătoare; Victoria, 
Martha, Maria, Ella, Clara, Ileana. 
Minerii au săpat puțul. Deasupra 
puțului s-a ridicat turnul metalic. 
$1 lucrarea minieră, ca și cartie
rul de case mici construite din 
bîrne din jurul puțului au purtat 
de atunci denumirea de „Caroli
na".

Mulți ani au trecut de atunci. 
Și de-ar putea grăi, despre multe 
întîmpliri ar putea povesti „Ca
rolina", întîmplări la care a fost 
martoră In cursul anilor. Ar putea 
povesti despre oastnenii vlăguiți, cu 
haine zdrențuite pe care-i cobora 
In fundul pămîntului de trei ori 
pe zi, scoțlndu-i apoi la ziuă ne- 
gri, sleiți de puteri. Multe ar pu
tea povesti Carolina și de ziua 
«ceea de primăvară a anului 182? 
fiind mestecenii din jur se îmbrfi- 
oau in verdeață, iar minerii pregă
teau steagurile roșii pentru serba
rea de la Surduc a zilei de 1 Mai. 
Ere 27 aprilie. O zi însorită, lu
minoasă. $1 totuși această zi a 
rămas cea mai tristă, cea mai 
neagră din istoria minei. In amia
za acelei zile sirenele au Înfiorat 
Întregul Lupeni cu un geamăt pre
lung, sinistru. Din puț a răbufnit 
Spte Cer un nor negru ce a aco
perit seninătatea zilei și a împrăș
tiat In jur un miros greu. In ju
rul puțului s-a adunat după aceea 
o masă negră, nemișcată de femei.

DORINTI ÎMPLINITE
‘ Bre un ger de crăpau pietrele. 
In oasa minerului șomer Cristea 

i Qbeorghe ultimul ciutac, folosit 
plnă atunci drept scaun, a fost 
prefăcut în țăndări spre a mai în
dulci un pic atmosfera de gheață 
a bordeiului.

— Ce ne facem bărbate. Cărbuni 
și lemne de foc nu-s, făina din 
ladă s-a gătat de mult, hainele 
și incălțămintea-s ferfeniță și iată 
trece anul și încă n-ai găsit de 
lucru.

Bărbatul și-a îngropat obrajii 
scofUciți de mizerie în palme și a 
oftat prelung. O singură dorința 
avea. Să găsească de lucru. Nu 
și-a văzut insă dorința împlinita, 
așa cum nu și-au văzut-o In acea 
vreme nici unul dintre minerii ră
mași pe drumuri după închiderea 
minei. Dar de cit să vorbim despre 
acele vremuri la a căror aducere 
aminte fețele se încruntă mai bine 
să trecem în revistă cu ochii min
ții anii aceștia noi, ani de vise 
șl dorinți înfăptuite pentru orop
siți! de altă dată.

Cit de mari au fost bucuriile 
celor care s-au mutat în aparta
mente noi, confortabile. Numai In 
acest an numărul lor se ridici 
la mai bine de 1 500. Dar noile 
apartamente au trebuit să fie 
mobilate. In numai ц - juni 
din acest an s-a vtadut mal 
multă mobilă cu 3 601 000 
lei de cît în tot anul trecut Com
parativ cu anul trecut, în Cele 11 
luni încheiate din 1963 s-au vta
dut mai multe tricotaje cu 2 275 000 
lei, confecții cu 2 138 000 lei, tar 
la încălțăminte suma întrece cu 
mult 2 000 000 lei. In anul trecut 
oamenii muncii din Valea Jiului 
au fost bina îmbrăcați. Acum stat 
și mai bine. Belșugul și bunăstarea 
sporesc an de an. In gospodării au- 

bărbați Și copii în așteptare, plini 
de jale. Au fost scoase la supra
față 82 corpuri omenești carboni
zate, mutilate. Iată efectul explo
ziei de metan din 27 aprilie 1922 
la mina „Carolina", efectul goa
nei după profit, exploatării prădal
nice a cărbunelui, efectul lipsei de 
grijă pentru securitatea muncii mi
nerilor ! Despre ace stă zi, „Ca
rolina" nu poate povesti. Povestesc 
in schimb, minerii pensionari An
tal Nicolae, unul din cei patru 
supraviețuitori ai catastrofei, sau 
Cioflica Grațian, unul din minerii 
trmiși să-și caute tovarășii rămași 
in adincuri după explozie. Au plă
tit atunci minerii Lupeniulut pen
tru bucata lor de pline, pentru 
posibilitatea de a-și clștlga exis
tența, un tribut greu : 82 de vieți 
omenești. Dar ce folos ?! Pe cit 
de nemiloasă s-a dovedit mina tle- 
intreținută, ne aerisită, la fel de 
nemiloși au fost stlplnitorii minei. 
Nici 10 ani nu ou trecut și, odat î 
cu terminarea exploatării «tratelor 
superioare, mina „Carolina" a 
fost declarată nerentabilă $1 
a fost închisă. A avut soarta ce
lorlalte mine închise de capitaliști 
In anii crizei. De atunci puțul „Ca
rolina" umplut cu rambleu, cu ins
talațiile demontate, a stat părăsit 
zeci de ani, evoclnd doar un tre
cut zguduitor.

Și totuși „Carolina" trăiește, ini
ma el bate din nou puternic. Deci 
„Carolina" are Încă o poveste 
nouă. Dar nu e nici o poveste, E 
realitate! De realitatea anilor noș
tri e vorba, ani care și-au pus 
peceta asupra întregii mine, asupra 
vieții întregului Lupeni. Mina Lu
peni s-a dezvoltat, devenind o ade
vărată uzină subterană, in abatajeiv 
ei lucrează utilaje dintre cele mai 
moderne. In cadrul minei au intrai 
In funcție noi capacități de pro 
ducție, noi instalații de forță și de 
protecție a muncii. Anii acești.-' 
noi care s-au scurs sub steaua 
luminoasă a Republicii și care au 
dus la schimbări atît de adinei, au 
trezit ta o viață nouă și pe „Caro 
lina '. Puțul a fost derambleat, des
chis pină la orizontul 480, făcin- 
du-i-se legătura cu artera princi
pală a minei.

Azi „Carolina'' e zveltă și ruin- 

ștaile de spălat au luat locul al
biei de rufe, iar frigiderele, ma
șinile de cusut și aspiratoarele au 
devenit obiecte de uz obișnuit.

Un indice al creșterii nivelului 
de trai și ai noilor preocupări ale 
oamenilor muncii stat excursiile. 
In concediu, multi o pornesc prin 
țară, fie cu autocarele ©.Ы.Т. fie 
cu trenul sau cu mașinile, ori cu 
motocicletele proprii. Numai prin 
O.N.T. Carpați au fost organizate 
133 de asemenea excursii la care 
au participat mii de oameni at 
muncii din Valea Jiului. Itinera- 
riile au fost bine alese. Fiecare 
din ele a oferit prilejul de a cu
noaște orașe mari și frumoase, 
construcții industriale gigantice șt 
peisaje minunate. Peste 260 turiști 
din Valea Jiului au avut fericirea 
să participe la excursii organizate 
in Uniunea Sovietică, R.P. Ungară 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.D. 
Germană și R.P. Bulgară.

Dar parcă numai in acest do
meniu cei ce muncesc Își văd do
rințele înfăptuite? Numai în a- 
cest an, pentru sănătatea oameni
lor muncii din Valea Jiului statul 
nostru a cheltuit 27 500 000 lei. E 
o cifră ce nu mai necesită comen
tarii.

Zilele acestea minerilor din Va
lea Jiului li s-a oferit o nouă 
bucurie — primele de vechime pen
tru anul 1963 în valoare de 
20 000 000 lei, cu 1 000 000 mai mult 
de cit mul trecut. Lanțul bucu
riilor și dorințelor Înfăptuite e insă 
lung. La el se vor adăuga noi ve
rigi care vor vorbi despre viata 
fericită pe car» o trăiesc in anii 
Republicii toți cel ce muncesc dîn 
patria noastră.

M. MICA
D. CRIȘAN 

minei : alimentea- 
mina, prin el se 

din subteran. Dar 
abia acum înce-

dră din nou. Și pe bună dreptate. 
Puțul are un turn nou, metalic. In 
jurul puțului au răsărit construcții 
noL Casa mașinii de extracție a fost 
complet renovată. A fost montată 
o nouă mașină de extracție. In 
imediată apropiere a puțului a fost 
construită o casă de compresoare 
de mare putere, o centrală termică 
pentru încălzirea pe timp de iarnă 
a aerului ce intră în mină. Puțul 
renăscut își aduce de acum apor
tul la activitatea 
ză cu aer curat 
evacuiază apele 
tinerețea puțului
pe, viitorul îi stă încă în față. Pu
țul „Carolina" va deveni puțul 
principal de aeraj ai minei. Prin 
el va porni spre adîncuri șuvoiul 
de aer proaspăt, dătător de viată, 
ce va spăla abatajele de aerul 
viciat, de gaze de mină, va răcori 
fețele minerilor, le va Înzeci pu
terile. In anul care vine puțul va 
fi adîncit in continuare;' va stră
bate orizonturile 440, 400 va ajun
ge la 300, cel mai adine orizont 
al exploatării. Puțul va mai avea 
încă o menire importantă: va de
veni drumul care 
dineuri cablurile 
duetele de aer 
vor alimenta cu 
în mișcare utilajele din organismul 
minei, cu ajutorul cărora minerii 
vor zmulge și vor trimite la ziuă 
bogăția din straturile de cărbune 
cocsificabil.

va duce spre a- 
electrice și 
comprimat 
energie și

con-
care
pune

I. DUBEK

Copiii oameni lor muncii din cartierul Braia Lupeni au primit în acest an un dar 
prețios din partea constructorilor: O școală nouă cu 16 săli de clasă.

IN CLIȘEU 5 Noua școală de 8 ani din Braia-Lupeni. L BRANBA

Pe estrade în cinstea aniversării Republicii 
și a Anului nou

Filele calendarului și-au luat 
zborul pe rînd, una cite una. Au 
mai rămas puține zile pînă cînd 
1963, încovoiat sub povara reali
zărilor, va preda ștafeta noului 
an — 1964.

Pretutindeni se fac pregătiri. E 
și firesc. Oamenii muncii vor să 
Intîmpine sărbătoarea patriei noas
tre dragi și Anul nou cu realizări 
de seamă In toate domeniile de 
activitate.

Ultimele zile ale acestui an stat 
folosite din plin și de către ar
tiștii amatori, in fiecare zi, clu
burile freamătă de lume. Luminile 
ard pînă tîrziu in noapte, Ctatecul 
și voia bună sini în largul lor.

Sub îndrumarea atentă a ins
tructorilor, artiștii amatori au pus 
in scenă noi programe. Repetă de 
zor. El vor să încheie cu succe-s 
anul, să pășească în noul an cu 
forte sporite pentru ridicarea pe 
o scară tot mai înaltă a activită
ții cluburilor. De altfel, rezultatele 
obținute în anul ce s-a scurs stat 
concludente în această privință. 4La 
faza pe regiune a celui de-al Vll- 
lea concura al formațiilor artistice 
de amatori ținut fn vară ta Hune
doara, Valea Jiului s-a prezentat 
cu o frumoasă carte de vizita, 
petrileniî au ocupat lacul 1 cu o- 
pereta „Vlnt de libertate", pe- 
troșănenli locul I cu orchestra 
simfonică, cei de la Uricani s-au

In acest an, 1963, un număr de 
640 tineri din Valea Jittfai au Îm
plinit vîrsta de 18 alii. S virila 
primei tinereți, Vîrsta fiind visu
rile Înaripate ale adolescenței În
cep să prindă contur. O nouă pro
moție de cetățeni majori ai patriei 
noastre își alătură forțele sale ti
nere, torțelor Întregului nostru po
por, in lupta pentru un viitor lu
minos.

Intr-adevăr, socialismul a adm 
acestor tineri, de la primii pași 
pe care ei li fac in viață, bucuri,, 
de a-și putea Împlini cele mai 
Îndrăznețe visuri. In Intiitiiriie pe 
care le-au avut cu minerii în vîrs- 
tă, tinerii noștri uu ailed că Pi 
vremea slăplnlrii burghezo-moșie- 
rești, mai bine de 40 ia sută 
din populația Văii Jiului era anal
fabetă. întuneric, mizerie, muncă 
de rob — iotă Ce sortiseră Cla
sele exploatatoare fiilor de oa
meni ai muncit. Cîți dintre minerii 
virstnief пи-fl amintesc cu strin
gers de inimă cum Împinși de 
foame, de sărăcie, luau 
adlncutilor de 
spre a scoate 
pitaliști.

Cîteva dire 
tru a oglindi 
mări pe care i 
dus In viața 
mințeam la începutul acestor rin- 
duri că în acest 
care trăiesc in 
împlinit vîrsta 
tre aceștia, 100
Institutului de mine din Petroșani, 

drumul 
la tragedii virstd, 

cărbune pentru ca-

sint suficiente pen- 
prolundele transfer 

socialismul le-a pro- 
tinerei generații. A-

an, 640 de tineri 
V alea Jiului au 

majoratului. Din- 
sînt studențj ai

clasat pe locul II cu brigada ar
tistică de agitație, iar lonenii pe 
același loc cu formația corală.

Confirmînd aceste rezultate, for
mațiile artistice de amatori din 
Valea Jiului s-au pregătit asiduu 
în continuare și, în cinstea sărbă
torii Republicii și Anului nou, 
vor prezenta frumoase programe 
cultural-artistice cu repertorii bo
gate, adecvate evenimentelor.

Cei mai harnici mineri ai Văii 
Jiului — uricănenii vor viziona 
un bogat program festiv prezenta*, 
de formațiile artistice ale clubului 
care au pregătit cu multă sirguință 
ultimul program ce-1 vor prezenta 
anul acesta în localitatea lor.

La Lupeni va fi piezentat, de 
asemenea, un program festiv la 
care își vor da concursul formația 
corală, orchestra de muzică ușoară 
echipa de dansuri și orchestra se- 
misimfonică. In repertoriul corului 
figurează printre altele, cîntecele 
„Patrie, bogat tezaur", „Te cînt 
partid", „Te iubim tinerețe".

.Artiștii amatori din Lonea vor 
dedica zilei Republicii un montaj 
literar-muzical care va cuprinde 
toate formațiile clubului. Corul are 
în repertoriu cintece ca „Republică, 
măreață vatră", „Cîntec de dor", 
„Imnul nopții" și altele, iar soliștii 
vocali de muzică populară Și-au 
inclus in repertoriile parsonale cln- 
tecele din folclorul nou Arfle- 

ім-

кй~

f

muncitbts. 
cetățeni fer 
bucurie pe

unde se pregătesc să c-. 
gineri al industriei noast- 
Alți 215, tint elevi 
profesionale și medii, 
sini, in marea iot та joi 
citori calificați. Acolo --m 
cesc, In producție, pe 1 
Iilor sau tacuitățiloi, ti ■ 
tir mă ca oameni de nc

Iată-1, de exemplu. 
Matei Constantin, iăcci 
ha Aninoasa. in cursu 
a împlinit vitsta de > 
munca depusa, setea c 
ță, străduința pentru 
tneinică a meseriei ii 
riadul celor mat bu , 
intrarea In tindurile 
maiori nu este singura 
care anur 1963 i-a adus-o aces
tui tlnăr. Nu de mult, comuniștii 
din sector l-au primit in rindu1 
candidaților de partid. j -el nu 
este singurul. Tinerii muncitori 
Bartha Petru, Șanț a Csaba tot de 
la mina Aninoasa au devenit în d- 
cest an nu numai cetățeni majori, 
ci fi candidați de partid.

-Mă străduiesc să Învăț, să de
vin muncitor bun. un lăcătuș-me
canic de o Înaltă calificare spre 
a putea contribui ia ușurarea și 
inltumusețarea munca minerilor, 
spunea ttndrul Ciulacu Petru, elev 
al școlii profesionale din Lupeni) 
cu prilejul sărbătoririi zilei majo
ratului in aceasta localitate. Gin- 
dul de a se pregăti pentru mun
că, pentru viață, îi slăpînea cu 
aceeași putere pe Stănculete 'țan 
elev și el la școala profe* д 

pe rindr 
Autul о с.

-IU ««ie,

curia 1 , 
slnt cup 
rii Pălivai, . i 
și Șerbâi.escu 
Maree,, zidari pe 
șantierul de cons
trucții din Lupeni, 
atunci cînd meș
terul ii laudă pen
tru hărnicie, per 
tru lucrări de Ca
litate ,

Grija de-Ca/ё.а - 
bucură din parte*, 
statului nostru so
cialist, încrederea 
cu care slnt pri
miți fn rlndui ce
tățenilor majori, 
deschid acestor ti
neri perspective 
luminoase.

șule, apă lină", „Unde merg Și 
orice fac", „Ce frumos e-n sat la 
noi" etc.

Cu cîntec, joc și voie bună vor 
întîmpina sărbătoarea Republicii și 
Anul nou și artiștii amatori din 
Petroșani. In cadrul programului 
comun ce va fi prezentat in sala 
teatrului de stat și la care își vor 
da concursul cele mai bune iorma- 
ții artistice din Valea Jiului, or
chestra simfonică din Petroșani va 
participa cu un repertoriu bogat 
în care stat incluse cintecele „Pa
trie scumpă și mindră". Dana 
popular", „Aria Cristinei" din o* 
pereta Vtnzătorul de păsări de 
Zeller.

Artiștii amatori din , Aninoasa 
vor fi prezenți pe scenă cu un 
program festiv al brigăzii artis
tice de agitație, cu orchestre de 
muzică ușoară și soliștii vocali, și 
cu formația de teatru pentru copil.

Programe dedicate marii sărbă
tori a poporului nostru ■— 30 De
cembrie și Anului nou pregătesc și 
artiștii amatori din Vulcan și Pe
troșani, din Cimpa și Bănlța, ca șl 
studenții de la I.M.P.

In timp ce minerii scot la lumină 
mai mult cărbune peste plan, ar
tiștii amatori fac totul pentru ca 
programele lor de sfirșit de an să 
fie cît mai izbutite. Cu toții vor 
păși in noul an cu cîntec, joc și 
voie bună.

DUMITRU GHEONEA
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nouă - prieten de nădejde 
al minerului

'canele de abataj au 
ta.:: .1 . eții formați de puș-

jnturat profilul de be- 
duțulul. Este coborît co- 

. .^.bil, greu de 13 tone. Se 
de de la cofraj și se face 

a. Slut ultimele pregătiri 
Ai.: rea începerii betonării. Prin 

' • flexibil manevrat cu ușurin
.e minerul Nistor Joan betonul 

‘ .epube cu iuțeală după cofraj.
’. D*pă un timp Nistor, este schim* 

fe «t de Szekely. In scurt timp be- 
tJbul ocupă întreg spațiul liber de 
după cofraj. Totul a durat doar 

/ trei ore și au fost realizați încă 
doi metri de puț. Apoi cele două 
jreifere sînt luate în primire de 
către minerii Bartha Nicolae și Ne
meș Ilie. Minerii apasă pe butoane 
și greiferele sînt dirijate cu ușu
rință in frontul de lucru pentru 
ce apoi să se înfigă în sterilul fă
râmițat de pușcătură. Apoi chibla 
plină este gata să facă drumul spre 
zîuă.

In fiecare zi, în fiecare schfmb, 
munca la puțul auxiliar nr. 1 de la 
Dllja se desfășoară rapid, bine or
ganizat. Ajutați de tehnica avan
sată, oamenii din brigada con
dusă de minerul Bartha Dioni- 
sie realizează viteze record la să
parea puțului,

...Munca în schimbul I a înce
put de curînd. In abataj, un colos 

__ n metal prevăzut cu tamburi tă- 
"—'«Ari alunecă încet in jos, de-a 

1 <ul contului pe lingă armătu- 
зііс^ I.ță front, sub co

șare a ț, ă grinzi in consolă
laie Г ; cei (joj tamburi taie zdra- 
istoria].^ cărbune. Tînărul Duban 
ar"

Anton, mecanicul manevrează cu 
siguranță comenzile combinei. Sfă- 
rlmat în bulgări, cărbunele este 
dirijat pe transportorul blindat. Itt 
e*--’ j nu se află decît ajutorul d« 

:c și doi mineri care pregă- 
nouă nișă de unde combina 

-cepe tăierea fîșiei următoare. 
_-cut de abia o oră și combina 

deja de-a lungul frontului 
o fîșie de 40 de metri. Purtat de 
puternicul transportor, șuvoiul de 
cărbune ia drumul galeriei para
lele, După ce combina mai taie o 
fîșie din front aerul comprimat își 
arată puteiea : lmpingătoarele pneu
matice mută transportorul, Îndoit 
Intre timp ca un șarpe metalic u-

--------------- ©

16 ani de la proclamarea Republicii
(Urmare din pag. l-a)

dru de marile succese doblndlte 
In toate domeniile de activitate. 
Dezvoltarea puternică a economiei 
naționale pe calea arătată de partid 
iși arată acum din plin roadele bi
nefăcătoare pentru creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și cul
turale a celor ce muncesc. Țara 
noastră e cunoscută astăzi in În
treaga lume nu pentru tristele re
corduri ale mortalității infantile, 
ale analfabetismului, ale mizeriei 
maselor populare, ci prin succese 
de seamă obținute in dezvoltarea 

Noul cartier Livezeni din Petroșani care cuprinde în prezent peste 100 de blocuri, 
este unul din cele mai frumoase și mai mari din Valea Jiului. —-

IN CLIȘEU; Un aspect din cartierul Livezeni.

riaș, lingă front. Cărbunele plea
că spre ziuă fără ca să fie nevoie 
de exploziv și nici lopata nu-și 
găsește aici Întrebuințare. Mașina 
ajută minerii din brigada condusă 
de Lucacs Andrei din Lupeni să ră
pească stratului 15, fără eforturi 
mari, cărbune mult, mereu mai mult

...In abatajul frontal din stratul 
18. sectorul П de la mina Vulcan 
brigada condusă de minerul DOrof- 
tei Teodor a început, munca de 
peste o oră. Stîlpii hidraulici 
G.S.3-M sînt așezați .sfoară", far 
coperișul îl susțin grinzi în con
solă. De-a lungul a peste 20 metri 
din front, deasupra culcușului, din
ții ascuțiți ai havezei au tăiat In 
cărbune un făgaș adînc de un me
tru. In urma havezei blocuri e- 
norme de cărbune se desprind șl 
se așează cu greutate pe culcuș. 
După două ore de lucru, haveza 
condusă cu pricepere de către mi
nerul havator Cucu Dumitru a a- 
juns în apropierea galeriei inter
mediare. Minerii Hațegan Virgil, 
Haidamac Gheorghe, Bănginn Ale
xandru șl Szabo Alexandru, înar
mați cu ciocane de abataj, se răs- 
plndesc pe fîșie desprinzînd cu n- 
șurință bulgării de cărbune negri 
și lucioși.

☆

In anii Republicii uneltele de bază 
ale mineritului de pe vremuri, tro
cul, roaba și barosul, au devenit 
piese de muzeu. Mineritul de altă
dată, cu tot cortegiul lui de umi
lințe reînvie numai din amintiri. 
Abatajele zilelor noastre au deve
nit adevărate uzine subterane în 
care lucrează mașini, iar rolul cl
inului este de a le Corecta mersul 
după necesități și voință, in aba
taje, locul pădurilor de armături 
din lemn I-au luat stîlpii metalic! 
trainice Mii de metri de galerie 
sînt armați cu beton sau fier.

Slnt realități ce reflectă condi
țiile noi de muncă create de partid 
și guvern minerilor noștri. Iar mi
nerii răsplătesc grija ce li se poar
tă sporind necontenit producția de 
cărbune, aduclndu-și astfel eontri- 
buția la opera de desăvirșire a 
construcției socialismului, la înflo
rirea patriei noastre.

ra. VETRO

științei și culturii, invățămlntulul, 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al maselor muncitoare. 
Liber, stăpin pe soarta sa, poporul 
nostru Iși Înfăptuiește prin muncă 
un viitor fericit, pe drumul lumi

nos al socialismului. In numele a- 
cestul viitor, oamenii muncii din 
Valea Jiului, alături de Întregul 
nostru popor, fși reafirmă, cu pri
lejul sărbătoririi celei de-a 16-a a- 
niversărl a proclamării Republicii, 
hotărlrea de a munci cu toate for
țele pentru continua Înflorire a pa
triei noastre dragi, pentru socia
lism, pentru pace.

' cuvintui tovarâșeiui Bujor Aimâșan
Realizarea in bune condiții a 

planului pe 1963 confirmă Încă o 
dată faptul că poporul nostru ur
mează cu încredere politica parti
dului și guvernului și luptă cu per
severență pentru realizarea ei.

Proiectul de plan pe anul 1964. 
așa cum rezultă din expunerea to
varășului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
reflectă mersul ascendent al eco
nomiei noastre naționale, demons
trează justețea sarcinilor ce derivă 
din prevederile plenului de 6 ani 
și constituie încă o etapă In mer
sul nostru înainte.

Minerii, energeticienii, construc
torii din minele, uzinele și șantie
rele aparținînd Ministerului Mine
lor și Energiei Electrice, mobilizați 
de organizațiile de partid și sindi
cat, participă din plin cu multă în
suflețire la luptai întregului popor 
și au bucuria de a raporta Marii 
Adunări Naționale realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan ce le-au 
revenit pe anul 1963. Planul pro
ducției globale industriale se de
pășește cu 2,5 la sută, ceea ce 
reprezintă o creștere de 16 la suta 
față de anul 1962.

Munca plină de avint a minerilor 
din industria carboniferă a avut 
și în acest an un rezultat remar
cabil — 300 000 tone de cărbune 
date peste plan. S-a produs în a- 
nul 1963 cu 19 la sută mai multă 
energie electrică decît în 1962 și 
aproape de două ori mai mult 
decît în 1959. De subliniat ca aceste 
realizări au fost' obținute în con
dițiile îndeplinirii și depășirii sar
cinii de creștere a productivității 
muncii, care față de anul precedent 
reprezintă o creștere de 9 la sută, 
și a sarcinii de acumulări, care se 
va îndeplini și depăși cu circa 8 
Ia sută pe total minister.

In anul 1963, ca urmare a efor
tului susținut pentru realizarea 
planului de investiții, au fost date 
în funcțiune numeroase noi obiec
tive energetice și miniere. A înce
put să producă energie electrică 
termocentrala Luduș, s-a dublat 
puterea instalată la termocentrala 
de la Brazi, s-au pus în funcțiune 
primele hidroagregate de pe Bis
trița în aval de Bicaz. S-au dat In 
exploatare noi linii pentru trans
portul energiei electrice: linia de 
400 Kv. Luduș—Lemeșani, prin care 
se realizează interconectarea siste
mului nostru energetic cu sisteme
le energetice ale altor țări socia
liste, linia de 220 Kv. Sebeș—Hu
nedoara și alte linii de înaltă ten
siune. A intrat în funcțiune uzina 
de preparare a cărbunilor de la 
Coroești, instalația de cianurate a 
minereurilor Baia de Arieș, insta
lația de separare electromagnetică 
de la Bocșa. Prin construirea a 
două baraje la Secul, lingă Re
șița, și la Teliuc, lîngă Hunedoara, 
pe harta țării noastre au apărut în
1963 încă două lacuri de acumula
re.

In același timp S-a lucrat susți
nut și la obiectivele industriale 
care vor intra în funcțiune în
1964 și anii următori.

In anul 1964, ministerului nostru 
îi revine sarcina de a spori pro
ducția globală cu 15,3 la sută față 
de realizările din acest an, cea 
mai mere creștere revenind sec
torului energiei electrice. Realiză
rile anului 1963, capacitățile de 

producție date în 
funcțiune și cele 
ce se vor mal 
crea, garantează 
îndeplinirea aces
tei sarcini. Și în 
anul 1964 ni se a- 
locă prin plan un 
volum important 
de investiții, care 
se ridică la suma 
de peste 4,5 mi
liarde lei, asigu- 
rîndu-se punerea 
în funcțiune a noi 
și importante o- * 
biective industria
le.

Politica partidu
lui și guvernului 
pentru electrifica
rea țării este re
flectată și prin 
volumul de inves

tiții dominat comrtrucției unor im
portante obiective energetice. Ast
fel în anul 1964 va trebui să pu
nem în funcțiune o putere insta
lată de 650 MW, ceea ce reprezin
tă peste un sfert din puterea ac
tuală instalată. Se va termina cons
trucția primei etape a termocen
tralei Luduș. Se va da în funcțiune 
la începutul anului 1964 un nou 
grup de 150 MW la' termocentrala 
Paroșeni, precum și un nou grup 
la termocentrala Grozăvești. Va 
produce energie electrică prima 
centrală electrică modernă din Ol
tenia, cea de la Craiova. Va intra 
in funcțiune centrala electrică Pi* 
tești șl se vor termina lucrările 
de modernizare și extindere a cen
tralelor Reșița, Arad, Timișoara și 
altele. In anul 1964 vor fi date în 
iuncțiune noi hidrocentrale pe Bis
trița în aval de Bicaz. In același 
timp se continuă desfășurarea lu
crărilor pe celelalte șantiere ener
getice și mai ales pe șantierul hi
drocentralei „16 Februarie" de pe 
Argeș.

Realizarea politicii de electri
ficare a țării, inițiată de partid 
prin planul de electrificare de 10 
ani, a cărui orientare este intru 
totul valabilă și in prezent, a con
dus la formarea unor cadre bine 
pregătite de specialiști energeti- 
cieni, care sînt capabili să proiec
teze și să execute mari obiective 
energetice, de un înalt nivel teh
nic. In aCest sens, un exemplu 
grăitor este studierea și proiecta
rea de către specialiștii noștri și 
cei iugoslavi a sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. Conform acordului 
recent încheiat între cele două 
state, lucrările pe acest mare șan
tier vor începe în anul 1964. Ener
geticienii și constructorii noștri sînt 
tnîndri că li se încredințează o ase
menea lucrare, care va pune la 
dispoziția sistemului nostru ener
getic o importantă cantitate de e- 
aergie.

Drept urinare a aplicării politicii 
de valorificare a resurselor mine
rale ale tării, fonduri importante 
de investiții sînt prevăzute șî pen
tru dezvoltarea în anul 1964 □ in
dustriei miniere. Se va apropia de 
riirșit construcția complexelor mi
niere de la Moldova Nouă și La
șul Ursului. Vor intra în funcțiune 
2 din cele 3 mine de lignit care se 
construiesc în Valea Motrului — 
Oltenia, destinate pentru alimenta
rea cu cărbuni a centralei de la 
Craiova. Se vor desfășura din plin 
lucrările pentru construcția mine
lor de la Dîlja șl Paroșeni din Va
lea Jiului.

Va fi dată în funcțiune o nouă 
uzină pentru prepararea minereuri
lor de fier la Teliuc și se vor exe
cuta lucrări de extindere la nume
roase mine și instalații existente.

Construcția noilor obiective mi
niere, pe lîngă că va duce la o 
sporire a producției de materii pri
me necesare industriei noastre, va 
asigura în același timp și ridicarea 
industrială, culturală și socială a 
unor raioane din țara noastră, ca 
cele din nordul Olteniei, sudul Ba
natului și partea muntoasă din re 
giunea Suceava.

Ne dăm perfect de bine seama 
ce mare răspundere revine minis
terului nostru și unităților sale în 
legătură cu punerea în funcțiune în 
termen a centralelor electrice. A- 
ceasta, împreună cu o folosire mai 
Raționala a energiei electrice, va 
duce la asigurarea cererilor mereu 
crescînde ale industriei și popu
lației.

Intrarea în producție a noilor 
unități miniere reprezintă alte su
te de mii de tone de cărbuni și 
minereuri atît de necesare dezvol
tării economiei. Numai în ce pri
vește extracția minereurilor nefe
roase, wunde în anul 1964 se reali
zează creșteri de 2,7 ori la cupru, 

O T A R î R E
pentru aprobarea Dării de seamă asupra 
înfăptuirii Planului de stat pe anul 1963 

fi cu privire la p,anul de stat pe anul 1964
Marea Adtlnare Națională a Republicii populare Romine aprobă 

Darea de seamă asupra înfăptuirii Planului de stat pe anul 1963 și cu 
privire la Planul de stat pe anul 1964, prezentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri.

1,6 Ori la plumb șî 2,3 ori la zinc 
in concentrate față de 1959, pune
rea In funcțiune in termen a noi
lor obiective asigură realizarea 
sarcinilor prevăzute în planul de 
6 ani.

Iată de ce este important să ne 
concentrăm toate forțele pentru 
realizarea în termen a obiectivelor 
amintite.

Documentația tehnică pe bata 
căreia se execută investițiile este 
în cea măi mare parte asigurată, 
ceea ce permite constructorilor noș
tri să lucreze mai bine..

La aceste obiective’ importante 
trebuie să montăm utilaje de cea 
mai bună calitate și la un îikalt 
nivel tehnic, fapt ce presupune din 
partea noastră o exigență spori
tă la montarea și recepția lor.

Intrucît aprovizionarea ritmică 
cu materiale asigură desfășurarea 
normală a activității pe șantiere, 
vom coordona mai bine realizarea 
planului de aprovizionare, vom fl 
mai pretențioși față de furnizori 
și vom lua toate măsurile pentru 
înlăturarea risipei și folosirea Cît 
mai economicoasă a materia, clor.

Obiectivele arătate mai sus, pre
cum și cele care urmează a se dez
volta, vor atrage’ în industrie un 
număr însemnat de noi muncitori. 
Am luat și vom lua în continuare 
măsuri pentru pregătirea profesio
nală a acestora. Cele 6 000 de apar
tamente prevăzute în planul pe a- 
nul 1964 pentru , Sectorul . nostru 
de activitate contribuie la Stabili
zarea cadrelor de muncitori la 
obiectivele ce se construiesc și îm
bunătățesc condițiile de trai ale 
muncitorilor din unitățile existen
te.

Referindu-ne la bugetul de stat 
pe anul 1964 prezentat Marii Adu
nări Naționale spre aprobare, cons- 
tatăm că el oglindește dezvoltarea 
în continuare a economiei noastre 
naționale, creșterea venitului na
țional și superioritatea orînduiril 
noastre socialiste. Conștienți fiind 
că realizarea prevederilor acestui 
buget depinde în primul rînd de 
modul cum vom munci pentru ob
ținerea acumulărilor bănești, izvo
rul principal al veniturilor statului, 
vom îmbunătăți organizarea pro
ducției pentru a îndeplini și de
păși sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție. Realizarea 
și depășirea în continuare și în 
anul 1964 a sarcinii de creștere a 
productivității muncii este cu attt 
mai necesară în industria minieră 
unde, datorită specificului acestei 
industrii,, manopera are o pondere 
importantă în prețul de cost.

Pentru aceasta vom continua 
acțiunea de sistematizare și mo
dernizare a minelor exist eh te prin 
care se elimină locurile de muncă 
înguste, se concentrează și se per
fecționează procesul de producție. 
In legătură cu aceasta are о шаге 
importanță introducerea în conti
nuare șj eu perseverență a meto
delor noi de exploatare a zăcămin
telor. Mecanizarea principalelor o- 
perațiuni din subteran și suprafață, 
pe lingă că absolvă minării de p 
muncă grea, permite și o creștere 
rapidă a productivității muncii. 
Vom continua să lnt|toducem în 
abataje combine șl alte mecanisme 
corespunzătoare condițiilor noastre 
de zăcămlnt. Pe baza planului co
mun întocmit cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini vom 
dota minele cu noi utilaje, de ran
dament mai sporit, pe аагч Ie 
vom concentra în primul riad In 
sectoarele în care pot avea cea 
mai mare eficiența.

Fiind convins că prevederile pla
nului și bugetului pe anul 1964 
reprezintă încă un pas înainte la 
dezvoltarea economiei noastre na» 
ționale, mă declar Intru totul de 
acord cu acestea, angajîndu-mă in 
fața dv. să mobilizez aparatul mi
nisterului pentru realizarea acestor 
prevederi îu cele mai buhe con- 
diții.



Proletari din toate țările, uniți-'a !

Organ a! Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE j APRILIE MAI IUNIE
1 Miercuri ' 1 I Sîmbătă 1 Duminică 1 Miercuri 1 Vineri 1 Luni
2 Joi .â»; П 2 Duminică 2 Luni 2 Joi 2 Sîmbătă 2 Marți
3 Vineri ' »i „
4 Sîmbătă'
5 Duminică
6 Luni

.3 Luni
4 Mar{i 1
5 Miercuri
6 Joi

3 Marți
4 Miercuri
5 Joi
6 Vineri

3 Vineri
4 Sîmbătă
5 Duminică

6 Luni

3 Duminică
4 Luni
5 Mar{i
6 Miercuri

3 Miercuri ‘
4 Joi
5 Vineri
6 Sîmbătă
7 Duminică7 Marți 7 Vineri 7 Sîmbătă 7 Marți 7 Joi

8 Miercuri 1 8 Sîmbătă 8 Duminică 8 Miercuri 8 Vineri 8 Luni
9 Joi 9 Duminică 9 Luni ь> 9 Joi 9 Sîmbătă 9 Marți ‘

10 Vineri
10 Luni

10 Marți 10 Vineri 10 Duminică 10 Miercuri
11 Sîmbătă 11 Miercuri 11 Sîmbătă 11 Joi
12 Duminică 11 Marti 12 Joi 12 Duminică 12 Marti

13 Miercuri
14 Joi
15 Vineri

12 Vineri
13 Luni
14 Marți
15 Miercuri

12 Miercuri
13 Joi
14 Vineri
15 Sîmbătă

13 Vineri
14 Sîmbătă
15 Duminică

13 Luni
14 Marți
15 Miercuri

13 Sîmbătă
14 Duminică

15 Luni
16 Joi 16 Duminică 16 Luni 16 Joi 16 Sîmbătă 16 Marți
17 Vineri 17 Marti 17 Vineri 17 Duminică 17 Miercuri
18 Sîmbătă 17 Luni 18 Miercuri 18 Sîmbătă 18 Luni 18 Joi
19 Duminică 18 Marti 19 Jot 19 Duminică 19 Marti 19 Vineri
20 Luni 19 Miercuri 20 Vineri

20 Luni 20 Miercuri 20 Sîmbătă
20 Joi 21 Sîmbătă 21 Joi 21 Duminică *

22 Miercuri 21 Vineri 22 Duminică | 21 Marți 22 Vineri
23 Joi 22 Sîmbătă 23 Luni 22 Miercuri 23 Sîmbătă 22 Luni
24 Vineri 23 Duminică 24 Marți 23 Joi 24 Duminică 23 Marți
25 Sîmbătă
26 Duminică

24 Luni
25 Marti

25 Miercuri
26 Jot
27 Vineri
28 Sîmbătă
29 Duminică

24 Vineri
25 Sîmbătă
26 Duminică

25 Luni
26 Marți

24 Miercuri
25 Joi
26 Vineri

27 Luni
28 Marti
29 Miercuri

26 Miercuri
27 Joi

27 Luni
28 Marți

27 Miercuri
28 Joi
29 Vineri

27 Sîmbătă
28 Duminică

30 Joi , 1 28 Vineri 30 Luni 29 Miercuri 30 Sîmbătă 29 Luni
31 Vineri 1 29 Sîmbătă 31 Marti 30 Joi 31 Duminică 30 Marți



DATE IMPORTANTE
21 ianuarie 1924 — 40 de ani de 

la moartea lui V. I. Lenin
24 ianuarie 1859 — Unirea Țări

lor Romîne
ianuarie-februarie 1933 — Au a- 

vut loc eroicele lupte ale mun
citorilor ceferiști și petroliști 
conduse de P.C.R.

23 februarie — Ziua Armatei So
vietice

3—5 martie 1949 — 15 ani de la 
ședința plenară a C.C. ăl P.M.R. 
care a adoptat rezoluția asu
pra sarcinilor partidului In 
lupta pentru întărirea alianței 
clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare și pentru 
transformarea socialistă a a- 
griculturii

6 martie 1945 — Instaurarea gu
vernului democratic

8 martie — Ziua internațională 
a femeii

21 martie 1949 — 15 ani de la 
Congresul de constituire a 
Uniunii Tineretului Muncitor 
(U.T.M.)

12 aprilie 19Q1 — U.R.S.S. înfăp
tuiește primul zbor al omului 
în Cosmos

22 aprilie 1870 — S-a născut
V. I. Lenin

27 aprilie 1962 — S-a deschis se
siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale consacrată 
încheierii colectivizării agricul
turii

30 aprilie 1949 — 15 ani de la

formarea primelor detașamente 
de pionieri din R.P.R.

1 Mai — Ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc

2 mai — Ziua tineretului din 
R.P.R.

5 mai 1818 — S-a născut KarI 
Marx

8 mai 1921 — Crearea Partidu
lui Comunist din Romînia

9 mai 1877 — Proclamarea inde
pendenței de stat а Romîiîiei

9 mai 1945 — Ziua victoriei a- 
supra Germaniei hitleriste

1 iunie — Ziua internațională 
pentru apărarea copilului

20—25 iunie 1960 — Au avut loc 
lucrările celui de-al ІІІ-lea 
Congres al P.M.R.

5 august 1929 — 35 de ani de la 
eroicele lupte greviste ale 
muncitorilor mineri de la Lu- 
peni

23 August 1944 — 20 de ani de 
la eliberarea patriei . noastre 
de sub jugul fascist

24 septembrie — Ziua Constitu
ției R.P.R.

25 octombrie — Ziua Forțelor 
Armate ale R.P.R.

7 noiembrie — Aniversarea Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie

10 noiembrie — Ziua mondială 
a tineretului

28 noiembrie 1820 — S-a născut 
F. Engels

30 Decembrie 1947 — Proclama
rea Republicii Populare Romîne

J

lULlf AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Sîmbătă
5 Duminică
6 Luni
7 Mlți
8 Miercuri
9

10 Vineri
11 Sîmbătă
12 Duminică
13 Luni
14 M ți
15 Miercuri
16 Joi
17 Vineri
18 Sîmbătă
19 Duminică
20 Luni
21 Marți
22 Miercuri
23 Joi
24 Vineri
25 Sîmbătă
26 Duminică
27 Luni
28 Marți
29 Miercuri
30 Joi

J Sîmbătă
2 Duminică
8 Luni
4 Mârțl
5 Miercuri
0 Joi
7 Vineri
«W
9 Duminică

10 Luni
11 Marți
12 MieFcurl
13 Joi
14 Vineri
15 Șjmbătă
16 D’ ninică
17 Luni
18 Marți
19 Miercuri
20 Joi
21 Vineri
22 Sîmbătă
23 Duminică
24 Luni
25 Marți
26 Miercuri
27 Joi
28 Vineri
29 Sîmbătă

Duminică
* S »

1 Marți
2 Miercuri
3 Joi
'4 .Vineri
5 Simbăță
6 Duminică

7 Luni
8 Marți
9 Miercuri

10 Joi
11 Vineri
12 Șîrhbătji
13 Duminică

14 Luni
15 Mar[i
16 Miercuri
17 Joi
18 Vineri
19 Sîmbătă
20 Duminică
21 Luni
22 Marți
23 Miercuri
24 Joi
25 Vineri
26 Sîmbătă
27 Duminică

28 Luni
29 Marți
30 Miercuri

1 Joi
2 Vineri
3 Sîmbătă
4 Duminică
5 Luni
6 Marți
7 Miercuri
8 Joi
9 Vineri

10 Sîn ă
11 Duminică
12 Luni
13 Marți
14 Miercuri
15 Joi
16 Vineri
17 Sîmbătă
18 Duminică
19 Luni
20 Marți
21 Miercuri
22 Joi
23 Vinei i
24 Sîmbătă
25 Duminică
26 Luni
27 Marți
28 Nliercuri
29 Joi
30 Vineri
31 Sîmbătă

1 Duminică
2 Luni
3 Marți
4 Miercuri
5 Joi
6 Vineri
7 Sîmbătă
8 Duminică

9 Luni
10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri
14 Sîmbătă
15 Duminică

16 Luni
17 Marți
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri
21 Sîmbătă
22 Duminică

23 Luni
24 Marți
25 Miercuri
26 Joi
27 Vineri
28 Sîmbătă
29 Duminică
30 Luni

1 Marți
2 Miercuri
3 Joi
4 Vineri
5 Sîmbătă
6 Duminică
7 Luni .
8 Marți
9 Miercuri

10 Joi
11 Vineri
12 Sîmbătă
13 Duminică
14 Luni
15 Mar|i
16 Miercuri
17 Joi
18 Vineri
19 Sîmbătă
20 Duminică
21 Luni
22 Marți
23 Miercuri
24 Joi
25 Vineri
26 Sîmbătă
27 Duminică
28 Luni
29 Marți
30 Miercuri

Joi


