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Succese ale oamenilor muncii

Minerii din bazinul nostru 
carbonifer raportează suc. 
cese deosebite în milncă 
48 000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic 
peste plan. Realizările ce- 
le mai frumoase pe grafi
cul întrecerii le-au în
scris colectivele exploa
tărilor Urieani. Lonea și 
Aninoasa care și-au de
pășit sarcinile de plan cu 
cîte 13 420, 13 321, respec
tiv, 8 000 tone de cărbu-

pășit planul la producția 
marfă cu 600 000 lei și au 
dat în plus însemnata 
cantităti de sortimente va
loroase : 300 m.c. bușteni 
gater rășinoase 250 m.c. 
bușteni gater fag, 17° bu
căți stîlpi fag și la alte 
sortimente.

Viscoza Lupeni

Ziua de 1 Mai, prima zi a celui 
mai frumos anotimp — primăvara 
— poporul nostru, împreună cu 
toata. popoarele lumii, o consacră 
să: ătorirll Zilei solidarității inter
naționale a celor ce muncesc. Cu 
prilejul acestei luminoase sărbă
tori, oamenii muncii din patria 
noastră trec in revistă realizări de 
seamă în opera de făurire a vieții 
noi, socialiste. Continulnd să dez
volte vertiginos toate ramurile e- 
conomlel naționale, cultura, nivelul 
său de trai, poporul nostru înfăp
tuiește cu succes programul desă- 
vîrșiril construcției socialiste ela
borat de cel de-al Ш-Іеа Congres 
al P.M.R. In fabrici și uzine, în la
boratoare șl pe ogoare, peste tot 
acolo unde munca maselor dă via
ță cifrelor planului de șase ani, 
oamenii muncii se străduiesc să ob
țină noi lzbînzl, cu care să cinsteas
că -Cea de-a XX-a aniversare a e- 
lityerărli patriei pe care o sărbăto
rim în acest an.

Alăturîndu-și cu entuziasm efor
turile luptei întregului popor pen
tru înfăptuirea sarcinilor econo
mice elaborate de partid, minerii 
bazinului nostru carbonifer, con
structorii, forestierii, textillștli și 
toți ceilalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului obțin succese de sea
mă în întrecerea socialistă. Astfel, 
In primele patru luni ale acestui 
an, minerii Văii Jiului au extras 
peste 45 000 tone de cărbune peste 
plan in contul angajamentului a- 
nual de întrecere. Sporirea 
ției de c. rbune pe seama 
productivității muncii este 
sul colectivelor de mineri,
și tehnicieni la îndemnul orgafiiza- 
țiilor de partid de a da economiei 
naționale mal mult cărbune cocsi- 
ficabil și energetic de bună calita
te. Dezvoltarea tehnicii noi In a- 
batajele minelor reflectată de creș
terea numărului abatajelor fron
tale, extinderea susținerii metalice, 
mecanizarea încărcării în abataje 
și galerii, precum și aplicarea lar
gă a inițiativelor valoroase, intre 
care „două fîșii pe zi în abatajele 
frontale", „două cimpuri pe fieca
re schimb și aripă in abatajele ca
meră", „nici un vagonet de cărbu
ne rebutat pentru șist" au dat mul
tor brigăzi de mineri posibilitatea 
de a obține succese de seamă in 
întrecerea socialistă. Brigăzile de 
mineri conduse de Teodorescu Stan 
cu, Bria loan. Poloboc Constantin 
de Ia mina Urieani, Ghioancă loan 
Petre Constantin, Koos Ladislau de 
la mina Lupeni, Cristea Aurel, 
Schneider Francisc d« la mina A 
ninoasa, Drob Gheorghe, Tucaciuc 
Mihai de la mina Vulcan, Cîșlaru 
Ioan de la mina Petrila, Dan- 
ciu Moise, Burdea Nicolae de la 
mina Lonea sfnt numai cîteva din 
cele care prin rezultatele deosebi
te fn sporirea producției și produc
tivității muncii, fn îmbunătățirea

produc- 
sporirii 
răspuu- 
inglneri

inscriu nu- 
onoare ale 

carbonifere.

și analfabetismul, 
constituind un ta- 

nemiloasei exploa- 
constltuie astăzi

calității cărbunelui, își 
mele pe panourile de 
exploatărilor noastre

Valea Jiului, care altădată iemă- 
nunchia mizeria 
ruina și sărăcia, 
blou sumbru al 
țări capitaliste,
un înfloritor colț al patriei noastre 
noi. Peisajul Industrial întregit de 
noile mine ce se deschid la Dîlja 
și Paroșeni, de uzina de preparare 
de la Coroeștl, de termocentrala 
Paroșeni a cărei capacitate se va 
dubla in acest an prin intrarea in 
funcțiune a noului grup energetic 
de 150 MW, se Îmbină armonios 
cu frumusețea noilor cartiere ce 
crase iu fiecare an cu sute șl sute 
de apartamente. Oamenii muncii 
se conving prin puterea Iaptelor 
că Înfăptuind sarcinile puse de 
partid, ișl înfăptuiesc propriile lor 
visuri, propria lor fericire.

Mindria oamenilor muncii pentru 
succesele obținute în înflorirea pa
triei, este sporită de prestigiul me
reu crescînd de care tara noastră 
se bucură 
înfăptuind 
dezvoltare 
vertiginos
turii, de Întărire a economiei na
ționale, poporul nostru ișl aduce 
contribuția la dezvoltarea forței 
sistemului mondial al socialismului. 
Intemeludu-și relațiile cu celelalte

Energeticienii din ca
drul termocentralei Paro
șeni au livrat în sistemul 
national de ia începutul 
anului 762 000 kWh ener
gie electrica peste sarci
nile de plan, au obținui 
economii la prețul de cost 
în valoare de 715 000 lei 
Iot în această perioada 
s-au economisit 1 132 tone 
de combustibil conventio
nal, iar la consumul pro
priu tehnologic 836 963 
kWh.

Colectivul l.I.S. „Visco
za" Lupeni a obținut un 
succes de seamă : înde
plinirea angajamentului a- 
nual la fire de mătase și 
la sulf ură de carbon. In 
perioada care a trecut 
din acest an, în secțiile 
Viscozei Lupeni au fost 
produse peste plan 1 812 
kg. fire de mătase, cu 312 
kg. mai mult decît preve
dea angajamentul anual 
șt 10 200 kg. sulfură 
carbon.

Construcții

U. R. U. M. P.
al

pe plan internațional, 
politica partidului de 

necontenită, in ritm 
a industriei, a agrlcul-

la primul trimestru 
anului, harnicii metalur- 
giș'ti au îndeplinit planul 
producției globale In pro
porție de 105,2 la sută, 
ai producției marfă cu 
112,9 la sută, randamen
tul planificat a fost de
pășit cu 5,7 la sută iar 
la prețul de cost s-au 
realizat economii in va
loare de 527 000 lei. La 
succesele uzinei au con
tribuit în mod deosebit 
secțiile mecanică, turnă
torie și construcții meta
lice.

I. F. Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

Muncitorii lorestieri care 
exploatează bogăția verde 
a munților noștri au de-

u
Muncitorii constructori 

de pe șantierele Văii Jiu
lui vor da 
acest an 
mente noi. 
trecute ei 
ja blocul В 1 cu 40 de 
apartamente din Lupeni și 
au prezentat 
tie blocul В 
can, cu 50 de 
și noul bloc 
Mare.

II
И

Ceferiștii din bazinul 
no.tru carbonifer obțin în
semnate realizări în acti
vitatea lor. Mecanicii de 
locomotivă de la depoul 
Petroșani au redus con
sumul specific de com
bustibil convențional cu 
peste 2500 tone. Colecti
vul secției L-5 a realizat 
350 m. linie reparată pes
te sarcina planificată, ru. 
lajul vagoanelor de mar
fă a fost redus cu 5 la 
sută, iar sarcina statică 
a sporit cu 3 la sută.

spre recep- 
4 din Vul- 
apartamenta 
din Baru

4 pag. 20 bani
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Rodia Canataatia, 
șef da brigadă, 

mina Urieani

Joca lean, 
impiegat de mișcare, 

stația Lupeni

Pinzaru Alexandra 
șef da brigadă, 

mina Urieani

Stoica Petru, 
inginer, 

mina Vulcan

in folosință în 
1 892 aparta- 

lu cele 4 luni 
au predat de

Bartha Dionisie,
ș«f de brigadă,

E.D.M.N.

G. F. R.
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Patruzeci și cinci de trenuri...

9

primă zi de 
luminoasei 

irăției celor 
de pretutin- 
înimile oa

In aceasta 
mai, bucuria 
sărbători а 
ce muncesc 
deni umple
menilor. Bucurie sporită de 
satisfacția pe care ți-o 
dă rodnicia muncii tale, 
sentimentul că ți-ai fă
cut cu cinste datoria a- 
colo unde prind viață 
sarcinile programului de- 
săv Ir firii construcției so
cialiste in patria noas
tră.

Aici, in Valeu Jiului, a- 
titea și atitea fapte gră
iesc convingă tor despre 
rodnicia muncii ceior care 
intră zi de zi în adin- 
curi spre a trimite spre 
bateriile de cocs, spre 
termocentrale și uzine, bo. 
găfia cărbunelui cocsifi
cabil și energetic. Cifrele 
vorbesc prin graiul lor 
succint, lapidar, arătînd 
că flecare dintre minele 
Văii Jiuluj a dat impor
tante cantități de cărbu
ne In plus, iar toate la 
an ioc, mai bine de 45 tre

Călări, Reșița 
cure 

coif de (ară implică 
mare volum de muri- 
Dar extragerea aces- 
cărbune ? Răspunsul 

această Întrebare l-ar

na, i, încărcate fiecare cu 
cîte o mie tone de căr
bune.

Patruzeci și cinci de 
trenuri... Numai încărca
rea și conducerea lor spre 
Hunedoara,
sau spre cine știe 
ait 
un 
că. 
tui 
la
putea da doar adincimile 
ele singure au ros, mar
torele ctitor t pte de e- 
roism cotidian care în
frumusețează munca mi
nerilor.

L-am intllnit deunăzi, 
pe Aurei Cristea de la 
Amnoasa și i-am între
bat cum îi merg trebu
rile in abataj. Brigadie
rul a răspuns simplu:

— Binișor. Ne străduim 
să facem cîte ceva.

Un răspuns care lașa 
impresia că acolo se 
muncește obișnuit. Numa, 
minerii brigăzii sale știu 
Insd prin cite trămintdri

a uecui Brigadierul pen 
tru a pune pe făgaș rea
lizarea inițiativei „doua 
cimpuri pe schimb și an 
pă" in abatajul lui came 
ia. Primise din partea or. 
ganizației de partid sal 
cina de a aplica această 
inițiativă astfel incit Și 
prin experiența iui să ne 
iezească drumul extinderi 
inițiativei șr in alte aba
taje. Și a reușit. A reușii 
întocmind grafice, drămu- 
ind limpui pentru iiecare 
operație, p гори ni nd mod; 
licări in organizarea mur
ai. Rezultatul ? Viteze 
ae avansare de 150—200 
m. pe luna, lat angaja
mentul de întrecere pe 
Întregul an a fost Înde
plinit de pe acum. Nici 
nu se putea altfei, căci, 
din abatajul iui Cristea 
pieacă spre ziuă, in fie
care șut, cite 
de cărbune de

Sau Gavrilă
I.

7—8 tone 
fiecare om 
Pop de ța 

BRANEA

(Continuare in pag. 3-a)
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Manea Patra, 
electrician 

termocentrala Paroșeni

Petro Constantin, 
țef de brigadă, 

mina Lupani

Prelipcianu Ștefae, Burdea Nicolae,
șef de brigadă, ș«€ de brigade,
cariera Bănită mina Lonea

Sloău loan, 
inginer, 

șeful minei Urieani

♦
♦



FANIOANE PURPURII

Curînd, termoceatrale Peroș mi — staaua 4e pe malul Jiului aia vast — va spori ca »H la suta 
«entitatea de energie electrica pa care a produce in prezent.

IN CLIȘEU: Noul aspect al termocentralei de la Paroșoni.
----------- r.-.r ig-mg^.-x—.. J- КЛ’ЙГгЗАбЧ ------------------

OAMENI DE CUVÎNT
„Mai mult I Mai spornic I Mai 

bine I" — iată cuvintele înscrise 
pe steagul sub faldurile căruia co
lectivul minei Uricani a desfășu
rat bătăliile subterane de la Înce
putul acestui an pe frontul cărbu
nelui. Slnt cuvinte care la fa] ca 
și obiectivele stabilite în întrece
re au animat in cursul celor 4 
luni munca întregului colectiv, sini 
cuvinte ce au îndemnat pe fiecare 
miner, inginer sau tehnician da a 
munci cu răspundere, de a desco
peri și pune în valoare noi rezer
ve interne, de a-și realiza sarcinile 
ritmic, zi de zi. Lupta pentru înde
plinirea exemplară a angajamen
telor de întrecere a devenit la mi
na Uricani un teren larg de afir
mare a inițiativei și a spiritului 
gospodăresc al întregului colectiv.

Brigada minerului Pînzaru Ale
xandru a fost prima din secterul 
I al minei care a îmbrățișat Ini
țiativa „două cîmpuri pe schimb

-------------- ©------ --------

DARURI
...De 1 Mai, natura oferă daruri 

bogate pajiștilor, pădurilor, parcu
rilor și grădinilor de flori. Darnică 
din fire, primăvara acestui an, a- 
vînd concursul de neprețuit al har
nicilor locatari a făcut să răsară 
în jurul blocurilor covoare înver
zite, noi ronduri și peluze eu flori, 
solare și blocuri de joacă pentru 
copii, scuaruri și parcuri. К un 
dar al cetățenilor. Acest dar ce în
frumusețează fata Văii Jiului este 
rodul muncii entuziaste a peste 
160 000 de participant la acțiunile 
patriotice. 1 Mai a fost întîmpinat 
de constructorii din Lupeni cu un 
frumos dar. oferit locatarilor car
tierului Braia : Terminarea înainte 
de termen a 40 apartamente cu
prinse în blocul В 1.

...Tînărul pictor amator Ianovetz 
Rudolf a executat portretul ma
mei sale, in amintirea acelor vre
muri grele cînd mama lui — soție 
de miner — împodobea cu grijă, 
la iarbă verde, sărăcăcioasa, dar 
sărbătoreasca masă de 1 Mai, ofe
rind copiilor și "cite o mică ga
roafă roșie lucrată în nopțile pre
mergătoare sărbătorii muncitorești.

.. Cu cinci zile înainte de 1 Mai 
O.C.I.. Produse Industriale a des
chis în orașul Petroșani un maga
zin specializat în confecții pentru 
femei, iar colectivul Viscozei Lu
peni a dăruit patriei cantitatea de 
aproape 1900 kg fire de mătase 
peste plan, îndeplinindu-și astfel 
angajamentul anual.

...Darul comunistului Gyorgy Ște
fan, șef de brigadă la preparația 
Lupeni este, de asemenea, semni
ficativ. Mult a studiat și s-a sfă- 

și aripă de abataj". Pria aplicarea 
inițiativei, brigada a obținut anul 
trecut ode mai mari randamente 
și pe această bază cele mai fru
moase depășiri. „Experiența frun
tașilor — bun al tuturor 1" —iată 
una din căile alese de minerii sec
torului pentru sporirea continuă a 
realizărilor lor. De la un timp, și 
aceasta s-a întimplat după ce a 
pornit întrecerea în cinstea ani
versării eliberării, brigada lui Pîn- 
zaru Alexandru a avut în abataj 
oaspeți zi de zi. Minerii din cele
lalte abataje veneau să învețe din 
experiența ortacilor lui Pinzaru în 
organizarea lucrului, în aplicarea 
inițiativei înaintate Cele învățate 
măsurile aplicate de conducerea 
tehnică pentru dotarea locurilor 
de muncă cu utilaje, aproviziona
rea cu materiale etc. și-au dovedit 
eficienta. Toate brigăzile din aba
tajele stratelor 17—18 printre ca
re cele conduse de Bora Grigore, 

tuit cu tovarășii săi de muncă, cu 
tehnicienii și inginerii preparației 
piuă cînd și-a văzut conturată 
tdeea de îmbunătățire a recuperă
rii în cărbune special. Inovația sa 
este un prețios dar, care aduce 
preparației mărirea recuperării în 
cărbune special prin 
posibilității strecurării 
special coseificabil in

excluderea 
cărbunelui 
cel ener

getic.
MARGARETA MICA

Zaharia privi fe
țele ortacilor adu
nați în abataj; PE
după ca se con 
vinse că printre ei nu se găsea 
vreun „nepoftit", rosti cu glas 
domol;

— Tovarăși, ziua de 1 Mai o 
vom sărbători pe platoul Surducu- 
lui. Toți cei care participă la fes
tivitate își ver prinde în piept cîte 
e floare roșie. Mobilizarea oame
nilor se face prin semnul conve
nit. Deocamdată asta a tot, Oa- 
menii se împrăștiară care încotro. 
Vreo doi-trei se apropiară de bă- 
trîn.

— Da unde flori, baci Zaharie ? 
— întrebară ei. Știi doar și dum
neata că anul acesta în loc de 
soare și flori primăvara ne-a adus 
lapoviță și ninsoare de n-a putut 
răsări nici firul ierbii.

— Mă îngrijesc au de ele. glă- 
Sul din fundul abatajului un tinăr 
de vreo 14—15 ani, cu făptura încă 
neîmplinită...

...Ajungînd ia capătul potecii
Dan cercetă împrejurimile cu aten
ție. Pe toată întinderea nu se ve
dea țipenie de om. Cîteva clipe 
mai tîrziu, tînărul cu făptura încă 
neîmplinită dispăru cu repeziciu- 

Maltei Stan, Năsălean Miron, Bur
tea Niță aplică inițiativa, reall- 
zînd, în medie avansări de cite 
120 m 1 pe lună și randamente de 
cîte 8 tone pe post, cu 1—1,5 tone 
pa post mai mare decît sarcina pre
văzută. Asemănător s-a întimplat 
și cu inițiativa de a exploata o 
tîșie frontal în abatajele în re
tragere cu lemn recuperat. Iniția
tiva s-a născut in brigada lui 
Tsodorescu Stancu. iar în prezent 
sc aplică în toate abatajele din 
sector, constituind o cale sigură 
de sporire a randamentelor și de 
reducere a consumului de ma
terial.

Inițiativele înaintate au fost îm
brățișate și de minerii sectorului 
11. In acest sector brigada mine
rului Rudic Constantin deține re
cordul în sporirea productivității 
muncii, realizînd pe primul trimes
tru cel mai mare randament pe 
exploatare — 10,75 tone pa post. 
Este un rod al entuziasmului, pri
ceperii și ordine! ce caracterizează 
această brigadă. Insă „secretul" 
succeselor ei a devenit Un bun al 
întregului colectiv.

Oameni de cuvînt... Așa pot fi 
caracterizați minerii din Uricani. 
Si nu fără temei. Angajamentul 
de a trimite la zi în acest an 
12 000 tone de cărbune în plus, de 
a realiza un randament de 1,500 
tone cărbune pe post — cuvîntul 
de onoare al colectivului minei — 
a devenit realitate: mina Uricani 
și-a depășit sarcinile de plan la zi 
cu peste 13 500 tone de cărbune, 
iar productivitatea pe exploatare 
a ajuns la 1,511 tone cărbune pe 
post — cea mai mare pe bazin. 
Este un dar generos, demn do tra
diția tinerei exploatări oferit săr
bătorii primăverii.

I. DUBEK

ROȘII
ne pa gura surpată a unei vechi 
galerii de coastă. In „atelierul" 
din fundul hrubei Acs, LaZăr și 
iacă vreo 4 tineri lucrau de zor. 
Ceea ce întirziase să creeze pri
măvara, creau ei, cu toată căldura 
inimii lor, cei cițiva copilandri de 
mineri.

...Strecurindu-se tăcut prin c«- 
lonia apăsată de întuneric, Dan se

1 Mai altădată

apropie de casă. Coșul cu garoafe 
și trandafiri, migălite cu iscusință 
din hîrtie și sîrmă, părea ușor ca 
un fulg. Tînărul zîmbi vesel. Deo
dată își opri pașii ca fulgerat. A- 
gățat chiar de gardul locuinței 
sale, ZucS. odrasla chioară a cîr- 
ciumarului din colț, sa zgîia isco
ditor prin geam. Dan se trase în 
umbră. Știa ceva oare această slu
gă a jandarmilor ? Aflase cumva 
despre hotărî rea minerilor ? Trecu 
aproape un sfert de oră. Ud și pă

De te реаіИ popii pria Uzina 
de reparat utilaj minier din Petro
șani, la filatorii de la ViecoZa din 
Lupani, prin birourile minelor Văii 
Jiului, la locurile de muncă ale 
constructorilor sau preparatorilor, 
într-un loc bine ales — un perete 
mai la vedere, un strung sau un 
panou special amenajat — poți 
vedea un triunghi din pînză roșie 
brodat cu fire aurii. Este fanionul 
purpuriu acordat celor mai harnici, 
celor mai buni muncitori, eviden- 
țiațllor In întrecerea socialistă. Cei 
cărora li se decernează la sfîrșitul 
lunii — echipe, brigăzi, muncitori 
sau tehnicieni — dau tării, peste 
plan, cărbune sau utilaje, metri 
cubi de zid sau bobine de mătase 
Deținători ai fanionului purpuriu 
sînt echipele sau brigăzile ce rea
lizează ritmic planul, luptă pentru 
o calitate superioară și obțin tot
odată randamente înalte.

Despre fiecare deținător al fa
nionului purpuriu merită să scriem 
rînduri în care să aduaem laudăx 
muncii sale pline de elan. In Va
lea Jiului sînt multi cărora la 
sfîrșit de lună, după o Întrecere 
dîrză cu tovarășii de muncă, li se 
decernează fanionul. Dar să amin
tim doar pe cițiva dintre ei.

La secterul III al minei Petrila 
se pot vedea multe asemenea fa
nioane; le sînt atașate etichete albe 
cu nume da brigadieri cunoscut! : 
Laszlo Ștefan. Cîșlaru loan, Enache 
Chirlță, Purda Constantin. Printre 
avidențiații de la mina Lupani se 
numără brigăzile conduse de mi
neri destoinici — Petra Constantin, 
Vlad Dumitru. Muszta Alexandru, 
Taloș loan. Brigada de pregătiri 
condusă de minerul SoresCu Con
stantin de la mina Uricani reali
zează lunar viteze de avansare de 
100 metri liniari, folosește eu pri

Programe artistice bogate
• In Petroșani, programul zilei 

de 1 Mai va începe de dimineață 
De la ora 16, pe estrada improvi
zată din cartierul Livezeni, petro- 
șănenii vor urmări evoluția mai 
multor formații artistice, printre 
care: formația de acordeoane a 
profesorilor și elevilor Școlii popu
lare de artă, brigăzile artistice de 
agitație ale U.R.U.M.P. și coopera
tivei „Jiul", formațiile de dansuri 
ale clubului sindicatelor și l.C.M.M. 
și orchestra de muzică ușoară a 
clubului sindicatelor.

• Sala Palatului cultural din 
Lupeni și estradele vor găzdui bo
gate programe prexentate de fan
fara, orchestra de muzică ușoară 
*1 populară, formația de dansuri 
și orchestra simfonică ala clu
bului.

• Minerii din Uricani își vor pe
trece ziua de 1 Mai la serbarea 
oîmpanească, unde vor urmări re
citatori, orchoetra da muzică ușoa

W -T-'
truns de frig, chio
rul se hotărî în 
sfîrșit să coboa
re. Apoi, scuturîn-

du-sa ca un cline plouat se mistui 
în beznă. Răsuflind ușurat, Dan 
intră în curte cu gîndul de a as
cunde coșul la locul știut Măsura, 
era însă de prisos. Din pragul ușii 
bătrînul Kovacs făcu semn fecio
rului să intre în casă. Intre tată 
și fiu convorbirea dură pînă a- 
proape de revărsatul zorilor.

...Mergînd spre mină, Dan își 
frămintă mintea in fel și chip. 
Dojana, rugămintea, și mai ales 
mărturisirea bătrînului miner Ко-’ 
vacs îl zguduiseră profund.

— Va să zică — gîndea el poa
te pentru a o suta oară — omul 
acesta cinstit și bun care ani de 
zile și-a rupt pîinea de la gură ca 
să-1 crească nu-i nici măcar rudă 
cu el. L-a înfiat după greva mine
rilor din '29. Așa dar odată cu 
coilalți a fost răpus și tatăl său, 
tatăl cel adevărat.

Prin buzele lui Dan izbucni un 
geamăt dureros. Ln fața ochilor îi 
apăru din nou imaginea luminoasă 
a bătrînului Kovacs. Ah, cît ar 
▼rea acum »<•! îmbrățișeze, sl-i 
mulțumească și să-i destăinuiască 
că în noaptea trecută, el...

cepere mașina de Încărcat, iar lu
crările ce le execută primesc cali
ficative de foarte bine. La Uricani, 
în rîndul evidențiaților în ‘ntrece- 
rea socialistă se mențin și brigă
zile de la abataje conduse de că
tre minerii Pînzaru Alexandru. 
Maftei Stan, Rudic Constantin. In 
abatajele lor munca este temeinic 
organizată, aici domnește ordinea 
și disciplina. Printre evidențiat! 
s-au menținut și muncitorii de la 
sectorul de transport al exploată
rii : Cimponer Tudor, Desianu 
Constantin, Murg Aurel.

Și acum despre evidențiații ani- 
noseni, despre cei care au adus 
un aport substanțial la depășirea 
planului și angajamentului luat în 
Cinstea zilei de 1 Mai. Numele lor 
este înscris la loc de cinste, lîngă 
fanionul purpuriu așezat în panoul 
special amenajat : brigăzile de la 
abataje conduse de către minerii 
Schneider Francișc, Ilie Nicolae, 
Ianc Victor, Bulgaru Gheorghe. 
Sînt înscrise numele brigadierilor 
de la pregătiri : Turcu Gheorghe, 
Neagu Emil. Pentek Alexandru. 
Dintre evidențiați fac parte mese
riașii Sprîncenatu loan și Stirner 
Francișc. echipa de întreținere a 
tuburilor de rambleu din suitorul 
de aerai condusă de către Becsi 
Ambrozie.

Spațiul nu ne permite să amin
tim numele multor evidențiat! — 
mineri, filatori, ceferiști, construc
tori sau metalurgiști. Un fapt este 
însă cert : sînt cu toții oa~₽ni ce 
posedă un larg orizont de' unoș- 
tînțe profesionale, munciton’rt.-u o 
înaltă conștiință, exemple de dis
ciplină in producție. Sînt adevă- 
rați oameni ai zilelor noastre, demni 
constructori ai socialismului

FRANCIȘC VETRO

ră și popitlară și soliștii vocali al 
clubului.

• La Petrila, programul zilei de 
1 Mai Va fi deschis de dimineață 
de fanfară. Va fi conținu^ apoi 
la ora 16 pe terenul de lîngă sfa
tul popular orășenesc la chermeza 
sărbătorească, unde își vor da 
concursul formațiile clubului.

• Vulcănenii vor fi prezenți la 
club și în piața orașului, unde for
mațiile clubului vor prezenta fru
moase programe.

• La Lonea sărbătorirea zilei de
1 Mai va începe la ora 15,30 cu 
serbarea cîmpenească de pe sta
dionul din localitate.

• O frumoasă serbare cîmpe
nească va avea loc și pe arena 
stadionului din Aninoasa, unde for
mațiile artistice ale clubului își 
ver prezenta programele lor.

Țipetele stridente ale chiorului 
îi întrerupse brusc gîndurile. Se 
găsea chiar in fața postului de 
jandarmi.

— El e, îl recunosc I El a eum- 
părat toată htrtia roșie din pră
vălie.

...Descins, cu mînecile sufleca
te, și fața congestionată de ură, 
jandarmul răcni:

“ Spune mă, la ce vă trebuie 
atîta hîrtie roșie.

După aite două ore de bătaie si 
amenințări zadarnice, arestatul fu 
aruncat în beci. Trezindu-se din 
leșin, Dan privi la singurul ochi 
de geam. Pe una din gratii o mînă 
de prieten așezase cu gingășie un 
trandafir de hîrtie. Sări să-1 des
prindă. După citeva încercări ră
mase în palmă cu cinci petale ro
șii. Pe una din ele î recunoscu scri
sul tremurat al tatălui său. Citi 
descifrînd cu greu rîndurile abia 
vizibile: „Acs, m-a prevenit A- 
casă nimic compromițător. Tova
rășii au încredere și lucrează mai 
departe în atelier. Tine-te tare". 
Dan strînse puternic în palmă pe
talele de trandafir. Da, putea a- 
cum să-1 cheme din nou la inte
rogatoriu...

A. NICHIFOREL



ÎN AJUN
DE SĂRBĂTOARE

Orașele și localitățile Văii Jiului 
au Îmbrăcat haină de sărbătoare. 
Incepînd de la Uricani și pini la 
Cimpa, mii de oameni ai muncii 
au participat cu entuziasm ia în
frumusețarea blocurilor, cartierelor 
și a localităților. Rondurile cu flori, 
zonele verzi asemenea unor uriașe 
covoare dau un aspect sărbătoresc 
cartierelor.

In cel mai tînăr oraș din Valea 
Jiului — Uricani — te întîmpină 
blocurile semețe, la geamurile că
rora se află sute de ghirlande cu 
flori în zeci de culori; drapele 
roșii și tricolore, fluturași, înșirați 
pe străzile orașului, zeci de lozinci 
vestesc apropierea Zilei solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc.

Noile cartiere din cel mai mare 
centru minier din Valea Jiului — 
Lupeni — au îmbrăcat și ele haină 
de sărbătoare. Incepînd din cartie
rul Viscoza și pînă în colonia Ște
fan gospodarii au dat orașului un 
aspect sărbătoresc. I.a clubul mi
nier artiștii amatori fac ultimele 
repetiții la programul cu care se 
vor prezenta pe estradele de la 
Grafit. In adîncurile subpămîntene, 
harnicii mineri ai Lupeniului dau 
bătălia pentru a scoate la ziuă cit 
mai mult cărbune. Pe graficul în
trecerii ei au înscris un plus de 
5000 tone de cărbune cocsifi- 
eabil.

Centrul orașului Vulcan pare o 
adevărată alee. Rondurile cu flori, 
arv jștii ornamentali sădiți de mîini 
gJtfulii, sutele de drapele roșii și 
tiîvolore arborate la balcoanele 
blocurilor, dau orașului o înfăți
șare sărbătorească.

Și orașul Petroșani a îmbrăcat 
straie de sărbătoare. Cel mai nou 
cartier — Livezeniui — pare un oră
șel al tinereții. Blocurile moder
ne. zugrăvite într-un colorit viu, 
gbivecele cu flori din ferestrele 
blocurilor, drapelele arborate, păr- 
culețele din cartier dau locului un 
aspect plăcut și primitor.

In apropierea orașului s-au ri
dicat estrade, unde sute de artiști 
amatori din întreprinderile din 
Petroșani vor susține bogate pro
grame artistice. Nu lipsesc de aici 
іДсі jocurile distractive pentru 
stai mici, chioșcurile cu dulciuri 
și răcoritoare iar grădinile de vară 
aparținînd Trustului de alimenta
ție publică și-au deschis și ele 
porțile.

Odată cu primăvara care de 
data aceasta s-a stabilit cu drep
turi depline și pe meleagurile Văii 
Jiului pare totul întinerit': locali
tățile, oamenii...

FLAVIU IȘTRATE

г...............
[Flori de piatră și otel...

pri- 
iru- 
de 

dra

aduce Hori nu numai pe lunci și

ton cresc pretutindeni în orașele 
noastre I Sînt flori ale zileloi

î Luna mai — luna pomilor înilo- 
І rifi, a luncilor înverzite, a 
І măverii descătușate în țoală 
j musețea el — este așteptată 
i fiecare dintre noi cu toată 
î gostea. Primăvara, înnoirea firii, 
Ț u_'__ _.-.r:
f pomi; flori de piatră oțel și be- 
I i
J noastre luminoase, ridicate cu drag 
J de harnicii constructori, care cu 
* truda brațelor înalță mîndrele 
I construcții de blocuri, ca adevă

rate flori minunate.
Grădinari entuziaști, conslructo- 

Îrii vor avea anul acesta o recolă 
_ deosebită de flori de piatră, oțel 

- blocuri mîndre de le- 
pentru oamenii muncit din 
Jiului. Printre ele se numi 
de blocuri cu 2 376 aparta- 

spațioase, avînd peste 
m p suprafață locativă. Din 

tși beton — 
cuinfe pent

*

4

!
♦
♦ 
t

♦ 
e 
f

Valea 
ră 49 
mente 
75 000
acestea 32 blocuri cu 1 666 aparta
mente și 52 000 m.p. suprafață ,* *s-  
cativă vot fi date complet în fo
losință anul acesta. Constructorii 
S-au mai angajat In întrecerea so
cialistă să dea peste plan 
226 apartamente, riclicînd 
numărul locuințelor date în 
sfnță /а 1 892 ăpar'amente 

Vor crește și oile Hori. Anul î 
aoosta, la Lupeni, un frumos afne- J 
matograi ou ЯО0 locuri își va ♦ 
deschide larg porțile, primind pe * 
cei dornici de spectacole, la VuI-4 
сап o nouă școală cu 16 săli de ♦ 
clasă șl laboratoare va constitui J 
un izvor de știință pentru sute de ‘ 
copil, iar la Petroșani noul cămin J 
studențesc va adăposti peste 400 de * 
tineri studențt, dornici să devină ♦ 
cadre tehnice de nădejde ale in- » 
dustriei noastre miniere. Semețe,» 
au fruntea de beton și oțel, blo- 4 
curile înalte de 8 și 9 etaje de la J 
Lupeni, Vulcan și Petrila se ridică* 
mîndre în mijlocul celorlalte cons- j 
trucțil, jaloane minunate pe dru- ♦ 
mul înfloririi Văii noastre. t

•
Valea Jiului — în care răsar 4 

an de en tot mai multe flori de 4
piatră, oțel șl beton datorită hăr- ♦ 
niciei constructorilor — se trans- * 
termă continuu într-o minunată ș 
grădină a vieții noi, făurită de î 
miinile harnice ale oamenilor. î 
Sărbătoarea primăverii —• 1 Mai — • 
constituie un nou imbold pe acest ș 
drum I *tui, vor fi înălțate în diferite 

faze, constituind front de lucru 
oentru anul viitor.

încă 
astfel 
fo/o-
Res-

Un vas, un bibelea, ori o vaaă de flori îmbogățește еіжіпиі, în- 
frnmusoțlndu-l.

In clișee, aspect de fiocare zi din magazmul de menaj și de arti
cole de uz casnic, deschis do curînd în complexul comercial Viscoza 
din Lupeni.

Patruzeci și cinci de trenuri

Uricani. Lucrează în sectorul II, 
sector care a avut de întîmpinai 
multe greutăți în realizarea ple
nului. Trebuia trecut la un nou 
sistem de exploatare a strateler 
17—18, prin oare sd se asigure 
randamente sporite. Această trece
re, legată de executarea unui vo
lum sporit de lucrări de pregătiri, 
a redus pentru un timp linia de 
iront. Trebuia ca brigăzile celor- 
leite abataje să dea „test". Prin
tre aceste brigăzi se numără șl 
cea condusă de Gavrilă Pop.

— Noi vom scoate din fiecare 
pe șut. 
In unele 
bătut Л- 

trei clm- 

aripă cîte două cîmpurl
ȘJ-ntra-devăr au scos, 

zile In abatajul lui s-au 
devărate recorduri: cîte 
puri pe schimb și aripă. A dat
cărbune mult, atunci cînd secto
rul avea mai multă nevoie. Do
vadă că minerii știu să pună umă
rul.

Cîte asemenea fapte nu ascund 
cifrele prin care minerii vin astăzi 
să raporteze partidului despre suc- 
cesele lor în lupta pentru mai mult 
cărbune. Comunistul Ioan Demeter 
de la bupani nu și-a precupețit 
nici timpul, nici cunoștințele pen
tru a-și Învăța ortacii să cunoască 
bine întreaga gamă de operațiuni 
în abataj. O cerință de prim ordin 
pentru o brigadă complexă care-și 
propune să extragă cfin frontalul 
său două fîșli pe zi. Si tocmai pe 
această cule minerii din frontalul 
lui Demeter au extras ctte două 
tîșii pe zi, sporindu-și randamen
tele cu aproape o tonă de căr
bune pe post.

U vom zări, printre participanta

ȘT. MIHAI

maree sărbătoare de le 1 Mai 
pe minerul comunist ștefan besi
de la mina Petrila. Un miner 
al cărui abataj totul e in croș- 

Cresc oameni, cresc aomu-

ra
Я 
ie 
în 
tete, 
niști, oameni care muncesc cu ran
damente înalte, kaszle și-a învățat 
ortacii să prețuiască tehnica nouă, 
să o stăpînească pentru a ști să o 
folosească în lupta pentru cărbune, 
lată de ce în abatajul iui pușce- 
;ea se face direct pe crater au 
plane de reținere, astfel ca oa
menii să lopăteze cit mai puțin.

Miile de tone, cărora le-au dat 
naștere atitea și atitea brigăzi ce 
пи-și precupețesc eforturile pen
tru a de viață angajamentelor de 
întrecere, s-au unit în acel torent 
de cărbune ai cărui drum spre 
uzinele patriei a cerut, numai în 
primele patru luni ele anului, 45 

trenuri în piue...de

(Urmare din pag. I-a)

socialiste pe baza respectării

socialismului, a 
atracție.
zilei de 1 Mai сев- 
poporul nostru un 
reafirma soHdarita- 

păcii și progresului,

țări 
egalității în drepturi și suveranită
ții, a avantajului reciproc, a întra
jutorării frățești, țara noastră iși 
aduce din plin contribuția la creș
terea prestigiului 
forței sale de

Sărbătorirea 
stitule pentru 
prilej de a-și 
tea cu forțele 
cu popoarele care se ridică ia lup
tă pentru libertate, pentru cuceri
rea independenței naționale, cu 
lupta oamenilor muncii din țările 
capitaliste Împotriva exploatării 
capitaliste. Oamenii muncii de pre
tutindeni privesc cu încredere vi
itorul, pentru că popoarele care 
construiesc socialismul și comunis
mul, mișcarea revoluționară a cla
sei muncitoare din țările capita
liste, lupta pentru eliberarea na-

Petroșaniul zilelor noastre 1 In clișeu un aspect din cartierul Livezeni.

ÎN PLIN AVÎNT
Ca în liocaxe an, 

oamenii manoii din 
patria noastră săr
bătoresc ziua de 1 
Mai cu inima plină 
succeselor obținute în 
ina 

PKTAU IACOB 
secretar al GJL6. Petroșani

de bucuria 
mancă. Tră- 

aceștl au rainanați, în oare 
se dosăvîrșește construcția socia
lismului, minorii Văii Jiuiiu își 
consacră munca Iar plină de avînt 
și hărnicie înfăptuirii sarcinilor tra
sate de cel do-al Ш-lea Congres 
al partidului — măreț program de 
înflorire a țării, de construire a 
unei vieți pline de fericire =i bel
șug.

Succesele obținute de minerii 
Văii Jiului în îndeplinirea sarci
nilor de plan și angajamentelor de 
întrecere se dotoresc conducerii 
permanente de către partid, spri
jinului acordat de organizațiile sin
dicale și de tineret, îmbunătățirii 
neîntrerupte a condițiilor lor de 
munciși de viață.

Prin grija partidului și guvernu
lui condițiile de viață și do muncă 
ale minerilor se îmbunătățesc tot 
mai mult în urma dotării mine
lor cu utilaje moderne de mare 
productivitate, care reduc «forturile 
fizico ale minorilor. Pentru dez
voltarea bazei tehnice a urinelor 
Văii Jiului, în perioada 1960—1963 
statul a acordat un volum de in
vestiții de poște 1 323 milioane i«î 
din care numai pentru procurarea 
de utilaje peste 300 milioane lai. In 
minele Văii Jiului s-au introdus 
în producție utilaje moderne cum 
•înt plugul de cărbune, 
foreze pentru săparea 
transportoare blindate și 
ajutorul cărora se obțin 
la nivelul tehnicii mondiale.

Toate acestea au contribuit în
tr-o măsură însemnată la creșterea 
producției și productivității muncii 
și realizarea de economii prin re- 

combine, 
suitorilor, 
altele cu 
indicatori

țională a popoarelor asuprite, miș
cările general-democratice se eoni 
topesc într-un torent unic, doschi- 
zînd omenirii drum larg spre vi
itor. In numele păcii — cauză scum
pă popoarelor de pretutindeni — 
Republica Populară Romînă pro
movează cu consecvență principiile 
coexistenței pașnice, acționează cu 
perseverență pentru salvgardarea 
păcfi în lume, pentru slăbirea în
cordării internaționale.

La marea sărbătoare de la 1 Mal, 
toți cel ce muncesc 
noastră iși manifestă 
crederea fermă In justețea 
partidului, hotărfrea de a 
cu cinste luminosul program al de- 
săvfrșirli construcției socialiste. în
tărind prietenia frățească cu po
poarele țărilor socialiste, solidari
tatea cu forțele progresului de pre
tutindeni, poporul nostru luptă cu 
perseverență pentru victoria păcii 
și socialismului in întreaga lume.

din
din

patria 
nou in- 
politicil 
înfăptui

nivelului 
aport în- 

gradului 
Din rin- 

ridicat

nu se pot' 
așezări în 

viata in 
vor cons-

din 
ori.
de

ca

ducerea cheltuieli
lor de producție.

Dacă în trecut 
securitatea muncii

în subteran era o problemă secun
dară pentru otăpînii minelor, astăzi 
în minele din Valea Jiului se chel
tuiesc anual circa 20 milioane lei 
pentru asigurarea echipamentului de 
protecție, prevenirea îmbolnăviri
lor profesionale, asigurarea secu
rității muncii. Numai în trimestrul 
I a. c. s-au cheltuit în asemenea 
scopuri 6,2 milioane lei.

La ridicarea continuă a 
tehnic al producției un 
semnat îl are creșterea 
do calificare a cadrelor, 
durile minerilor s-au ridicat ca
dra de valoare care prin cunoștin
țele lor profesionale și elanul de 
muncă obțin rezultate frumoase 
în producție. In prezent 670 de 
muncitori urmează cursurile de ca- 
lificare, iar aproape 6 000 munci
tori și tehnicieni urmează cursu
rile de ridicare a calificării pro
fesionale.

Minerii Văii Jiului se bucură as
tăzi de o viață tot mai îmbelșu
gată, mal înfloritoare. Cartierele 
noi care cuprind peste 8 000 apar
tamente nici pe departe 
asemăna cu insalubrele 
care minerii și-au trăit 
trecut. In acest an se 
trui blocuri cu alte sute de apar
tamente. Iu comparație cu situația 
din anul 1933 rețeaua sanitară 
Valea Jiului a crescut de zece 
Un număr de peste 300 săli 
clase stau la dispoziția fiilor 
menilor muncii. Instituțiile de cul
tură, artă și bazele sportive se 
întind de la un capăt Ia altul al 
Văfi. Pe lingă cluburile muncito
rești activează 75 formații artisti
ce de amatori în care sînt cuprinși 
1 700 oameni ai muncii. In anul 
acesta prin grija sindicatelor, 5 32S 
oameni ai muncii își vor petrece 
concediul de odihnă în stațiunile 
balneo-climaterice.

Acestei griji minerii Văii Jiului 
îi răspund cu noi succese în pro
ducție. In fruntea întrecerii se 
situează mina Uricani care pen
tru succesele obținute anul trecut 
în producție a primit diploma de 
întreprindere evidențiată pe ramu
ră. Pa locuiile următoare se 
minerii din Lonea urmați de 
din Aninoasa, Lupeni, Petrila 
Vulcan. Succese de seamă au 
ținut șl metalurgiștii 
U.R.U.M.P., feroviarii din comple
xul C.F.R., forestierii, filatorii 
Lupeni, colectivele celor trei 
parații, uzinele electrice și 
colective care și-au îndeplinit 
gajamentele de întrecere.

De 1 Mai, oamenii muncii 
Valea Jiului își manifestă voința 
lor de a-și consacra și pe viitor 
toate forțele înfăptuirii sarcinilor 
со le stau în față în opera mă
reață de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră.
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vCu prilejul zilei de 1 Mai, Ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, conducerile întreprin
derilor, organizațiile de partid, co
mitetele sindicatelor și de U. T. M. 
felicită pe oamenii muncii din Va
lea Jiului pentru succesele obținute 
în activitatea lor rodnică și le ure
ază noi și tot mai însemnate reali
zări pe calea desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria noastră, 
Republica Populară Romînă,
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