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DOUA DECENOII
Oamenii muncii din Valea Jiului, 

împreună cu întregul nostru popor, 
sărbătoresc astăzi cu un puternic 
entuziasm împlinirea a douăzeci de 
ani de la insurecția armată de la 23 
August 1944, de la eliberarea Romî- 
niei de sub jugul fascist.

Ziua de 23 August — cea mai 
mare sărbătoare națională a po
porului romîn — a marcat o cotitură 
radicală în istoria poporului nostru. 
Ins- ?cția armată antifascistă orga
nizată și condusă de partidul comu
nist în condițiile prielnice create de 
victoriile militare ale glorioasei .Ar
mate sovietice, ale coaliției anti
hitleriste, în cadrul căreia a fost 
răsturnată dictatura militaro-fascis- 
tă, iar Romînia a întors armele 
împotriva Germaniei hitleriste, ă 
marcat începutul revoluției populare 
care a deschis poporului romîn ca
lea spre lichidarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, spre luminoasele 
țeluri ale socialismului.

Armata noastră a luptat eroic, 
alături de Armata sovietică, pentru 
eliberarea Ardealului de nord con- 
tînuînd operațiile pe teritoriile Un
gariei și Cehoslovaciei, pentru victo
ria finală asupra Germaniei hitle
riste. Insurecția de la 23 August 
1944, participarea Romîniei la răz

boiul antihitlerist a constituit o con
tribuție însemnată la scurtarea du
ratei războiului, la zdrobirea Ger
maniei fasciste, contribuție care a 
făcut să crească prestigiul interna
țional al Romîniei democratice, al 
forțelor progresiste ale poporului, 
al Partidului Comunist din Romînia.

Masele populare, conduse cu înțe
lepciune de partidul comunist, s-au 
ridicat cu hotărîre la luptă con
știentă pentru a hotărî un nou curs 
de dezvoltare a țării, pe drumul larg 
deschis de actul istoric de la 23 Au
gust 1944. înfăptuirea reformei a- 
grare, refacerea economiei distruse 
de război, democratizarea țării, spri
jinirea războiului antihitlerist, instau
rarea la 6 martie 1945 a primului 
guvern în care clasa muncitoare 
avea rolul precumpănitor au însem
nat tot atîtea victorii în lupta pen
tru înfrîngerea cercurilor reacționa
re, pentru înfăptuirea sarcinilor desă- 
vîrșirii revoluției burghezo-democra- 
tice. Continuînd acest drum mereu 
ascendent, clasa muncitoare, în alian
ță cu țărănimea muncitoare, sub 
conducerea partidului, a doborît mo
narhia, a preluat întreaga putere po
litică, a naționalizat principalele

(Continuare în pag. 2-a)
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Și-a tras-o singur
Și pe urma ei 

Pășim cu toții, hotărît, tot înainte, 
Spre viitorul tot mai tînăr, mai 

fierbinte.

îi

de Otilia Cazimir
(fragment)

Sint ani de-atunci.
Nu-s multi, că parcă ieri 

Am slobozit aripile nădejdii 
In zbor spre nevisate primăveri, 
Ne-am ridicat spre cer privirea 

incă plină 
indoială, de-ntuneric, de pri

mejdii, 
ne-am uitat clipind din ochi 

la soare — 
oamenii cînd ies din umbră Ia 

lumină 
Și-am trăit o zi... o zi cum n-a 

fost încă.
. In August douăzeci și trei
‘ Și-a tras poporul brazdă dreaptă 

și adîncă :

Мша tolifi diii Petrila 
consatrata zilei ile И Uugust

Sala clubului sindicate
lor din orașul Petrila a 
găzduit ieri după-amiază o 
entuziastă adunare consa
crată celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul 
fascist. La adunare au 
participat tovarășii Con
stantin Nicolae, secretar al 
Comitetului regional de 
partid Hunedoara, Lazăr 
David, membru al Birou
lui Comitetului regional de 
partid, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani.

Adunarea a fost deschi
să de către tovarășul Kuti 
Eugen, secretarul Comite
tului de partid de la mi
na Petrila. In fața celor a- 
proape 600 de 
oameni ai mun
cii din Petrila a 
luat cuvîntul to
varășul Con
stantin Nicolae.

In expunerea sa, tovarășul 
Constantin Nicolae a reliefat 
realizările istorice ob
ținute de harnicul nos
tru popor sub conducerea 
încercată a partidului în 
cele două decenii care au 
trecut de la eliberarea pa
triei noastre, munca însufle
țită a oamenilor muncii 
din regiunea Hunedoara, a 
minerilor Văii Jiului, en
tuziasmul lor în lupta 
pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid, pe 
drumul luminos al socia
lismului.

In încheierea adunării, 
formațiile artistice de a- 
matori ale clubului sindi
catelor din orașul Petrila 
au prezentat un bogat 
program cultural-artistic.

PANOU

Daruri patriei dragi
întrecerea entuziasta ce 

s-a desfășurat de la înce
putul anului între colecti
vele unităților noastre eco
nomice în întîmpinarea ma
rii sărbători a eliberării se 
aseamănă cu o ascensiune 
neîntreruptă spre cele mai 
înalte piscuri ale hărniciei 
și perseverenței. Piscurile
— angajamentele de întrece
re în cinstea marii sărbători
— au fost cucerite. Ele 
sînt exprimate de realiză
rile pe care oamenii mun
cii din Valea Jiului le o- 
feră, asemenea unor da
ruri patriei dragi, cu oca
zia zilei eliberării. Iată 
c'rteva din aceste realizări.

Ing. GH. CALOIANU. 
director tehnic, G.G.V.J.

Din abatajele exploatări
lor noastre au fost livrate 
economiei naționale, peste 
planul anual la zi, 77 411 
tone de cărbune cocsifica-
bil și energetic: s-a reali
zat o productivitate medie 
pe bazin de 1,270 tone/post 
față de 1,258 tone/post 
prevăzut. De asemenea, u- 
nitățile noastre miniere au 
obținut economii la prețul 
de cost în valoare de 

9 736 000 lei.

AL. REBREAN13, inginer 
șef I.G.T. Paroșeni: Colecti
vul uzinei noastre termo 
electrice raportează cu mîn- 
drie următoarele realizări: 
Au fost livrați în sistemul 
național 3 081 290 kWh e 
nergie electrică peste plan, 
s-au obținut 1674 tone e- 
conomii de combustibil 
convențional. Totodată fa
ță de angajamentul de 
1 920 000 Iei economii, am 
realizat la prețul de cost 
o economie de 2 044 000 
iei.

62 CL L VL (L <v alea
Răsună valea, răsună valea 
De la Bumbești la Livezeni...

L-am auzit acest cintec îm- 
pletindu-se’ cu freamătul mun
cii miilor de brigadieri, al 
exploziilor ce croiau drumul 
de fier prin stlncile pe sub 
care abia de răzbea Jiul în
volburat. Era în toamna anului 
1948. an în care energia crea
toare a tinerei generații, ho- 
tărîrea de a înfăptui chemă
rile partidului s-au afirmat 
cu vigoare pe această vale 
sălbatică, de o frumusețe as
pră, in care fiecare metru cu
cerit cerea o luptă. dlrză cu 
tăria stîncii, cu arșița amie
zii, cu frigul nopții. Partidul 
chemase tineretul să înfăp
tuiască in mai puțin de un an 
ceea ce burghezia și moșieri- 
mea nu fusese în stare să 
facă timp de mai bine de 
două decenii. S-a muncit e- 
roic, Incepînd din primele zile 
ele lui aprilie și pînă în toam
na aceluiași an, 1948, cînd 
primul tren încărcat cu căr

bune din Valea Jiului avea 
cale liberă spre cîmpiile Olte
niei, spre regiunile dinspre 
Dunăre ale țării. Cele 38 tu
rele și peste 100 de poduri, 
lucrările de artă feroviară ce 
se țin lanț pe o lungime de 
31 de kilometri incintă pe toți 
acei care străbat acest defi
leu. Dar mai. ales pe aceia ca
re acum 16 ani. în apropie
rea punctului unde se află 
stația Lainici, și-au aruncat 
căciulile spre slăvi salutînd 
din toată ființa lor primul 
tren de lucru ce trecea peste 
liniile abia puse cap la cap 
ce veneau prelungindu-se din
spre Bumbești și dinspre Li
vezeni. In acea explozie de en
tuziasm, de bucurie pe care 
ți-o dă imaginea muncii îm
plinite, le veneau oare briga
dierilor să se gindească ia 
ceea ce înseamnă această li
nie pentru dezvoltarea Văii 
Jiului, pentru economia pa

triei noastre în plină dezvol
tare pe calea socialismului ? 
Răsună valea, răsună valea 
De la Bumbești la Livezeni...

Versurile acestea le-am auzit 
parcă din nou deunăzi, la 
postul de comandă al unei 
puternice locomotive Diesel- 
electrice. Le-am auzit ca pe 
un ecou acompaniat de mu
zica celor 2100 cai putere ce 
alcătuiesc forța cu care fieca
re din aceste locomotive re
morcă trenuri pe magistralele 
de oțel ale patriei. Două mii 
și o sută de cai putere se su
puneau comenzilor date prin 
apăsări de manete și butoane 
de un mecanic tînăr, pe nume 
Bloju Nicolae, sau se lăsau 
mlngiiați de mecanicul de mo
toare Boltașu Victor în timp 
ce se strecura prin sala ma
șinilor. spre a supraveghea 
pulsul motorului Diesel, al 
generatorului de curent, al

I. BRANEA

(Continuare în oaa. 2-a)

GH. OLAR1U, directo
rul U.R.U.M.P. : Muncind 
cu perseverență pentru de
servirea optimă a exploa
tărilor miniere, colectivul 
uzinei noastre și-a depă
șit sarcinile de plan Ia pro
ducția marfă cu 2,8 la 
sută, a realizat o produc
tivitate cu 0,14 la sută 
mai mare decît s-a prevă- 
văzut și economii în va
loare de 1 041000 lei la 
prețul de cost. Colectivul 
uzinei a livrat peste planul 
primelor 7 luni 120 tone 
piese de schimb, 12 tone 
utilaje și peste 400 tone 
construcții metalice.

M. SIRBU, inginer șef 
al I.F. Petroșani: Munci
torii forestieri care exploa
tează bogăția verde a 
munților noștri raportează : 
,iîiiS la 20 august a.c. și-au 
realizat planul la produc
ția .globală pe 8 luni, iar
planul producției marfă pe 
9 luni. Colectivul între
prinderii a livrat peste pla
nul primelor 8 luni 2 300 
m c bușteni rășinoase pen
tru gater, 1 860 m c lemn 
pentru distilare,' Г,279> btț- 
căți traverse normale. , 670 
m c celuloză de fag pen
tru export etc.

Ing. EM. PUȘCARH3. 
directorul I.I.S. „Viscoza" 
Lupeni : Colectivul între
prinderii noastre raportează 
cu o deosebită satisfacție 
realizarea și depășirea o- 
biectivelor de întrecere. De 
la începutul anului au fost 
produse peste plan 3,6 to
ne fire de mătase, 20,1 to
ne sulfura de carbon, s-a 
realizat o economie de 
156 000 lei, iar sarcina 
de sporire a productivității 
muncii a fost depășită cu 
2 la sută.

DE ONOARE

Petre Constantin Bădătt Victor ~ David Ioan Crainic Petru
miner — Lupeni profesor Petroșani miner Aninoasa maistru I.G.T. ParoșenI

Duca Ioan Andraș Ștefan Taborski Anuța Eșanu Iosif
lăcătuș — I.C.M.M. instalator — Livezeni maistru — Viscoza ” medic — Petroșani 

Lupeni
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^Qăxuiiă (Valea
fi&mare din pag. I-a)

Ne-a venit în ajutor 
tehnica avansată

ten- 
par- 
dar 
La-

tunel îți apar 
le-ar putea egala 
frumusețe nici cel 
te fură gîndurile

defilează pa
la ieșirea din 
imagini pe co

in prospeți
mii iscusit 
și-n cîteva

le

numeroaselor agregate ce se reu- 
nesc in această veritabilă uzină pe 
roți. h cabina de comandă, frea
mătul mașinilor răzbate abia auzit, 
asemenea unui cîntec. Ascultindu-l 
sttnd pe scaunul tapisat, în timp ce 
prin fața ochilor, îți 
duri și viaducte, iar 
fiecare 
re nu 
me și 
pictor,
clipe parcurgi decenii...

E mult de cind defileul fiului era 
tulburat doar dp hurducăit de căruțe 
și, mai rar, de cîte o mașină. Valul 
muncii brigadierilor a sfredelit în 
stincă această nouă arteră ferovia
ră ce leagă Valea Jiului de cimpiile 
Olteniei. Linia ferată a devenit un 
factor important in dezvoltarea mul
tilaterală a regiunilor pe care
leagă. E indeajuns să observăm în-

■ vărsăturile vagoanelor spre a ne da 
seama de marea importanță a aces
tei linii ferate. Multe, foarte multe 
vagoane cu cărbune îți redau imagi
nea puternicei dezvoltări a produc
ției extractive în bazinul nostru mi
nier. Cărbunele Lupeniului sau Pe- 
trilei, al Vulcanului renăscut sau al 
noii mine de la Uricani ajunge în 

regiunile de 
astfel ocolul

lea cărbunelui, a lemnului, a atîtor 
alte bogății, cîrtd deodată intllnești 
un element familiar peisajului petro- 
șănean: linii electrice de înaltă 
siune. Da, sînt magistralele ce 
nesc de la Paroșeni spre tinăra 
viguroasa industrie a Olteniei,
comotiva lasă în urmă stllpii argin
tii de ale căror aripi sînt prinse 
cablurile de cupru care se pierd în 
depărtare ducînd cu ele puterea a 
milioane de kilovați. Gindu-ți zboa
ră la acei oameni minunați care in
tr-un timp record, necrezut de scurt, 
au făcut să pulseze, în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei, inima celui mai mare turboge
nerator din țară, de 150 MW, prin 
care s-a dublat puterea Paroșenilor.

Da, prin această arteră, bazinul 
carbonifer al Văii Jiului comunică 
direct cu Oltenia pe ale cărei plaiuri 
răsar păduri de schele petroliere, u- 
riași ai industriei socialiste cum sînt 
combinatul de industrializare a lem
nului ce te îniimpină la Preajba, 
termocentrala de ta Ișalnița, uzina 
Electroputere care, împreună cu Re
șița, a dat naștere locomotivelor 
Dieșel-electrice.

☆

unui abataj fron- 
al minei 
?u stîlpi 
în eon-

cu un utilaj 
— o combină 
Era pentru pri
cind la mina

numai cîteva ore in 
sud ale țării eoitînd 
mare pe care trebuia să-l facă îna
inte prin Simeria spre a traversa 
Carpații, fie pe valea Oltului, fie, pe 
mai departe, pe valea Prahovei.

împreună eu cărbunele își i-a dru
mul spre sud o parte din lemnul re
zultat din masivele păduroase care 
constituie o altă mare bogăție a 
Văii jiului. In vagoane — baloturi 
de mătase ale Viscozei din Lupeni, 

șosea camioane cu tuburi de 
de la fa- 
construită 

mult acolo 
cele două

De la Tirgu-Jiu am făcui drumul 
spre Petroșani pe înserat. Culorile 
vii ale tablourilor pe care le admi
rasem pe defileu cu cîteva ore îna
inte mă întîmpinau acum estompate 
de semiîntuneric, dar minunat îm
podobite de cerul senin. Constela
țiilor cerului li s-au adăugat curînd 
altele terestre, făurite de iscusința 
și hărnicia oamenilor, feeria noilor 
cartiere, a noilor mine și întreprin
deri cărora munca oamenilor Văii 
jiului le-a dat naștere în cei 20 de 
ani. Regăseam valea bucuriei celor 
ce scot cărbunele.

I

Vulcan, 
metalici

Despre uneltele rudimentare pe 
care le-au folosit minerii în urmă 
cu ani n-am aflat decît din cele po
vestite sau citite. Spre bucuria mea, 
nu ani avut prilejul șă lucrez cu 

fistăul sau trocul.
După ce peste 7 ani am condus 

o brigadă de pregătiri, în acest an, 
începînd din aprilie, mi s-a încre
dințat conducerea 
tal din stratul 18 
Aici se arma deja 
G.S.-3M și grinzi
solă V.D.U. Și iată că la 
începutul lunii mal, locul 
nostru de muncă a fost 
înzestrat 
modern
K.W.B.-2. 
ma oară
Vulcan se introducea un 
astfel de mecanism. La 
început ne-a fost greu. Priceperea, 
disciplina și spiritul de organizare 
al brigăzii au fost supuse la grea 
încercare. Dar pînă Ia urmă am reu
șit să cunoaștem bine funcționarea 
noului utilaj. Minerii Cucu Dumi
tru, Pavel Iancu și Haidamac Gheor
ghe, combined și șefi de schimb tot
odată. și-au dat toată silința să a- 
plice cit mai bine în practică cele în
vățate la cursul de 6 luni pentru ca
lificarea combinerilor. Ne-au venit 
în ajutor tehnicienii Constantin Mi
hai și Cioiu Mircea.

...Combina alunecă pe un trans
portor blindat pe care varsă cărbu
nele tăiat. Se manevrează de ma
nete și , tamburul 
făgaș adînc de (50 
cărbune. Rămîne 
tăiere, să mutăm 
porterul — ajutați
metalice extensibile, 
răpite și replantate 
inte, pentru tăierea 
necesară perforarea 
peste 200 de găuri, 
îl taie combina.
să
cărbunele rămas sub coperiș.

La început, în trei schimburi tă
iam abia jumătate din lungimea 
frontului. Azi, după trei luni de 
muncă, învățătură și experiență, a- 
vansăm cu două fîșii în trei schim
buri. Viteza medie de avansare se 
ridică Ia 26—30 metri pe lună, față 
de 25 metri planificați. Fără a mai 

ii necesare eforturi prea mari, folo
sind din plin combina reușim ca 

lună să extragem cîte 3 300 
tone cărbune, să îndeplinim 

și să depășim sarcinile de 
Cărbunele pleacă 

fără a mai fi 
exploziv sau lo-

lună de 
și 3 700

combinei taie un 
cm în frontul de 
numai ca, după 
spre front trans- 
tot de armăturile 
iar apoi să fie 
armăturile. Ina- 
cărbunelui era 
și pușcarea a 
Acum, cărbunele

Ne rămîne numai 
curățăm cu ciocanele de abataj

I

i

II al abatajului

iar pe 
oxigen 
brica 
nu de 
unde
Jiuri se unesc spre 
a se arunca îm
preună în zbuciu
mul defileului.

Locomotiva își 
deapănă potolit 
marea-i forță, lă- 
sind în urmă kilo
metri după kilome
tri. Deodată valea 

se lărgește și simți 
respirația largă 
a cimpiei Olteniei, 
încerci, parcă, pă
rerea de rău că 
furat de gînduri 
nu ți-ai luat rămas 
bun de

D O U A
(Urmare din pag. l-a)

economice a socia-

nostru se mîndrește 
precedent în toate 

de activitate. Sărbătorim 
XX-a aniversare a ellberă- 
în condițiile victoriei de- 
socialismului la orașe și 
aceasta constituie cea 

poporului

mijloace de producție și a trecut la 
construirea bazei 
lismului.

Astăzi, poporul 
cu realizări fără 
domeniile 
ce-a de-a 
rii patriei 
finitive a 
sate, și
mai măreață cucerire a 
nostru. A fost lichidată pentru tot
deauna exploatarea omului de către 
om. „Romînia se înfățișează — a 
arătat tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej — ca o țară în continuu 
progres, cu o economie complexă și 
o cultură înfloritoare, puse pe dea- 
întregul în slujba creșterii bunăstării 
celor ce muncesc".

Succesele fără precedent obținute 
de poporul nostru au la bază aplica
rea cu consecvență de către partid a 
politicii de industrializare socialistă 
a țării, de dezvoltare cu precădere a 
industriei grele, care a asigurat 

creșterea armonioasă, echilibrată a 
întregii economii naționale. Impe-

’ tuoasa dezvoltare economică a pa
triei în anii construcției socialiste 
este viu ilustrată de faptul că țara

noastră realizează în mai puțin de 
o lună întreaga producție de fontă 
a anului 1038, în 5 săptămîni pro
ducția de oțel, într-o lună producția 
de energie electrică. Anul trecut, pro
ducția mijloacelor de producție a 
depășit de zece ori, iar producția 
mijloacelor de consum de 
nivelul anului 1938. Aceste 
demonstrează caracterul 
profund creator și realist 
ticii partidului de industrializare so
cialistă a țării. Dispunem în pre
zent de o puternică industrie cons
tructoare de mașini. Dezvoltarea in
dustriei a făcut posibilă înzestrarea 
agriculturii noastre socialiste cu un 
puternic parc de mașini și tractoa
re. Cele aproape 70 000 tractoare, 
63 000 semănători moderne, 34 000 
combine pentru păioase și multe 
alte mașini agricole fac să sporeas
că necontenit producția agricolă, să 
înflorească viața satelor noastre.

Știința, cultura, arta au cunoscut 
de asemenea, o dezvoltare fără pre
cedent. Revoluția culturală inițiată 
de partid a permis lichidarea analfa
betismului, învățămîntuli general 
obligatoriu a devenit o realitate iar 
în prezent se realizează trecerea la 
generalizarea învățămîntului de 8 
ani.

Succesele obținute în dezvoltarea

4,8 ori 
realizări 

științific, 
al poli-

economiei naționale asigură aplica
rea consecventă a politicii partidu
lui de ridicare a nivelului de trăi. 
Mărirea salariilor, creșterea venitu
rilor țărănimii, reducerea prețuri
lor de vînzare cu amănuntul la di
ferite mărfuri de consum și a tarife
lor la unele servicii, reducerea unor 
impozite, îmbunătățirea condițiilor 
de locuit, sînt doar cîteva 
din măsurile luate de partid și gu
vern pentru ridicarea necontenită a 
bunăstării poporului.

In cele două decenii care au tre
cut de la eliberarea patriei, Valea 
Jiului a făcut un uriaș salt spre 
înflorire. Renașterea minelor închise 
cu zeci de ani în urmă de capitaliști, 
deschiderea noilor mine de la Uri
cani, Paroșeni, dezvoltarea capacității 
de producție și modernizarea intensă 
a tuturor exploatărilor miniere din 
bazin oglindesc marea grijă acor
dată de partid dezvoltării industriei 
carbonifere. Minerii, foștii robi ai 
adîncurilor. crunt exploatați în tre
cut, au devenit stăpîni pe munca 
și pe viața lor, oameni cu o înaltă 
calificare, capabili să folosească cu 
pricepere tehnica înaintată, să ridice 
1% un nivel înalt productivitatea mun
cii și pe această bază să asigure 
economiei naționale cantități sporite 
de cărbune. La Paroșeni s-a construit
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spre ziuă 
nevoie de 
pată.

Panoul
frontal din stratul 18 de 
la mina Vulcan a devenit 
o mică uzină subtera
nă. Știu că asemenea a- 

înzestrate cu cea mai avan- 
șînt în

bataje,
sată tehnică minieră mai
Valea Jiului și în țară. Iată dovada 
grijii ce ne-o poartă partidul nouă, 
minerilor, pentru ca munca din sub
teran șă devină mereu mai 
și mai spornică.

GHEORGHE LEBĂDĂ 
miner șef de brigadă 

mina Vulcan

ușoară

Portrete din co’oaoă
Continuăm eu prezentarea unora 

dintre fruntașii 
vor fi purtate 
menilor muncii 
Ia 23 August.

ale căror portrete 
la demonstrația 
din Valea Jiului

tra
de

< risfee Aure?
Depășirea sarcinilor de plan 

primele 7 luni ale anului cu 1 907 
tone de cărbune, 
dament de 1,57 
celui planificat, 
meatului asumat
23 August cu 1 107 tone, realizarea 
de economii in valoare de peste 
8 00V lei sîqt faptele minerilor 
din brigada fruntașă condusă de 
brigadierul Cristea Aurel de la mina 
Anindasa. Pentru aceste realizări 
brigada a fost evidențiata consecutiv 
în ultimele 6 luni.

pe

realizarea unui ran- 
tone/post superior 
depășirea angaia- 
în cinstea zilei de

Tenczler Șfeîan
Tehnician cu o înaltă calificare și 

vastă experiență, autorul unor ino
vații valoroase, tovarășul Tenczler, 
șeful sectorului III de la mina Pe- 
trila se bucură de stima colectivu
lui unde muncește. Sectorul pe care 
îl conduce este fruntaș și deținător 
al steagului roșu de sector eviden
țiat. Față de angajamentul de a ex
trage peste sarcini 8 000 tone
cărbune pînă la ziua eliberării co
lectivul sectorului a trimis la ziuă 
7 066 tone de cărbune peste plan.
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O dată cu, eliberarea patriei 
noastre, în anul 1944, s-a născut 
o generație nouă de oameni, ca
re sărbătorește acum împlinirea 
a 20 de ani.

Vom da euvîntul în rindurile 
ce urmează doar la trei co
legi din generația lui 23 August 
1944. Vor vorbi trei tineri 
crescuți în clocotul șantierelor, 

tumultul muncii socialiste.în
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ENE CRISTA 
bobinatoare 

I. С. T. Paroșeni
Am venit pe 

lume cu trei 
zile înaintea e- 
liberăril. E □ 
mîndrie pentru 
mine 
de-o 
viața 
care 
ne-a

Visuri
Ce nu-și poate dori un tînăr de 
la viață la această vîrstă ? Eu 
sînt mulțumită câ tot ce mi-am 
dorit pînă acum 
Mi-am dorit 
muncesc, șă învăț, 
Și acum sînt. Am 
cu termocentrala 
oamenii ei. M-am 
școala producției, 
mi-au îndrumat pașii. Am mun
cit, am învățat și am izbutit. A- 
nul 
trăit 
îmi
am 
maturitate și mi-am 
un cămin. Doresc să 
continuare, să avem un aparta
ment cît mai frumos, iar copi
lul nostru să aibă o viață fe
ricită

că 
vîrștă 
nouă 

partidul
făurit-o. 
idealuri

am realizat, 
întotdeauna să 

șă fiu fericită, 
crescut odată 
Paroșeni. cu 
calificat la

Comuniștii

acesta, la
un dublu 

umple inima 
luat cu bine

20 de ani. am 
eveniment care 

de bucurie: 
examenul de 

întemeiat 
învăț în

cea mai puternică termocentrală a 
țării. S-a modernizat transportul fe
roviar și rutier, s-au înființat nu
meroase întreprinderi noi. In locul 
fostelor colonii. Valea Jiului te în- 
timpină cu frumusețea și prospeți
mea a numeroase cartiere noi ce se 
întind de la Uricani și pînă la Lo- 
nea. Institutul de mine din Petroșani, 
numeroasele școli noi clădite în toate 
așezările miniere, înființarea Tea
trului de stat, a multor cluburi sînt 
dovezi ale unui puternic avînt cul
tural. Valea Jiului a devenit în anii 
socialismului o vale a bucuriei.

Patriotismul care animă minerii, 
constructorii, forestierii, metalurgiștii, 
lucrătorii din toate ramurile de ac
tivitate ale Văii Jiului, recunoștința 
lor fierbinte față de partid sînt viu 
oglindite de succesele repurtate de 
ei în marea întrecere desfășurată 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Gu prilejul sărbătoririi împlinirii 
a două decenii de la eliberarea pa
triei, oamenii muncii din Valea Jiu
lui își exprimă, împreună cu întregul 
nostru popor, hotărîrea de a strînge 
mai puternic rindurile în jurul con
ducătorului lor încercat — Partidul 
Muncitoresc Romîn, în frunte cu Co
mitetul său Central — în lupta pen
tru înflorirea continuă a patriei, pen
tru noi și noi izbînzi sub steagul so
cialismului victorios.

IANOVETZ RUDOLF 
lăcătuș, E. M. Lupeni

Soarele lumi- 
al lui ^â-- 

douăz'eci 
trei 

deschis 
tinerilor, 
mul viselor 
înaripate. In 
viață nu am a- 
vut pînă acum 

visuri neîmplinite. Am învățat
în . liniște. Am terminat școala 
profesională și iată-mă lăcătuș 
mecanic la mină. Acum sînt,
pol spune, om mare. îmi place 
mult meseria pe care mi-am a- 

Ș les-o. De fapt pasiunile mele 
isînt multe: cartea, muzica, fil

mul, pictura. Am bibliotecă per- 
J sonală, la toamnă pășesc în a- 
j nul III, secția canto, a Școlii 
î populare de artă din Petroșani.

Dar cel mai mult îmi place să 
pictez. Ore în șir îmi petrec în 
tovărășia penelului și culorilor, 
îmi sînt atît de dragi l

De curînd am reușit, printre 
primii plasticieni din Lupeni, să 
realizez două lucrări în mozaic. 
Doresc să ffiă perfecționez me
reu în meserie și în artă.
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NlȚU DORINA LUGREȚIA 
studentă, I.M.P,

Fac parte din 
generația năs
cută în anul e- 
liberării. Sînt 
mîndră că mă 
număr printre 
milioanele de 
fii ai Republicii 
noastre libere. 
La 20 de ani, 

idealurile noastre contururi
precise. Mi-am dorit întotdeauna 
să învăț și să devin studentă, 
lată-mă am devenit. Privind 
spre viitor, vreau să devin 
bună ingineră.



Cit de mult s-a schimbat înfățișarea Văii Jiului ! In anii de după eliberare au apărut aici cetăți <
ale industriei, s-au deschis mine nai, s-au construit noi cartiere care privesc spre bătrînul Jiu cu mii de ferestre. >
Și-au făcut loc tehnica avansată, confortul și frumosul. întreaga Vale a fost împînzită cu numeroase edificii >
indus triale^și social-culturale. Din acestea vă prezentăm cîteva ; atît cit a putut înmănunchia o pagină de ziar. <

(Fotografii executate de N. MOLDOVEANU) <

Cura galeriei principale a minei 
Dilja, una dintre minele părăsite de 
capitaliști, care in prezent 4răiește o

Uzina de preparare a cărbunelui Corcești nouă viață.



Intr-un nou cartier din Lupeni

DE VEGHE SĂNĂTĂȚII

\oua înfățișare a așezărilor 
noastre miniere

Cu ani iîi urmă, în cartea sa 
„Oameni și cărbuni în Valea Jiu
lui", Geo Bogza scria :

„Alături de frumusețea munților 
și de munca grea a minerilor, cea 
de-a treia realitate, care nu poate 
fî uitată, este tristețea coloniilor. 
Așa cum munții sînt frumoși în 
mod superb, iar munca minerilor 
atinge ultima limită a sforțărilor 
umane, coloniile sînt triste, în cel 
mai înalt și mai acut grad de 
tristețe. In Valea Jiului, sînt cîteva 
zeci de colonii, iar tristețea și mi
zeria lor, .pornind de la Lonea, un
de sînt mai atenuate, se accentu
ează spre apus pentru a atinge cel 
mai înalt grad de intensitate la Lu
peni".

Acest tablou sumbru de altă dată 
al vieții minerilor a rămas însă de 
domeniul trecutului. Dacă cineva 
care a plecat acum 20 de ani s-ar 
reîntoarce în Valea Jiului, ar ră- 
mîne uimit de transformările uriașe 
care s-au înfăptuit aici. Valea Jiu
lui, cîndva o așezare năpăstuită, 
s-a transformat intr-o Vale a bucii 
riei și fericirii. Aici s-au înălțat 
în ultimii ani 16 cartiere noi, care 
au schimbat profund aspectul urba 
nistic al așezărilor noastre miniere

Înnoiri substanțiale au avut loc 
și în cartierele vechi. Clădirile din 
aceste cartiere au fost renovate, 
înzestrate eu parchet, sobe de tera
cotă, cu ferestre mari, luminoase. Nu
mai în ultimii cinci ani pentru re
novarea acestor locuințe, pentru ri
dicarea nivelului urbanistic al ve
chilor cartiere muncitorești s-a chel
tuit suma de 54 697 000 lei.

In cei 20 de ani care au trecut 
de la eliberarea patriei, din fonduri
le statului s-au construit pentru oa
menii muncii din Valea Jiului mii 
de apartamente confortabile cu o 
suprafață locuibilă de 280 590 mp, 
293 locuințe individuale cu credite a- 
cordate de stat precum și 1245 
locuințe individuale cu mijloace pro
prii ale oamenilor muncii. In pre
zent, Vulcanul, la fel ca și Petrila 
trăiește același suflu înnoitor. Aici, 
se construiesc noi edificii ale so
cialismului : blocuri cu 9 etaje,
constructorii parcă se întrec cu dea
lurile din împrejurimi, cu turnurile 
puțurilor de extracție.

Urbanistica Văii Jiului a cu
noscut o dezvoltare impetuoa
se și prin lărgirea rețelei co-

I IN GRAIUL CIFRELOR
• In anii puterii 

populare, cultura și ar
ta au cunoscut în 
Valea Jiului o puter
nică înflorire. Dacă 
în 1948 exisțau numai 
5 cămine culturale si 
două cinematografe 
de stat, in 1963 func
ționau 11 cămine cul
turale și 23 cinemato
grafe care au prezen
tat J4 451 spectacole în 
fața a 2 339 933 spec
tatori.

lea noastră era un nu
măr redus de școli 
care cuprindeau 3686 
de elevi. In anul șco
lar 1963-1964, au func
ționat 40 de școli 
de cultură generală 
încadrate cu 691 ca 
dre didactice și cu- 
prinzînd un număr de
18 908 elevi. Din acești 

elevi, un număr de 
1 842 au absolvit cla
sa a IV-a, 1 568 — 
clasa a Vll-a, iar 407 

a.• In 1938, in Va- clasa a XI-

Ing. BLAJ TRAIAN
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 

Petroșani

merciale care numără în prezent 339 
unități. In noile cartiere din Lupeni. 
Vulcan, Uricani, Petrila și Lonea 
s-au construit complexe comerciale 
cu vitrine atrăgătoare, piețe, grădini 
de vară.

Avîntul industriei miniere din Va
lea Jiului exprimat prin dezvolta
rea și modernizarea minelor existen
te și prin repunerea în exploatare 
a gurilor de mină din Lonea și 
Vulcan și prin deschiderea de noi 
mine la Uricani, Dîlja și Paroșeni 
a determinat creșterea simțitoare 
a populației. In comparație cu 
anul 1948, numărul populației a 
crescut eu 80 578 locuitori, ajun- 
gînd în prezent la 135 864. Dato
rită creșterii populației, Petroșaniid 
a fost declarat oraș regional. Tot 
ca urmare a creșterii numărului de 
locuitori, localitățile Petrila, Vulcan, 
și Lupeni, din comune, au fosl 
declarate orașe raionale, iar Urica- 
niul,- fosta comună de oieri, s-a 
transformat înir-un oraș modern cu 
42 de blocuri pline de lumină.

Construcția noilor cartiere a de
terminat inițierea și organizarea 
unor lucrări gospodărești de mare 
amploare, care au ridicat pe o 
treaptă mai înalta urbanistica așe
zărilor noastre miniere. Acti
vitatea desfășurată de cetățeni în 
acțiunea de înfrumusețare și de ri
dicare a nivelului urbanistic se. 
materializează prin crearea de 
zone verzi în suprafață de 56 ha. 
Valoarea lucrărilor gospodărești rea
lizate în ultimii trei ani prin mun
ca patriotică a cetățenilor întrece su
ma de 11 milioane .lei. In afara ac
țiunilor patriotice, la ridicarea urba
nistică a așezărilor miniere au con
tribuit efectiv o serie de lucrări fi
nanțate din buget și din fondul de 
investiții. . care în ultimii șase ani 
se ridică la 199 milioane lei.

Noua înfățișare urbanistică a Văii 
Jiului ar fi incompletă dacă nu am 
menționa modernizarea principalelor 
artere de circulație. Șoselele și stră
zile, în trecut pline de gropi, au 
fost asfaltate ori pavate. Panglica 
asfaltului, este întinsă în. prezent 
de la Lorica și pînă la Uricani. Mo-

♦
• In 1938, rețeaua J 

de telecomunicații din J 
bazinul nostru cu- + 
prindea doar 3 uni- I 
tăți avîrul 20 de 1 
factori poștali și 2 150 J 
abonați radio. In 1963, • 
numărul unităților de I 
P.T.T.R. era de trei î 
ori mai mare, cores- I 
pondența fiind distri- • 
buită de 86 factori I 
poștali, iar numărul J 
abonaților radio a • 
crescut de zece ori • 
ridicîndu-se la 21 412. « 

dernizarea și asfaltarea acestei șo
sele, în lungime de 33 km a costat 
mai bine de 21 milioane lei. Este in 
curs de modernizare șoseaua națio
nală ce leagă bazinul nostru car
bonifer de restul regiunii Hunedoara 
prin pasul Banița.

In ultimii 10 ani au fost moder
nizate străzi și trotuare cu o su
prafață de 1.10 000 mp pentru care 
s-au chertuit aproape 11 milioane 
lei In satele aparținătoare orașelor 
a fost extinsă rețeaua electrică- cu 
peste 10 km, iar pe o lungime de 
circa 25 km s-au schimbat liniile 
învechite. Pentru modernizarea ilu
minatului publie și introducerea ce
lui fluorescent, s-au cheltuit 500 006 
lei. iar pentru extinderea cu 58 km 
a rețelei de canalizare și cu 83 km 
a rețelei de alimentare cu apă po 
tabilă aproape 20 milioane lei.

Dacă în trecut minerii din Lonea. 
Petrila .și cei din Aninoasa trebu 
iau să parcurgă pe jos kilometri 
întregi ca să ajungă în orașul Pe
troșani, acum ei au la dispoziție 
peste 60 autobuze, taxiuri și alte 
mijloace de transport.

Profundele transformări petrecute 
în Valea Jiului în anii puterii popu
lare. an schimbat înfățișarea așe
zărilor miniere, le-au dat tinerețe, 
vigoare, le-au ridicat la un nivel 
edilitar-gospodăresc demn de anii 
luminoși ai socialismului. Aceste 
succese sînt rodul politicii partidu
lui, a statului nostru democrat-popu
lar, politică a cărui scop suprem 
este bunăstarea, continua ridicare a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Sectorul forestier după 20 de ani
Pădurile, care ocupă peste uu 

sfert din teritoriul țării noastre, 
reprezintă o însemnată bogăție na
turală. In regimul burghezo-moșie- 
resc ele au fost, supuse unei ex
ploatări prădalnice de către socie
tățile particulare în vederea obținerii 
unor profituri maxime cu un mini
mum de cheltuieli. Defrișarea ne
miloasă a pădurilor a fost consfin
țită de burghezie printr-o serie de 
legi și regulamente, care au dat 
cale liberă unei exploatări abuzive 
și anarhice. Folosind la tăierea și 
scoaterea lemnului o tehnică primi
tivă toporul, joagărul și calul 
— și limitând la minimum cheltuie
lile de investiții pentru mijloace de 
scoatere și transport, societățile ca
pitaliste au exploatat și distrus pă
durile cele mai accesibile,

Odaia cu trecerea pădurilor îu 
patrimoniul statului, ca bunuri co
mune ale întregului popor, pentru 
lichidarea grelei moșteniri lăsate de 
burghezie în domeniul forestier, s-au 
executat vaste lucrări de împăduri
re, menite să readucă la capacita
tea normală de producție întregul 
fond forestier. Ca urmare, în cele 
două decenii, 1944-1964, în Valea 
Jiului, de pildă, s-au executat îm
păduriri pe o suprafață de cca. 16 000 
ha din care: integrale 11500 ha 
și completări 4 500 ha ajungîndu-se 
ca în anul 1964 să se efectueze 
plantări numai pe suprafețele cu

...Cu inima strînsă de îngrijorare, 
Moianu Margareta intră pe poarta 
spitalului de copii din Petroșani. 
Purta în brațe singurul ei copil ; Ma 
riana, în vîrstă de numai 2 luni. 
Cum să nu fie îngrijorată cînd co
pilul ei se topea văzînd cu ochii. 
Medicii au pus diagnosticul de to- 
xicoză, boală deosebit de gravă. Au 
trecut doar 4 zile de la internare, 
in urma tratamentului și îngrijirii 
acordate, viața copilului a fost 
salvată. In ultimii 20 de ani, mii 
de copii și vîrstnici au fost vinde
cați de diferite boli. Aceasta dato
rită măsurilor luate de partid și 
guvern pentru sănătatea oamenilor 
muncii și a copiilor lor. Dacă pî- 
nă în 1944 în Valea Jiului nu exis
ta nici un spital de copii, nici un me
dic de această specialitate, astăzi 
la Petroșani, Lupeni și Vulcan func
ționează secții de copii cu peste 
140 de paturi, iar de sănătatea celor 
mici se ocupă 22 medici de spe
cialitate și peste 50 cadre medii. 
La acestea se adaugă maternitățile 
din Petroșani, Lupeni și Vulcan, ca
sa de nașteri din Lonea etc. Re
zultatele sînt și ele pe măsura' con
dițiilor create. Mortalitatea infantilă 
a scăzut în 1964 la 3,8 la sută, fa
ță de 16-18 la șută în 1944.

...lată-ne în camera de urgență a 
spitalului din Petroșani. In anii noș
tri spitalul a fost renovat, dotat cu 
aparatură , modernă, cu cadre medi- 
co-sanitare cu înaltă calificare pro
fesională.

Asemenea spitalului din Petroșani 
s-au dezvoltat și modernizat și cele 
din Lupeni și Vulcan. Alături de 
acestea au apărut altele noi: la
Uricani, Petrila și Lonea.

Dacă în 1944 în Valea Jiului «a 
pacitatea spitalelor . era de numai 
450 paturi, ea a crescut astăzi la 
1 115 pături, iar numărul medicilor 
a crescut și el de peste 10 ori, iar 
al cadrelor medii sanitare a ajuns 
la aproape 500.

Spitalul nou din Lupeni

rente și îngrijirile respective; dega
jări, curățiri și răriri.

Cu privire la valorificarea supe 
rioară și completă a masei lemnoa
se, s-a urmărit realizarea unor can
tități cit mai mari de lemn pentru 
utilizări industriale. Datorită acestui 
fapt, printr-o sortare și valorificare 
rațională a masei lemnoase exploa
tate, s-a obținut în anul' 1963 uu 
indice de utilizare de 71,86 la sută 
față de 23 la sută cit era în 1944. 
De asemenea, numărul sortimentelor 
rezultate din masa lemnoasă a cres
cut de la 10 cît era în 1944 la 26 
in 1964. Totodată, pierderile de ex
ploatare și consumurile tehnologice 
la recoltarea lemnului au scăzut în 
anul 1963 sub 2,5 la sută față de 
15 la sută cît era în 1944, economi- 
sindu-se astfel cca. 200 000 mc ma
să lemnoasă ca urmare a înlocuirii 
instalațiilor de alunecare liberă cit 
instalații cu cablu, tractoare . și 
prin extinderea valorificării lemnului 
mărunt din vîrfuri și crăci pentru 
PFL și sub formă de lemn de foe 
La realizările arătate au contribuit 
in mare măsură aplicarea largă a 
metodelor de lucru îmbunătățite, in
troducerea drumurilor auto forestie
re, mecanizarea tehnologiei de ex
ploatare a lemnului în trunchiuri, 
și formele de * мгг -
to bîigăZh — « ріма ж
acord global

Dotarea раіігЗие ăic Valea Jîirfsiî 
сц drumuri aute forestiere are «

..Un milion. Acesta este numărul 
consultațiilor curative și profilactice 
medicale care s-au acordat în anul 
trecut la nivelul circumscripții!' r și 
policlinicilor din Valea Jiului. E les
ne de înțeles că acest lucru nu era 
posibil dacă regimul nostru de de
mocrație populară nu crea circums
cripții sanitare, noi policlinici teri
toriale și de întreprindere, laboratoa
re. dispensare de întreprinderi Nu
mărul circumscripțiilor sanitara a 
crescut de la 9 cîte erau în .1914 
la 36 în prezent, iar al policlinici
lor teritoriale și de întreprindere de 
la 2 la 9.

Pentru ferirea populației de bolile, 
molipsitoare se efectuează anual pes
te 120 000 de vaccinări. Ca urmare 
tifosul exantematic, poliomielita, febra 
tifoidă, difteria au devenit boli 
de domeniul trecutului.

...In boxa de donatori de singe 
se află tovarășul Vîrtop Avram. Es
te la a 82-a donare. Peste 24 de 
litri de singe a donat pînă în pre
zent. Centrul de recoltare și conser
vare a sîngelui din Petroșani este, 
o altă creație a regimului democrat 
popular. Sîngele, acest medicament 
viu, este astăzi Ia îndemîna ori
cărui bolnav în caz de nevoie. Nu
mai în anul trecut au fost recol
tați peste Г100 litri de sînge. La 
ori ce.oră din zi și noapte, stația 
de recoltare și conservare de sînge, 
stă la dispoziția spitalelor, cu sînge
le necesar.

In rîndurile de față sînt înșirate 
numai cîteva aspecte din vasta ac
tivitate de ocrotire a sănătății oa
menilor muncii din Valea Jiului. As
tăzi Valea Jiului este o Vale a bu
curiei, a fericirii, a' sănătății. Oa
menii sînt mai viguroși, mat sănă
toși, iar copiii zburdă din zori pînă 
în seară bucurîndu-se din plin de 
binefacerile pe care regimul nostru 
de democrație populară le oferă iu 
tregului popor

Dr. PONOVA TEODOR 

impertanță deosebită pentru cele 
trei sectoare de bază ale economiei 
forestiere: gospodărirea fondului fo
restier, exploatarea pădurilor și 
valorificarea superioară a masei 
lemnoase. De asemenea, drumurile 
fac posibilă aplicarea unei sih'cul
turi avansate, . exploatarea I ,i. ului 
în .condiții superioare, aprovk? ti.țrea 
ritmică cu materie primă a combi
natelor de industrializare a letonu
lui și a Combinatului carbonifer din 
Valea Jiului. In cei 20 de ani tre- 
cuți de la eliberare^ în pădurile din 
Valea Jiului s-au construit peste 120 
krn de drumuri auto forestiere, des- 
chizîndu-se bazine noi și greu ac
cesibile ca : Jieț, Polatiște, Obîrșiu 
Jiului Rornînesc, Bilugu etc. de unde 
se va scoate peste 5 000 000 inc 
masă lemnoasă. Pentru construcția 
drumurilor s-au cheltuit cca 
55 000 000 lei. Deschiderea bazinelor 
înfundate prin drumuri auto a per 
mis organizarea procesului tehnolo
gic de fasonat - scos — apropiat 
pe baza de mecanizare. Astfel, Io 
cui toporului l-a luat fierăstrăul me
canic, iar al calului tractorul și fu- 
nicularul. Ca urmare, în timp ce 
în anul 1944 Valea Jiului nu avea 
nici un asemenea utilaj. în wezes'.

.у»»» Sfii buc fierăstraie tne- 
гжзее, 15 traeeaaee șs 23 Ьехгзіі-

I«f. BĂDICA MCOLAE
director 1. F. Petroșani
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inUusfria rarbonlfcrâ din Valea 
in continua dezvoltare

и nouă stea 
pe harta energetică

Sărbătorirea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
constituie un minunat prilej de tre
cere în revistă a marilor transfor
mări prin care a trecut bazinul Văii 
Jiului în anii puterii populare. In 
bilanțul ce-I încheiem cu prilejul 
zilei de 23 August 1964 se oglin
desc, alături de mărețele realizări 
obținute de poporul romîn în opera 
de construire a vieții 
schimbări ce au 
vale a plingerii 
colț al țării.

Să ne amintim 
miniere din Valea 
eliberare. Exploatarea crîncenă a mi
nerilor a fost însoțită de exploatarea 
prădalnică a zăcămintelor. In urmă 
cu 20 de ani, ca 
rii neraționale a 
forțării producției 
boiului, rezervele 
chise și pregătite 
rabil. Utilajele, insuficiente ca nu
măr, erau învechite și uzate. Dato
rită neglijării celor mai elementare 
măsuri de protecție a muncii de că
tre stăpînitorii de atunci ai minelor 

. accidentele și avariile se țineau lanț. 
^Bolile profesionale bîntuiau printre 

muncitorii mineri lipsiți de asistență 
medicală.

In decursul celor două decenii ее 
au trecut de la istoricul act de la 
23 August 1944 s-au produs schim
bări esențiale în mineritul Văii Jiu
lui. Muncitorii mineri, conduși de 
partid, au reușit să învingă în scurt 
timp greutățile în care se zbateau 
minele din bazin, să asigure o dez
voltare continuă a producției de căr
bune. Față de dezvoltarea lentă a 
producției din timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc. în ultimii 20 de 
ani producția de cărbuni bruți a Văii 
Jiului a crescut de peste 2 ori. Căr
bunele extras din minele noastre ca
pătă întrebuințări noi. mai superi
oare. Dezvoltarea capacităților de 
producție a necesitat o bună cu
noaștere a zăcămîntului în care scop 
ș»ș,j executat 
explorare a 
Prin lucrările 
promovate în 
rezerve cu un 
ne tone. Un accent deosebit s-a pus 
pe sporirea 
cocsificabil. 
deschise și 
6 ori față 
rea rezervelor bazinului a permis 
întocmirea planurilor de sistematiza
re și de dezvoltare pe o perioadă 
de 15 ani pentru minele existente și 
pe 10 ani pentru minele noi.

In scopul dezvoltării bazei tehnico- 
materîale a minelor, numai în peri
oada 1955—1963 statul nostru a a- 
cordat un volum de investiții în va
loare de 277 milioane lei pentru lu
crările miniere și geologice, dotarea 
cu utilaje și construcții industriale. 
Fondurile de investiții alocate au 
permis ridicarea nivelului tehnic al 
minelor existente și punerea în func
țiune de noi mine. Au fost redeschi
se minele Lonea I și II și Vulcan, a

noi, marile 
transformat fosta 
într-un înfloritor

de exploatările 
Jiului dinainte de

urmare a exploată- 
zăcămîntului și g 
în perioada răz- 
de cărbune des- 
au scăzut conside-

importante lucrări de 
bazinului carbonifer, 
de explorare au fost 
categorii superioare 

volum de 670 milioa-

rezervelor de cărbune 
Ca urmare, rezervele 
pregătite au crescut de 

de anul 1944. Cunoaște

director
WILIAM SZUDER 

general al C.QV.J.

exploatare cfrnpul minier 
sînt în curs d« desefci-

fost pus în 
Uricani și 
dere minele Dîlja și Paroșeni.

Creșterea într-un ritm rapid a 
producției de cărbune, și ta mod deo
sebit a celui cocsificabil. a pus în 
lata noastră necesitatea dezvoltării 
capacităților de preparare. Astfel 
au fost modernizate instalațiile de 
preparare de la Lupeni și Petrila și 
s-a construit noua preparație mo
dernă de la Corcești, a cărei primă 
linie tehnologică a și fost pusă în 
funcțiune în toamna anului trecut. 
S-au construit, modernizat și reutilat 
o serie de unități de deservire a ex
tracției de cărbune: Uzina de repa
rat utilaj minier din Petroșani, Sec
ția de reparații electrice Vulcan. Fa
brica de oxigen. Secția de transpor
turi auto și altele. Tot în acești ani 
a fost înființată Unitatea de proiec
te și devize, chemată să asigure stu
diile și proiectele necesare lucrări
lor de investiții.

Creșterea producției de cărbune în 
perioada celor 20 de ani de demo
crație populară s-a realizat pe sea
ma creșterii nivelului tehnic al pro
cesului de producție din minele Văii 
Jiului. De exemplu, un înalt grad de 
mecanizare s-a obținut la transpor
tul principal pe galerii, astăzi meca
nizat într-o proporție de aproape 
sută la sută. Pe traseele principale 
din subteran se folosesc locomoti
vele electrice cu troley șau cu acu
mulatori și locomotivele Diesel. La 
săparea puțurilor. încărcarea se face 
în cea mai mare parte cu ajutorul 
greiferelor. Operațiunea de încărca
re a materialului, mai ales în lucră
rile în steril, se face, în mare parte, 
cu mașini de încărcat. O tot mai 
largă extindere cunoaște metoda de 
exploatare în front lung, care asigu
ră concentrarea producției, economi
sirea materialului lemnos și permite 
mecanizarea operațiilor grele. La 
susținerea abatajelor cu front lung 
s-a extins folosirea stîlpilor metalici 
cu fricțiune și a stîlpilor hidraulici, 
a grinzilor metalice în consolă, ceea 
ce a permis ca producția extrasă cu 
susținere metalică în anul 1964 să 
fie de peste 15 ori mai mare decît 
cea realizată în anul 1958. In urma 
folosirii pe scară largă a susținerii 
moderne în galerii și abataje, con
sumul specific de lemn de mină a 
scăzut în perioada anilor 1964—1964 
cu 24 m c/1000 tone de cărbune. 
S-au experimentat și introdus ta pro
ducție pluguri și haveze. Datorită 
extinderii mecanizării procesului de 
producție, consumul specific de e- 
nergie electrică pe tona de cărbune 
a crescut de două ori în anul 1963 
față de 1944. Lumina electrică a pă
truns pînă Ia cele mai îndepărtate 
locuri de muncă din subteran.

Paralel cu extinderea procedeelor 
moderne, au fost continuu îmbună
tățite măsurile de protecție a mun-

aerului
stațiilor

unor noi stații 
create noi guri 

în mină ; s-a 
de aeraj e-

tehnicii noi, concen-

rii. Prin construirea 
de ventilație au fost 
de intrare a 
mărit debitul 
xistente.

Promovarea
trarea producției, extinderea normă
rii muncii pe baze științifice, alături 
de sporirea cointeresării materiale 
și ridicarea nivelului de calificare 
a cadrelor de mineri, ingineri și 
tehnicieni au avut importante efec
te asupra creșterii productivității 
muncit. In anul 1963 s-a realizat o 
productivitate cu 35.8 la sută mai 
mare decît în 1959. Astfel, din pro
ducția extrasă peste plan în cursul 
anului 1963. Э4.5 la sută s-a reali
zat pe seama depășirii productivi
tății muncii planificate.

Realizările obținute pînă în pre
zent pe calea progresului tehnic dfes- 
chid mari perspective de viitor pen
tru creșterea producției și a produc
tivității muncii. Planurile de pers
pectivă sînt orientate spre concen
trarea extracției de cărbune în ve
derea reducerii dieltuîe'ilor la toate 
minele și crearea de instalații la 
suprafață cu flux tehnologic modern. 
Se prevede dotarea puțurilor de ex
tracție de la minele Lonea. Dîlja, 
Aninoasa și Paroșeni cu instalații cu 
cabluri multiple și complet automa
tizate, transportul cărbunelui la in
stalațiile de preparare pe benzi și cu 
funiculare, înhaldafea sterilului cu 
funiculare etc. Se prevede concen
trarea tuturor activităților de deser
vire în 
struirea 
de băi, 
plexe
magazii de materiale.

Muncitorii mineri din Valea Jiu
lui, însuflețiți de realizările obținu
te, de marile perspective ce se des
chid prin grija partidului și guver
nului pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor ior de muncă și viață, 
privesc cu încredere viitorul. Drept 
dovadă a recunoștinței lor fată de 
partid, pentru viata lor nouă, feri
cită. ei întîmpină glorioasa 
sare a eliberării patriei cu 
deosebite. Ei raportează cu 
partidului cu ocazia marii
tori că au extras în acest an peste plan 
77 411 tone cărbune cocsificabil și e- 
nergetic, au realizat o productivitate 
medie pe bazin de 1,270 tone pe post 
și economii la prețul de cost în va
loare de 9 736 000

Profund atașați partidului, mun
citorii, inginerii 
cadrul C.C.V.J. stat hotărîțî 
dezvolte realizările de pînă acum,
să obțină noi succese în îndeplini
rea sarcinilor puse de partid privind 
sporirea produc
ției și a produc
tivității muncii, 
să-și aducă 
fel din plin 
tribuția la 
săvîrșirea 
strucției 
liste în 
noastră.

incintele principale, con- 
de ateliere modern utilate, 
lămpării, săli de apel, com- 

administrative. depozite și

aniver- 
succese 
mîndrie 

sărbă-

lei.

și tehnicienii din
să-și

ast-
con- 
de-

con- 
socia- 
patria

Sta
IN VALEA JIULUI

:a 
după lng. VASILE GAPAȚÎNÂ 

directorul I.C.T. Paroșeni

In 1951, 
scurt timp 
elaborarea de că
tre partid a pia
nului de 10 ani de electrificare a tă
rii. la Paroșeni au început lucrările 
de construcție a unei noi termocen
trale, care avea să devină în curînd 
una din cele mai mari întreprinderi 
furnizoare de energie electrică.

După numai 5 ani, la 15 aprilie 
1956, aici a fost pus în funcțiune 
primul turbogenerator de 50 MW — 
cel mai mare grup instalai ia acea 
dată la noi în țară. Lucrările de mă
rire a capacității termocentralei au 
continuat eu intensitate. In aprilie 
1959 puterea instalată a termocen
tralei a crescut la 150 MW. prin pu

a țării
O dată cu dez

voltarea termocen
tralei au crescut 
aici zeci de cadre 

muncitori care posedăde specialiști,
în prezent o înaltă calificare profe
sională.

Personalul care deservește noul grup 
a fost pregătit tot aici, dintre cei 
mai buni muncitori, 
ineroși ingineri între 
Gheorghe. 
Dina 
turi 
miși 
tare.
de pregătire profesională a făcut e* 
în cadru] termocentralei să fie «du» 
se îmbunătățiri simțitoare în proea-

Totodată nat
ure Măieran

Ciheorgne șl 
dețin pas

au fost tri-

Pătrașcu
Dumitru, care 

de răspundere, 
sâ se specializeze peste ho»
Ridicarea continuă a gradului

I

Directivelor Congresului 
al P.M.R. lucrările de ex- 
termocentralei au conti- 
montarea unui grup de

în anul 1963 termocentrala Paro
șeni să producă mai multă energie 
decît se producea în întreaga Ro- 
mînie burghezo-moșierească în anul 
1938.

Conform 
al lll-lea 
tindere a 
nuai prin
150 MW, cel mai mare de acest gen 
din țară, grup care a intrat în func
țiune în luna iunie a acestui an. In 
curînd puterea instalată a termo
centralei Paroșeni va ajunge la 300 
MW. Noul grup este unul din cele 
mai moderne din (ară. Aici au fost 
montate primele cazane cu circula
ție forțată, care funcționează cu pa
rametri supraînalți: 140 atmosfere,
temperatură de 540 grade C și o 
capacitate de 270 tone de abur pe 
oră.

care au dus la folosirea mai rațio
nală a agregatelor.

Numai în acest an energia livrat* 
peste plan în sistemul național M 
ridică la peste 3 000 000 kWh. In '»• 
celași timp s-au' obținut economii 
de combustibil convențional de 16?4 
tone, iar prețul de cost a (ost redus 

2 000 000 lei. Aceste
energeticieniî între* 

realizat cu sucea» 
luate în cinstea xM

termocentrala Paro*

cu aproape 
cifre arată că 
prinderii și-au 
angajamentele 
de 23 August.

In prezent
seni, centralele electrice Vulcan șl 
Petroșani produc de peste 7000 de 
ori 
de 
în 
de 
pe 
în

mai multă energie electrică fa|* 
cită s-a produs în Valea Jiului 

1938. Zilnic, de la Paroșeni. izvor 
energie, mii de kilowați se scurg 
rețele și duc pe întinsul patriei, 
uzine și fabrici, forță și lumii!*.

CONTRASTE
cîteva piese 
troc к un fis

Am în față 
de muzeu: un 
tău și un tîrnăcop. Alături 
cîteva imagini îngălbenite 
de vreme ; o gura de mină 
pe jumătate îngropată. 3 
mineri împingînd din greu 
un vagonet de lemn, un 
grup de copii îmbătrmîți 
la 12-13 ani, ieșind din șut.

Le privesc și nu-mi vine 
să cred. Le pipăi. Sînt lu
cruri reale. Am impresia că 
am mai auzit vorbindu-se 
de ele, că le-am mai vă
zut. Dar unde ? 1 A, da. 
Eram într-o după-amîază la 
clubul din Vulcan. Trei mi
nări, pensionari, veniseră in 
mijlocul unui grup de ti
neri de la mină. Se discu
ta despre contraste.

îmi amintesc și acum, de 
felul cum și-a încheiat unu1 
din pensionari cuvî-tarea 
„Despre prezent n-o să 
vă mai vorbesc. 11 vedeți 
și singuri. Doar îl întîlniți 
la tot pasul".

Am trecut nu de mult pe

urmă de 
tîrnăcop.

Nici
sau

în sdhimb in a- 
Lebădă Gheor-

la Vulcan, 
troc, fistău 
Am întîlnit 
batajul lui
ghe un colos de metal ce 
taie și încarcă automat căr 
bunele din ort. O com
bină asemănătoare am în
tîlnit și în abatajul lui 
Gyorgy Adalbert de la mi
na Lupeni. Contrastul te 
izbește.

Locul fistăului l-au luat 
perforatoarele, al tîrnăcopu 
lui — pichamerele, al tro
cului — transportoarele 
blindate, al vagonetului de 
lemn — trenuri întregi de 
vagonete metalice trase de 
hergheliile de cai putere ai 
locomotivei ;» electrice subte
rane.

Contraste I In 1948 in 
Valea Jiului existau peste 
4700 de analîabeți în rin 
dul minerilor. 1064 "iei 
unul. Cu ani în urmă Popa 
loan se număra nrinlre mi
neri. Azi el este inginei 
miner la mina Aninoasa

unde conduce eu pricepere 
munca într-unul din sectoa
rele principale ale minei — 
sectorul 111.

Contraste I Copiii îmbă- 
trînițî la 12—13 ani. Erau 
copiii fără copilărie.

Dăunăzi am întîl it zee 
elevi din Petroșani in gară. 
Printre ei pe Teodorescu 
Mioara și Stanciu Vasiie. 
Aștep'au să sosească trenu: 
pentru a pleca în tabăra 
de elevi de pe litoral — la 
Năvodari. I-am întrebat CÎt 
îi costă șederea în tabără. 
„Nimic — mi-au spus. To
tul esle gratuit".

Ce forță miraculoasă a 
putu* "=â schimbe în 20 de 
ani biografiile multor oa
meni. să transforme Valea 
Jinlu’, fosta vale a plînge- 
rii «1 rmzoriei. într-r val» я 
forțrir'i si bucuriei 7 "'sme 
піі сто- "î datorase lei
tul partidului care !ea 
adus acel luminos 
gust 1944.

C. COIOȘPAN

I

I

I

I
»

I
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Cf pli e i t ă ir i.
€ti prilejul aniversării 

eliberării Rominiei
Adunare festivă la Humpolec

HUMPOLEC 21. Corespondentul 
Agerpres Horia Liman, transmite: 

Cu prilejul aniversării eliberării 
Rominiei, la Humpolec — oraș eli
berat de trupele romîne în anul 1945 
— a avut loc o adunare festivă. Au 
participat membrii Consiliului Na
tional orășenesc, numeroși cetățeni, 
pionieri. Prof. Jiri Rjchetsky, direc
torul școlii de 9 ani din Humpolec, 
a evocat eroismul ostașilor romîni 
care au luptat pentru eliberarea Ce
hoslovaciei, subliniind că jertfa lor 
contribuie ia cimentarea prieteniei 
dintre cele două țări. A luat, de a- 

semenea. cuvîntul Petre Tanasie, 
prim-secretar al Ambasadei R. P. 
Romine din Praga.

Consiliul Comitetului național din 
orașul Humpolec, reunit în ședința 
festivă, a transmis poporului romîn, 
prin ambasada R, P. Romîne la Pra
ga, mulțumiri sincere și expresia 
celei mai calde recunoștințe pentru 
eliberarea orașului de sub ocupația 
fascistă. In același timp au fost 

transmise oamenilor muncii din 
R. P. Romînă urări de noi și impor
tante succese cu prilejul sărbătoririi 
a 20 de ani de la eliberarea Romî
niei. In numele cetățenilor orașului, 
președintele Gomitetului național, 
Bohumil Limbursky, a depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor romîni din orașul Humpolec.

Depuneri de coroane la cimitirul 
din Brno

BRNO 21. Corespondentul Ager
pres Horia Liman transmite:

La Cimitirul central al orașului 
Brno a avut loc solemnitatea depu
nerii unor coroane de flori la Mo
numentul eroilor romîni căzuți în 
luptele pentru eliberarea celui mai 
mare centru din Moravia. După in
tonarea imnurilor naționale romîn 
și cehoslovac, au fost depuse co-

roane de flori din partea secretaria
tului Comitetului orășenesc al Parti
dului Comunist Cehoslovac, Comite
tului național al orașului Brno, 
Frontului național, garnizoanei mi
litare a orașului Brno.

A fost depusă, de asemenea, o 
coroană de flori din partea Amba
sadei R. P. Romîne la Praga.

Premieră de gală
BEEGRAD 21 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a XX-a aniver

sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Comisia pentru rela
țiile culturale cu străinătatea și 
Uniunea lucrătorilor în domeniul ci-

Conferință de presă 
la Rangoon

RANGOON 21 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării a '20 de 

ani de la eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist, Gheorghe Popes
cu, ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în Birmania, a organi
zat o conferință de presă la care 
au participat numeroși ziariști bir- 
manezi și corespondenți ai presei 
străine. Ambasadorul romîn a vorbit 
despre realizările poporului romîn 
în cei 20 de ani care au trecut de! 
la eliberarea sa. El a răspuns apoi 
la întrebările ziariștilor.

După conferința de presă au fost 
prezentate filme romînești de scurt 
metraj.

Solemnitate 
în R. D. Vietnam
HANOI 21 (Agerpres).
La 20 august a avut loc la Hanoi 

o adunare organizată de Frontul 
Patriei din Vietnam și de Comite
tul pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei. La adunare au participat re
prezentanți ai vieții publice, ai or
ganizațiilor de masă, oameni ai 
muncii din Hanoi. Au fost, de ase
menea, prezenți membri ai misiuni
lor diplomatice acreditați în R. D, 
Vietnam, precum și Vasile Pogă- 
ceanu, ambasadorul R. P. Romîne în 
R. D. Vietnam.

A luat cuvîntul dr. Nguyen Van 
Huong, membru în Prezidiul C.C. al 
Frontului Patriei, care a vorbit des
pre realizările poporului romîn în 
cei 20 de ani de la eliberare, urîn- 
du-i succese tot mai mari în desă- 
vîrșirea construcției socialiste. In 
încheiere a luat cuvîntul V. Pogă- 
ceanu, ambasadorul R. P. Romîne.

nematografiei din Iugoslavia au or
ganizat la cinematograful „Odeon" 
premiera de gală a filmului romînesc 
„Dragoste lungă de-o seară".

La premieră au fost de' față regi
zorul acestui film, Horea Popescu 
și artista Ilinca Tomoroveanu.

A luat cuvîntul regizorul Vladan 
Sliepcevici, care a salutat delegația 
de cineaști romîni și a scos în e- 
vidență rezultatele obținute de ci
nematografia din Republica Popu
lară Romînă.

A răspuns regizorul Horea Po
pescu.

Filmul „Dragoste lungă de-o sea
ră" a fost primit cu căldură de 
public.

MOSCOVA 21 (Agerpres).
La Moscova, a fost dat publicită

ții un buletin medical, în urma mor- 
ții lui Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist Italian.

„La 2L august, la ora 13,00 la Pal
miro Togliatti a survenit pe neaștep
tate tulburarea respirației și circula
ției sangvine. S-a produs modifica
rea frecvenței respirației (respirație 
Cheyne-Stockes) și accelerarea pul
sului pînă la 146—150 bătăi, pe mi
nut. Activitatea inimii a devenit ne
regulată, iar la ora 13,20 minute, 
inima a încetat să bată.

Masajul închis al inimii, respira
ția artificială cu ajutorul aparatului 
de oxigen, administrarea medica
mentelor în inimă, nu au reactivat 
activitatea cardiacă.

Moartea lui Palmiro Togliatti a 
survenit din cauza paraliziei centri
lor vitali ai encefalului".

Conferința presă 
a Ini U Thant

NEW YORK 21 (Agerpres).
In cursul unei conferințe de presă 

ținută joi. secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a abordat o largă 
gamă de probleme. Referindu-se la 
situația din Cipru, el a declarat că 
datorită stabilirii unei colaborări 
mai plină de încredere între O.N.U., 
prin reprezentanții săi. Galo Piaza 
Lasso și generalul Thimaya. pe de 
o parte și guvernul din Cipru, pe de 
altă parte, situația din insulă s-a a- 
meliorat Și a fost creat un climat 
„mai favorabil posibilităților de me
diere".

Secretarul general a subliniat, în 
legătură cu aceasta, că în ciuda 
îmbolnăvirii lui Tuomioja „efortul 
de mediere trebuie continuat". Tot
odată, U Thant a declarat că nu a 
luat nici o măsură privind trimite
re în Cipru a unui nou mediator.

CÎTEVA RÎNDURI
A

IN
COLOMBO. In clădirea Galeriilor 

de artă din Colombo s-a deschis o 
Expoziție internațională de artă tea
trală la care participă numeroase 
țări printre care și R. P. Pomină. 
Expoziția prezintă fotografii cu sce
ne din diferite spectacole, machete, 
schițe de decoruri etc.

ACCRA. In Ghana se desfășoară 
o vastă campanie pentru lichidarea 
analfabetismului. După cum a de
clarat în cadrul unei conferințe de 
presă, Afrriyie, ministrul muncii și 
asigurărilor sociale, în fiecare an un 
nurqjir de 400 000 de ghanezi, din 
cei 3 000 000 de analfabeți vor în
văța să scrie și să citească.

LA PAZ. Corespondentul din La 
Paz al ziarului vest-german „Han
delsblatt", relatează că negocierile 
dintre guvernul bolivian și societa
tea petrolieră nord-americană : „Boli
vian Gtdf Company", privitoare la 
concesionarea conductei petrolifere 
Sicasisa-Arica au eșuat in urma îm
potrivirii aproape a tuturor cercuri
lor politice din Bolivia.

CIUDAD DE PANAMA. Mii de 
studenți au străbătut străzile capi
talei panameze manifestînd împotri
va refuzului guvernului de a mări 
bugetul învățămîntului. Manifestanții 
au cerut construirea de noi centre 
școlare și repararea celor vechi ca
re, în majoritate, constituie o pri
mejdie pentru viața elevilor, dato
rită deteriorării lor.

LONDRA. Șomajul din Anglia a 
continuat să crească in cursul aces
tei luni, ajungind in prezent la 
400 000 de oameni. Potrivit datelor

statistice engleze, numărul șomerilor 
este in prezent mai mare cu 50 000 
de oameni decit cel din perioada co
respunzătoare a anului trecut.

VENEȚIA. Institutul de istoria ar
telor de pe lingă fundația „Giorgio 
Cini", din Veneția, a inaugurat în 
insula San Giorgio o expoziție de 
desene care cuprinde lucrări dintre 
cele mai valoroase aparținînd mu
zeului orășenesc Correr din Veneția.

Printre cele 120 de exponate se 
află desene de Tiepolo. Longhi. 
Piazzetta,. Guardi și a altor maeștri 
ai Settecentoului Venetian. Această 
expoziție a mai fost prezentată și 
în Statele Unite.

DAKAR. In capitala Senegalului, 
Dakar, va avea loc timp de o lună, 
intre 7 decembrie 1965 și 6 ianuarie 
1966 un festival al artei negre. Lin 
mare număr de artiști, ’ scriitori, 
sculptori, pictori, dansatori negri din 
toate colțurile lumii vor lua parte 
la manifestările festivalului. Acest 
festival urmează să aibă loc la fie
care doi ani, cu care prilej se vor 
organiza discuții între reprezentanții 
de seamă ai artei negre. La organi
zarea festivalului va contribui si 
U.N.E.S.C.O.

WASHINGTON. Senatul american 
a aprobat proiectul de lege privitor 
la instituirea unei taxe asupra achi
ziționării de valori mobiliare străi
ne de către americani. Cu o zi îna
inte, proiectul a fost votat și de Ca
mera reprezentanților. El a fost tri
mis acum: președintelui Johnson spre 
semnare.
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Conducerea Combinatului carbonifer Valea Jiului, cu ocazia zilei de
23 August, felicită călduros colectivele exploatărilor miniere, pe toți mun
citorii, inginerii, maiștrii, tehnicienii și funcționarii din unitățile combina
tului pentru succesele obținute și le urează noi succese în sporirea pro
ducției de cărbune.

Cu prilejul celei de-a XX-a anive rsări a eliberării patriei noastre, con
ducerea Institutului de mine din Petroșani, felicită studenții, cadrele di
dactice, pe salariații institutului și le urează noi succese în munca instruc- 
tiv-educativă.
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Conducerea I.C.R.M., organizația 
de partid și comitetul sindicatului, 
felicită cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre pe toți salariații, întreprinderii și 
le urează activitate rodnică pentru 
satisfacerea cerințelor crescînde ale 
cumpărătorilor.

Cu ocazia zilei eliberării, condu
cerea întreprinderii forestiere Petro
șani, adresează felicitări lucrătorilor 
forestieri pentru realizările deosebite 
obținute în îndeplinirea sarcinilor, 
dorindu-le să obțină în viitor noi și 
importante succese.

Cu ocazia zilei de 23 August, con
ducerea Oficiului P.T.T.R. Petroșani, 
felicită pe toți lucrătorii din poștă 

pentru realizării»' obținute, dorindu-le 
în viitor noi și frumoase succese în 
muncă.

Colegiul de redacție al ziarului „Steagul roșu", cu ocazia zilei de 
23 August, ziua sărbătoririi eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, 
felicită călduros pe toți cititorii ziarului, pe corespondenții voluntari și 
colaboratori, dorindu-le realizări și mai frumoase în activitatea profesio
nală și pe tărîmul scrisului.

Tiparul: I.P.H. subunitatea Petroșani 40 369


