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LA MUL
cadrul feeric al nop- 
ridicam paharele iu 

clipe ale anului 
Г ПА, și iată-ne acum, pregătindu-ne 

s.-- \<ne luăm rămas bun de la acest 
';A- Ne-am urat atunci ca în 1964
& muncim rodnic, să adăugăm vic
toriilor în construcția 
un nou șir de 
bat ultimele ore 
marea bucurie 
gînduri.

Anul 1964 
realizări, an 
a făcut un 
înainte pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste. In anul de care acum 
ne despărțim, harnicii mineri ai Văii 
Jiului au extras peste plan 109 000 
tone de cărbune, îndeplinindu-și cu 

i cinste angajamentul luat în cadrul 
întrecerii socialiste Asemeni celor-

> la Iți ani luminoși pe care i-am trăit 
: după eliberarea patriei noastre, anul 
c 1964 și-a pus amprenta asupra unoi 
4i®biective cu care minerii, muncitorii 
>nși toți ceilalți oameni ai типйі d i 
' (/alea Jiului se mindresc, 1964 - 

anul intrării în funcțiune a grupului 
IV de 
cita tea
— anul 
primele 
iată anul nașterii noii mine Paroșeni 
anul construcției celor două instala
ții de filtrare a apei la preparațiile 
Lupeni și Petrila care vor reda u- 
pelor Jiului limpezimea cristalului, 
este anul construcției primelor blo
curi turn cu cîte 8—9 etaje cu care 
te întîmpină acum Vulcanul și Pe
trila. In anul 1964, în Valea Jiului 
S-a construit cel de-al 10 000-lea a- 
partament, iar în cartierul Livezeni 

ț; al orașului Petroșani, cel mai tînăr, 
®^ar йёит șî cel mai mare din oraș.

<

. Parcă ieri, în 
X>i ie revelion, 
EjjJea primelor

socialismului 
succese. Acum, cînd 
ale acestui an, trăim 
a împlinirii acestor

fost un an bogat iu 
în care patria noastră 
nou și important pas

a

150 MW care dublează 
termocentralei Paroșeni. 
în care noua mină Dîlja 
tone de cărbune. Anul

ȚI AII!
nou a trezit în inimile oamenilor 
speranța într-o viață mai bună. Pen
tru oamenii muncii din patria noas
tră, eliberați pentru totdeauna de 
exploatare, stăpîn pe munca și des
tinele lor, aceste speranțe s-au tran
sformat în certitudini.

Pășim pragul noului an cu certi
tudinea că vom obține noi și im
portante victorii în opera pe care o 
desfășurăm sub conducerea partidului 
pentru desăvîrșirea construcției socia
liste în patria noastră. Colectivele 
minelor, întreprinderilor și ale celor
lalte unități economice din Valea Jiu
lui au dezbătut pe larg cifrele pla
nului de stat pe anul 1965. expri- 
mîndu-și cu această ocazie hotărîrea 
lor de a îmbogăți cu realizări minu
nate fiecare filă a anului nou.

Anul 1965 este ultimul an al pla
nului șesenal. Oamenii muncii din 
Valea Jiului sînt hotărîți să obțină 
în 1965 asemenea realizări care să 
încununeze șirul de victorii' obținute 
în decursul șesenalului și astfel să-și 
sporească contribuția la înfăptuirea 
programului desăvîrșirii construcției 
socialiste elaborat de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R.

In această noapte de revelion, cînd 
iuminile vor străluci feeric, să ridi
căm paharele pline în cinstea suc
ceselor obținute în anul 1964 și a 
celor care au muncit cu hărnicie, 
pricepere și inițiativă pentru obține
rea acestor succese 1 Să ridicăm pa
harele în cinstea noului an — 1965, 
an pe care prin munca noastră îl 
vom face mai bogat în victorii puse 
în slujba înfloririi patriei noastre 
socialiste, în slujba fericirii tuturor 
celor ce muncesc.

La mulți ani, tovarăși 1

Ultima zi a anului. 
Oamenii muncii din Va
lea Jiului 
energeticieni, 
metalurgiști.
forestieri, constructori și 
colectivele celorlalte u- 
nități — încheie bilan
țul activității unui an de 
muncă rodnică, penult i 
mul an al șesenalului. 
Dovadă că a fost un an 
de izbînzi sînt succesele 
obținute în sectoarele 
economice. Iată cîteva 

din acestea.

electrică peste 
au 

tone

C. C. V. J.

economisit 
combustibil 
iar la pre- 
au realizat

deplinit sarcinile de plan 
anuale cu 24 zile înainte 
de sfîrșitul anului.
realizat volumul

ducției globale în pro
porție de 105 la 
al producției marfa de 
109 la sută, productivi
tatea muncii a crescut 

sută. Iar eco- 
prețul de cost 

la 2 144 0C0 
de 1 000 000

încă mai stă
ruie mirosul de var 
și vopsea și miro
sul
Acuș, 
păși 

mii de

de cetină, 
acuș va 

pragul anul 
apartamente

â Jtoșț dat în folosință cel de-al 
2ub0-lea apartament.

Un singur an și atîtea victorii I
Acum ne luăm rămas bun de la 

acest an. Nu, n-avem timp pentru 
a ne lăsa copleșiți de tristețea cli
pelor despărțirii căci noul an ne va 
întîmpină, îndată după stingerea ce
lei de-a douăsprezecea bătăi a 
sornicului. De

cea-
veacuri, sosirea Anului

unde
■ La 

bane 
va fi

MERGEM ?
cluburi, 
sau în 
sărbătorit cu entuziasm.

în restaurante, la 
familii. Revelionul

ca-
'65

- • Gomitetul orășenesc U.T.M. 
troșani organizează în orașele Petro
șani. Lupeni, Vulcan. Petrila, Uricani 
și Lonea revelioane ale tineretului, 
unde formațiile artistice de amatori 
vor. prezenta programe speciale, iar 
urătorii vor veni cu tradiționalele 
plugușoare min erești.

• Cunoscuți interpreți de muzică 
populară și ușoară din București vor 
susține 
duce la 
lui cele 

colectiv 
troșani 
piesa 
Lovinescu,

Pe-

momente distractive, vor a- 
revelioanele din Valea 

mai noi melodii.
Jiu-

2 ianuarie, la ora 19, 
al Teatrului de Stat din 
va prezenta în localitate 

„Citadela sfărîmată" de H. 
iar în 3 ianuarie, la a- 

ceeași eră, piesa „Măsură pentru mă- 
•Wă“ de W. Shakespeare.

un
Pe-

Drept rezultat al mun
cii entuziaste depuse de 
mineri și preparatori, 
sînt .ч-ie 109 000 
diferite sortimente de 
cărbune preparat și li
vrat economiei nation a 
le, mai mult decît pre
vedea sarcina. Producti
vitatea muncii realizată 
pe combinatul carbonifer 
depășește pe cea planiti-

In acest an, energe- 
ticienii de la termocen
trala Paroșeni au livrat 
sistemului energetic na
țional 2 933 000 kWh e- 
nergie 
plan,

3 5S3
convențional.
țul de cost
o economie de 3 233 000 
lei. Productivitatea mun
cii a fost depășită cu 
2,96 la sută, iar 'a 
consumul propriu tehno- 

tone ■ logic s-au economisii
4 386 000 kWh.

U. R. U. M. P,

Metalurgiștii de la U 
zina de reparat utilaj 
minier, după ce au în-

I.F. Petroșani

Intreprinde- 
a furnizat 
naționale.

2 300 in c

Colectivul 
rii forestiere 
economiei 
peste plan,
bușteni gater rășinoa- 
se, 820 m c lemn ruină, 
3 360 m c cherestea 
șinoase, 490 m c 
manele rășinoa3e 
1 100 mc cherestea

ră-
bile

fag.

Gel mai important obiectiv economic din Valea Jiului 
anul acesta, este grupul IV energetic de la termocentrala

Acest grup, cel mai mare de acest fel din țară, are 
150 MW. putînd produce peste 1 miliard kWh energie

IN CLIȘEU: Vedere a noului grup energetic de 
Paroșeni.

ANTICIPAȚIE
Ninge cu confeti. Revelionul ’65 

a început. In această seară glodu
rile zboară mai repede, se țes vi
suri îndrăznețe, se scrutează cu 
încredere viitorul. Fiecare așteaptă 
ceva de la Noul an. De aceea, oa
menii îl întîmpină cu nerăbdare și 
bucurie. E veselie și voie bună. 
Perechile se învîrtesc sprințare, 
legănate de acordurile muzicii. 
Lumea petrece. E doar revelionul.

Pe coridoarele largi ale Institu- 
tului de mine, studențimea e... la 
ea acasă. Studenții își urează re
ciproc succes, bucurie, fericire. 
„La mulți ani, Melania! Succes 
la prima ta sesiune de examene 
universitare! Succes în viață!" 
îmbujorată de dans, dar și de e- 
moție, studenta din anul l Blr- 
ceanu Melania mulțumește pentru 
urări și la rîndu-i își felicită co
legele și colegf. Este nespus de 
fericită. Sărbătorește pentru pi ima 
dată revelionul ca... majoră. Are 
18 primăveri și deci... toate moti
vele să se bucure.

Coroianu Dan, în schimb, săr
bătorește revelionul pentru ultima 
oară ca student. A ajuns pe ultima 
treaptă a studenției. De aici încolo 
începe ingineria. Se felicită reci
proc cu colegii, cu prietenii, iar în 
cinstea nobilei profesiuni căreia i

a-
găzduieș- 
bucuriile

ocupă în
Livezeni

Acesta

cel nou. Zece
construite în cei șaptesprezece ani 
de Republică se împlinesc cu 
parlamentul acesta care 
te pentru prima oară 
unui început de an.

Lăcătușul Cîrlig Petru 
blocul J 2 din cartierul 
apartamentul cu nr 31.
completează numărul de zece mii. 
O dată cu trecerea anilor se îm
plinesc și destinele oamenilor. Cel 
care ocupă acest apartament, a ve

nit în Valea Jiului de prin părți
le Moldovei. De locurile și oamenii 

din Valea Jiului se leagă toate 

visurile lui. Aici și-a creat cămi

nul, aici s-a născut Lenuța, fetița 

de 11 ani cu ochi de veveriță 

sprințară. Acum, i s-a împlinit unul 

din visurile cele mai mari, acela 

de a avea o casă nouă. Acum 

Lenuța privește la explozia de ste

luțe a 

pregătit 

te“, pe 

mul în

artificiilor, iar părinții au 
aici un revelion „pe cins- 

măsura evenimentului, pri- 

casă nouă.
Pentru cele zece mii de bucurii

împlinite iu anii republicii. un си

vint male de mulțumire та relui
înfăptuitor partidul. Pentru

cele zece mii de familii și pentru
toți tovarășii noștri, „La mulți
ani, la mulți ani fericiți Г »

Eoto: N. MOLDOVEANU

de
an.
la

pus in funcțiune 
Paroșeni.

o capacitate 
electrică pe 
150 MW de

Text: D. GHEONEA

se va dedica, golesc o cupă de 
cotnar.

Frumos revelion petrec, erierge- 
ticienii din Paroșeni. Rubiniul se 
revarsă în pahare, bucuria în inimi, 
iar muzica întregește atmosfera 
sărbătorii. Vali și Dorel Burdea 
sînt. nespus de fericiți. Ciocnesc 
cupele cu Murfatlar lingă pomul 
de iarnă pentru fericirea lor, pen
tru prosperitatea tătarului lor că-' 
min. Petrec pentru prima dată îm-1 
preună revelionul în postura de 
soț și soție.

...Ora 0. Orologiul bate' de 12 
ori. Peste o clipă se lasă întune-

ricul. „Mulți ani trăiască /..." Lu
mina revine. Ninsoarea de confeti 
nu mai contenește. Muzica își reia 
firul melodiei întrerupte. Clinchet 
de pahare, îmbrățișări, felicitări 
și... dans...

Petrecere plăcută- prieteni l La 
mulți ani f



»

Minerii pășesc înainte 
eu optimism și hotărîre

* ^IntLuM. ut pray de edi t QIoijl
© dată eu în

cheierea ațiului 
1964. minerii Văii 
Jiului fac bilan
țul unei activități rodnice. Colectivul 
Combinatului carbonifer Valea Jiului 
raportează cu ocazia sfîrșitului de 
Ш realizări de seamă: îndeplinirea 
cu o săptămînă înainte de termen 
a sarcinilor anuale de plan, extra
gerea pesta plan a 109 000 tone căr
bune cocsificabil și energetic, rea
lizarea unui randament de 1,279 to- 
ne^post, economii ce se ridică la 
28666000 lei.

Succesele obținute sub conduce
rea organizațiilor de partid dove
desc încă o dată hotărirea mineri
lor. inginerilor și tehnicienilor din 
eadrul Combinatului carbonifer Valea 
Jildui de a contribui din pliu, cu 
toate forțele și eu toată pasiunea tor 
la măreața operă de desăvirșjre a 
construcției socialismului în patria 
noastră.

In lupta pentru sporirea continua 
a produeț ei și a productivității mun
cii, colectivele exploatărilor miniere 
și-eu îmbogățit substanțial experien 
ța, îndeosebi în domeniul folosirii 
tehnicii noi, a metodelor avansate, 
îo aplicarea inițiativelor înaintate. 
Experiența de pină acum constituie 
au bun de preț al fiecărui colectiv 
ce ae cere larg valorificat în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor de vi
itor.

Anul 1965, în care pășim peste 
eîteva ore. ultimul an al planului 
șesenal aduce cu sine sarcini noi. 
sporite și pentru muncitorii și ca
drele tehnice din unitățile miniere. 
Exploatărilor miniere din Valea Jiu
lui la revine sarcina de a extrage în 
anul viitor cu 260000 tone de căr
bune cocsificabil și energetic mai 
mult decît in 1964, de a realiza o 
productivitate medie pe bazin de 
1,322 tone cărbune pe post și a re
duce prețul de cost al cărbunelui cu 
aproape 3 lei/tonă. Colectivele ex
ploatărilor miniere au aflat noile 
sarcini zilele trecute, cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan pe anul 1966. 
Stot sarcini mobilizatoare, corespun
zătoare cu cerințele dezvoltării eco
nomiei noastre naționale și posibili 
lățile existente în unitățile C.C.V.J.

Sarcinile sporite au fost primite eu 
încredere și optimism de către co
lectivele exploatărilor miniere. Ana 
lizînd posibilitățile fiecărei exploa
tări. minerii și-au fixat drept obiec
tiv de întrecere aă depășească sarei 
nile de plan pe anul 1966 cu 66009 
tone de cărbune. Este un obiectiv 
mobilizator și pe deplin realizabil. 
Obiectivul colectivelor de a realiza 
și depăși noile sarcini se bizuie pe 
experiența de pînă acum, pe mă
surile aplicate sau în curs de apli

Ing. WILIAM SZUDER 
director general al C.C.V.J.

ears de către 
C.C.V.J. și eenda- 
eerile unităților, în 
scopul asigurării 

bazei tehnico-materiale necesare înfăp
tuirii noilor sarcini și a angajamente
lor. Iată doar citeva din măsurile ce au 
stat în atenția C.C.V.J.: In cadru) 
exploatărilor s-a pregătit o rezer
vă de ІДО milioane tone de căr
bune și o linie de front de abataj 
de 3 675 ml în stratele groase și 
stratele subțiri toate minele avînd 
linii de front asigurate pentru pro
ducția planificată pe trimestrul I 
1965. Exploatările miniere au fost 
dotate cu toate utilajele prevăzuta 
in planul de aprovizionare pe anul 
1964, inclusiv 5 000 elemenți pentru 
locomotivele cu acumulatori. S-au 
urgentat lucrările de investiții nece
sare activității pe trimestrul i. ca 
funicularul de steril Lonea il. ins
talația de încărcat cărbune in va
goane G-F.R. la Dîlja. montarea 
turbo-eomprosorului la puțul Victoria 
de la mina Lupeni. S-a îmbunătății 
aprovizionarea unităților miniere cu 
material lemnos. Totodată, intrare* 
tn producție a minei Dîlja. concen
trarea producției la minele Lonea și 
Aninoasa. darea în funcțiune cu în
treaga capacitate a preparației Co
rcești, dotarea exploatărilor cu uti
laje noi constituie condiții optime 
pentru ca sarcinile de plan sporite 
și angajamentele usumate pe anei 
care vine să fie înfăptuite integral.

Pășind în noul an 1965, avem da
toria să perseverăm îndeosebi pe 
linia îmbunătățirii organizării mun
cii în subteran și la suprafață, a 
aprovizionării locurilor de muncă și 
a asistenței tehnice în scopul reali
zării ritmice a sarcinilor de plan. 
Va trebui să milităm pentru folosirea 
deplină a utilajelor, extinderea ini
țiativelor înaintate, ridicarea gradu
lui de calificare a cadrelor. O deo
sebită atențiț vș trebui să se acorde 
respectării normelor de tehnica secu
rității și întăririi disciplinei In anul 
care vine va trebui să ne concen
trăm eforturile asupra îmbunătățirii 
calității producției brute, indice la 
care în anul 1964 am rămas defi
citari. lată doar citeva din proble
mele ce trebuie să stea permanent 
în atenția conducerilor tehnico-admi- 
nistratjve ale exploatărilor miniere, 
ale tuturor unităților C.C.V.J.

Sîntem convinși că, mobilizați de 
organizațiile de partid, toți cei ce mun- 
eesc în cadrul C.G.V.J. vor depune 
noi eforturi pentru punerea în valoa
re a tuturor rezervelor de creștete 
a producției și a poductivității mun
cii, de îmbunătățire a calității cărbu
nelui și reducerea continuă a prețu 
lui de cost al producției.

Angajament
Inceplnd eu trimtctrul 

IV al anului 1964, in ea- 
drul E.D.M.N., s-a înfiin
țai primul sectar tare are 
drept scop exploatarea 
strofelor de cărbuni ale mi
nei Dîlja. Scopul propus 
pentru anul 1964 a fost de
terminarea nivelului lucră
rilor vechi și pregătirea 
fronturilor de lucru ca in 
anul 1965 să se poată rea
liza o producție de 100000 
de tone de cărbune.

Acum, la începutul nou
lui an, colectivul sectorului

de soldate și la un preț de 

east redus.

Ing. MIRCBA FELEA 
E. M. ©îlja

la olnial teriBîelar
Cadrele medico-sanitare

din Valea Jiului au mun-

Petroșani constituie o do
vadă a grijii pe care o 
poartă partidul sănătății 
oamenilor muncii. Pășim 
în noul an eu hotărirea de 
a nu ne precupeți efortu
rile în munca de ridicare 
a calității asistenței medi
cale la nivelul cerințelor.

Dr GEORGE DIRLEA 
Petroșani

Năzuinți
Anul .1964 mi-a adus în

făptuirea unui vis din co
pilărie. Am luat examenul 
de maturitate și am reușit 
ia cei de admitere în insti
tut. Slat studentă în a- 
nul l la l.M.P. .

Tot în acest an am tre
cut pragul adolescenței, e- 
ve/ument de o mare sem

lucrări de calitate, Ia un 
preț de cost cît mai redus.

MARIN RADULESCU 
zidar — șef de brigadă 

șanl ierul Petroșani

In orășelul copiilor din
E tirziu. Peste oraș s-a așternut 

liniștea. Kind pe rînd luminile de la 
geamurile caselor s-au stins. Doar 
dintr-o fereastră, o rază gălbuie des
pica întunericul. Este apartamentul 
minerului Constantin Hie. Ileana, sa
pa șa îl aștepta, iar Iliuță, băiatul 
lor de șase ani se mai juca prin 
bucătărie. Ținea mult să-și aștepte 
tatăl ca să-i povestească cele văzute 
în orășelul copiilor.

...Cum a auzit pașii, Iliuță a fugit 
grăbit și a deschis ușa. Minutele, 
care au trecut pină ce tatăl său și-a 
dezbrăcat hainele de serviciu, i s-au 
părut copilului nespus de lungi. Nu 
mai avea ostlmpăr. De aceea, nici 
nu l-a lăsat să se așeze bine la masă 
și a și început să-i povestească...

Așa a aflat tăticu că Iliuță s-a în- 
tdnii in după-amiuza aceea, în oră
șelul copiilor, cu o mulțime de prie
teni. Cînd au trecut pe aleea frunta
șilor la învățătură, mămica s-a oprit 
și a citit pe panourile expuse numele 
lui Ardeleanu Miron, Bende Ladis
lav, Cristea loan. Hor ga Miron fi 
ale altora pe carc-i cunoștea. In tim
pul cit a așteptat să-i oină riadul la 
jtffaciobt lUuțo іяіі/ліі cu Plivit* и

Nicolae care se ,lupta" să umfle un 
balon. Mămica i-а cumpărat și lui 
unul și, astfel, străduindu-se să-l 
facă cit mai mare, я uitat de cele
lalte preocupări. Dar iată că băiatul 
de la scrinclob l-a chemat. Bucuros, 
s-a așezat alături de Ѳіаги Dan, to
varășul iui de „călătorie". A Mmbit 
fericit cînd scrlneiobul a pornii ridi- 
cîndu-l spre înălțimi. De sus, din 
punctul cel mai 
înalt al scrinciobu- 
lui a făcut cu mi
na un semn mumei. 
„Călătoria" aceasta 
i-в plăcut. Ar 
mai fi rămas s-o 
repete dar a sărit 
toboganul și ținea 

neapărat să mear
gă și acolo, in 
drum spre tobogan 
x-a oprit la căluți.
Girul i-a văzui 
s-a hatărlt să par- 
tieipe și el le o 
..cursă de cai". A- 

triad de в parte pe

nostru se angajează să în
deplinească fi să depă
șească sarcinile ce-i revin, 
extrăgînd totodată eărbune

negeție și spirit de răs
pundere pentru ocrotirea 
sănătății oamenilor mun
cii. Au fost acordate a- 
proepe i.m milion de con
sultații și tratamente și 
s-au dezvoltat măsurile de 
profilaxie. Faptul că în a- 
nui viitor vor lua ființă o 
secție de boli profesionale 
și două noi cabinete la ps- 
lidinicile din Lupem și

0 muncă nobilă

INSTANTANEU

PRIMUL
Jos în vale parcă e pri

măvară. Nici un piculeț de 
zăpadă nu ține să arate 
că ne aflăm la sfîrșitul lui 
decembrie, iar soarele căl

MESAJ
să urce la munte. După o 
bucată de drum, au început 
să apară din loc în loc, 
pete mici de zăpadă. Apoi, 
omătul s-a întins peste tot

duț ne faee să ne gîndim 
mai degrabă la mărțișor. 
O asemenea vreme este va
lorificată din plin de iubi
torii naturii. Printre aceș
tia se numără și nea Du
mitrescu. Și-a luai omul 
cele două fetițe și a pornit

ea un cover imens. Ajuns 
la e pădurice de brazi, mi
cul grup a tăcui un scurt 
popas. Brazii, împodobiți cu 
zăpadă pufoasă păreau 
pomi de iarnă frumos îm
podobiți. Din cîteva cetini, 
fetițele harnice au scris pe 

albul imaculat al

nificație și bucurie pentru 
fiecare tînăr. Acum slnt 
majoră. îmi doresc multe 
lucruri frumoase in viitor. 
Dar cel dinții este trecerea 
au succes a primei se
siuni de examene univer
sitare din viața mea, care 
M începe în partea a doua 
a lunii ianuarie a .noului 
an /965.

ZORICA BIRO 
studentă anul I l.M.P.

Sarcina noasfrâ
In anul ce vine sarci

na colectivului șantierului 
nostru este aceea de a ter
mina iacă 500 de aparta
mente. Discutînd cu tova
rășii mei de muncă des
pre sarcinile ce ne revin, 
ne-am propus ca în anul 
1965 să luerăm într-un 
ritm mai susținut, să mă
rim productivitatea și în 
același timp să executăm

Pentru noi, profesorii 
din Vulcan, anul 1964 a 
fost bogat in evenimente. 
Dintre acestea vreau să V 
menționez în mod deosebit L 
două: darea în folosință ,■ 
a noii școli medii și sosi 
rea de pe băncile jacul" , 
ților a trei, tineri profe - 
— Mantei: nu. Vasile, 1.. că ' 
Gheorghe și Dorobanțu Mi- 
nodora.

Condițiile minunate de 
muncă de care dispunem, 
ne îndeamnă să răsplătim 
grija ce ne-o poartă parti- I 
dul, prin ridicarea muncii 
pedagogice la nivelul ce
rințelor actuale. Acum, la

hotarul dinlre vechiul fi 
noul an, dorința noastră 
cea mai arzătoare este de 

a nu ne precupeți efortu
rile pentru a obține noi 
succese în nobila muncă 
de pregătire pentru viață 
a tinerei generații.

MVIU MACEA 
profesor la Școala medie 

din Vulcan

ASCENSIUNE

Petroșani
Nando Nicu, iar de alta pe Stoicart 
Gabriel, Iliuță a pornit in „galop" 
străduindu-se „să nu fie întrecut".

Cele văzute în orășelul copiilor 
i-au plăcut mult. Băiețelul ar mai fi 
povestii tăticului despre pomul de 
iarnă, despre bucuriile multicolore ce 
luminează orășelul lor dacă Moș 
Ene nu-l înfășură in mantia lui 
moale...

M a

zăpezii: „1965 La 
mulți ani“. E 
primul mesaj de 
an nou trimis de 
pe înălțimile în
zăpezite. Și ее 
frumos e pe înăl
țimi în lumea 
zăpezii și a liniș
tii cînd ești Lise 
îmbrăcat și eu 
rucsacul plin de 
bunătăți

Noaptea de an nou, 
noaptea în ale cărei cea
suri tirzii, anul vechi își 
ia bun rărnas, cedînd lo
cui anului nou. Din tim
puri imemorabile oamenii 
trăiesc aceste clipe cu
prinși de emoții, de spe
ranțe. Rlugușorul, mereu 
«nărui nostru plugușor, 
vine și el din cele mai 
vechi timpuri, însoțind 
noaptea de hotar dintre 
ani, cu cîntecul său ee-a 
semănat speranțe în ini
mile atîtor și atîtor ge
nerații.

Mîine anul se-noiește..
înnoirea anului, oamenii 

și-o doresc însoțită de noi 
și noi bucurii. Această do
rință a devenit o realitate 
vie pentru anii noștri, pen
tru anii plini de tumult și 
de mari succese ai glori
oasei epoci a construcției 
socialismului.

Anul 1964, de care ne 
despărțim ca de un prie
ten scump, a fost al două

zecilea de la eliberare. Pri
lej de bilanț pentru ceea 
ce am înfăptuit pînă ■> 
cum, și acest bilanț, rod al 
unei munci pline de eroism, 
vine să arate convingător 
ce poate înfăptui un popor 
devenit stăpîn pe manea ți 
destinele sale, un popor 
се-și construiește liber pro
priul său viitor.

Privim cu mîndrie Valea 
noastră a Jiului și nu pu
tem uita că ea a fost cînd- 
va o vale a plîngerii, unda 
exploatarea nemiloasă a 
muncii de rob a minerului 

împletea cu mizeria șl 
negura analfabetismului. 
Fiecare dintre anii liberi 
ai patriei noastre și-a e- 
teraizat prezența prin în
făptuiri ce transformă Va
lea Jiului intr-o vale a 
bucuriei. Mina Uricani, 
termocentrala Paroșenl, U- 
zina de preparare a căr
bunelui Coroești, Institutul

'Continuare în pug. 4-a)
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Siinătate șt noroc, 
fa mai minați măi

La „piua 20 de grade”
Căci, la anul eînd venim. 
Vrem căldură să găsim.

Aho, aho, tovarăși frați, 
Stați puțin nu mai minați 
C-am pornit
Prin bazinul 
Să urăm în
Du An nou

ea în alți ani 
Petroșani 
lung și-n lat 
îmbelșugat.

azi vă grăbiți 
ca să ieșiți

Djragi ortaci 
La „ziuă" 
Mai devreme cu un ceas 
Ga să-i spunem bun rămas : 

z Anului care-a trecut, 
Vjiteși voi l-ați încheiat,

In urmă e-o săptămînă, 
<3nd primirăm vestea bună 
Că vă-ndepiiairăți planul 
N-așteptînd să treacă anul 
Deci, grăbiți pe galerii, 
Cătfg puț, spre colivii, 
©nfâ> transportoarele 
Ș.'jCfeoratoarele.
Ăr'\ nerturile bina

...
Un '"nou an 
Ge acum în 
Suș paharul,

Peste Dîlja-Mare acum, 
S-o luăm pe noul drum.
Gătre Aninoaaa, drept 
Găci aici abia aștept 
Să ajungem mai aurind 
Că de-aaeară tot urtod. 
Mai dihai decît buhaiul, 
Cazu-i să ne dregem graiul 
Cu-un pahar de vin și-apei, 
Chiar de-ar fi la chef îa toi, 
Cristea și cu David Ion, 
Vrem ca de revelion 
Ei să ne răspundă franc, 
Cu Schneider și Victor lane; 
Gum fac ei de reușesc. 
Tot în frunte de pășesc 
In tot anul, negreșit, 
Pe prim piaa îa 
Noi ne bucurăm, 
C-an de ал dau 
Și ne-am bucura
Dacă și La calitate, 
Din cenușă-ar mai reduce, 
Căci cărbunele se duce 
La preparatori, pain țară 
Și ne face de ocară.
Are dori, bine-nțeles, 
Ua cărbune mai ales, 
Ga steril dt mai puțin, 
Găci, la fel ca apa-a vin, 
Șistul în cărbune strică 
Și nu 1 îa nimeni, de frică. 
Deci, accent pe calitate 
La mulți ani eu sănătate.
Ia mai minați măi,

и să prindâ-așa „coraje 
Ca la șut în abataje. 
Să facă minuni eu plugul, 
Căci ei cunosc meșteșugul, 
C-au „arat” în subteran 
Mii de tone peste plan. 
E cazul, dragi urători, 
Să le urăm, pînă-a zori. 
Spor la muncă, bucurii, 
Și mereu pe locu-ntîi, 
Pin-la anul „douămii".
la mai minați mâi,

Hai acum pe Jiu, în sus, 
Tot pe Vale
Să facem o 
Celor de ia
Spunînd ce

iicJ

hai. ьа> >

minerit î 
vezi bina 
multe plina.
măi frate

spre apus,
urătură
Filatură.

avem de spus,
Căci, în anul ce s-a dus, 
Firele au fost... filate, 
Dar... de
Le urăm
Calitate,
Deci, să

Și acum tovarăși stați, 
Și-ncercați să...conectați, 
Plugușorul cu uzina 
Căci, iar ni s-a stins lumina I 
Ori, poate să fie-n „ton”, 
S-a stins de „Revelion" ?l 
i.R.E.H.-ul a făcut. 
Chiar de la bun început 
Un racord de mfntuială, 
Fără nici-o socoteală, 
Și cată mereu „defectul",
Iar noi... suportăm „efectul”. 
CSt am fi noi de amabili, 
Răbdători sau redutabili, 
Ne-ntrebăm: Măi, ptaă cîad 
Q aă umblăm bîjbtind î

Dacă vrei să-ți tei sandale, 
firi alt gen de-ncălțăminte 
V-e spunem să luați-aminte: 
Sînt tot fetei de modele 
Bune, trainice, din piele,
Dar numărul ee-1 dorești, 
Foarte rar îl nimerești. 
Noi te adresăm urarea 
Sa facă aprovizionarea 
Mai echilibrat, din toate 
Și la sezon, de se poate, 
Nu vara să-ți iei palton, 
Iar iarna cămăși nylon ! 
Nu se asortează măi

Mi, băii 
Și acum o urătură 
„Măsură pentru măsură" 
Actorilor de la teatru

slabă calitate I 
in noul an 

pe prim plan.
se respecte „mia”

De bobine clasa I-a.
Gu fire de calitate,

sănătate.

cum se cuvine, 
de-activitate 
prag ne bate, 
să ciocnim,

ne omenim 
rri-i obiceiul 

cu tot temeiul

Rămîneți cu 
Minați măi,

Mi,
din Uricani 

și-n alți ani,
Dragi mineri 
Și la voi ca
Ga tot dragul azi venim 
Anul nou să vi-1 vestim. 
C-ați fost vrednici gospodari. 
Fruntași ca la voi. sînt rari 1 
Randamente mari s-obțină

it

Veseli să
{Sici așa 
Să urăm 
’runtașilor mult belșug 
â și brazdei de sub plug, 
one de cărbune mii, 
lulți metri de galerii, 

mate și betonate 
de bună calitate,

uit noroc și bucurii
i la C.E.C. (peste cinci mit), 

u-un „Fiat” elegant
•’(Gă doar n-o să luați Trabant). 

Jla mai minați măi.
Mi, 

viu 
Jiu,

Mi.
îndemnați băieți mai 
Gătre Lonea, sus pe
Găci minerii de aici
Au pășit în ’65, 
Din decembrie (prin doi)
Dar tnttrziarăm noi, 
Să le urăm mai devreme,
Și nici oi ca să ne cheme,

Aho, aho în noul an 
Minerilor din Vulcan, 
Le urăm de astă-datfi, 
Să-și facă altă socoată, 
Nu ea cea din vechiul an 
In care-au rămas sub plan, 
©r fi hibe, nu zic ba, 
Dar se pot și îndepărta. 
Qbținînd alte viteze, 
Ded, să-și reorganizeze 
Munca mai gospodărește. 
Chibzuit, mai minerește. 
Că-a aicea cadre bune 
Care pot să dea cărbune; 
Să dea toți așa cum dă 
Drob Gheorghe și Lebădă, 
Dovedind eă la Vulcan 
Nn-i problemă să faci pian. 
Puneți mîna măi fîrtați

Ga id, te a voastră mină. 
Azi avem eoaeret dovada 
Gă Soresau au brigada, 
Și cu Rudic Constantin, 
Muncind conștiincios din ptto 
Sînt în fruntea tuturor 
Fruntași ai fruntașilor.

î La urat, n-au îndrăznit
ii feti nepotrivit.

V al or_n deplin convinși 
0^ trim în *65.

'.Chiti ЙВіп, prima zi de an, 
^*Urăr nd Baciu Ioan, 

boi Dantiu și Polfciuc 
Să ям aibe nici-un „pruc”, 
© producție mărită 
Făr-cenușă depășită.
Dați cărbune curat măi

Petrilenii, tot 
Au muncit și
Depășind cifra de plan 
€u Karda. Easzlo Ștefan, 
Gu Buteanu și Dogaru 
Vestii să ciocnim paharul, 
Urîndu-le-n viitor 
No! succese și mult spor. 
Puneți băieți plugu-n brazdă 
Să pornim spre altă gazdă, 
Peste dealuri, peste văi, 
Să brăzdăm adine,

la fel 
ei eu zel

hai, hai!

Munca vă organizați 
Și, țineți pasul eu uoi 
Aplicînd metode noi.
Ca la anul, eînd venim, 
Veseli să ne întîlnim, 
Paharele să ciocnim
Cu vin vecffi de Drăgășoni, 
La anul și la nudți ani. 
Minați măi,

Aho, copil să ne-oprim 
Oleacă să socotim 
Încotro s-o apucăm,
Timp prea mult n-avem să stăm, 
Minerilor le-am urat,
Dar cu asta n-am gătat
Găci mai sînt mulți, dragii mti 
Ce munciră eu temei.
La Petrite și Lupeni, 
Aninoaaa. Paroșeni, 
Petroșani și Livoeeni.
Аж, «ubltad eu plugușorul 
Am găsit schimbat decorul: 
Blocuri mfadre arătoase 
Trainice și sănătoase, 
Înalte ctt ua gigant 
Construite cu glisant, 
Și fără mistrie măi 
Direct cu eofraj,

Dar aă vie curent, aș I
Deci, urăm la I.R.E.H.:
Rețetele să-și repare
Să nu stăm la luminare l 
Nu mai intrerupeți măi, 

hăi, băi!

ha U.R.U.M.P. «ta емѵіо«і 
Ga și-n anul *K .
De aici, din ateliere. 
Utilajele miniere, 
Gu-ngrijire reparate 
Să dea bune rezultate.
De aeeea dragi fierari, 
Lăcătuși, frezori, strungari, 
Electricieni, sudori. 
Vouă meșteri turnători, 
Vă urăm la mic. la mare. 
Succese în continuare. 
Prime mari și inovații 
Ani mulți „fără reparații” ! 
Ia mai mînați măi,

ML băi!
Aho, aho, șoferi fîrtați 
De mașini v-apropiați 
Și puțin tle ascultați: 
Zi de zi prin stații stăm, 
Qte-o ora așteptăm 
Să veniți cu vreo mașină, 
Dar tind veniți, e-arhiplină! 
O iau oameni cu-asalt.
Bar mulți rămîn pe asfalt, 
Ge e de făcut flăcăi, 
© luăm pe jos ?

Mi, Mit

Găti, în anul *64
Piesele de ei jucate
Au fost foarte mult gustate.
Noi și-n anul viitor 
Le urăm actorilor, 
Succese cit mai depline 
Gu sălile arhipline. 
Aplauze furtunoase.
Piese noi cit mai trumoase.
Să 1« pună-n scenă măi
Găci te așteptăm.

Mi. Ml!
Aho, aho, studenți fîrtați 
Plugușorul ascultați,
Vă urăm dintr-un-nceput 
Tuturor din institut, 
Ca în anul care vine 
S-auzim numai de bine. 
Rezultate eît mai bune

Mit

Spre dîfjenî băieți, cu zor 
Hai cu-al nostru plug ușor. 
Găci de la întîi ianuare 
Dîlja va fi exploatare.
Să pocnim din bici vîrtas. 
Să le urăm an mănos;
Din primele abataje,
Cu moderne utilaje,

* «■» să extragă. 
Ea e hai» atea-ntraaeă

Mi, bill

Mi,
Din Vuluan înspre Lupeni, 
Drumul ni-i prin Paroeeni. 
Trageți brazda fraților 
Să urăm și-aicea spor 
Energeticienilor, 
Ce au dat cu iscusință 
Un nou grup in foleeință. 
Astfel că. termocentrala 
Care face Văii fala, 
Și-a dublat capacitatea 
La 300 megawați; 
Deci, din inimă urați 
Noi succese la uzină, 
Energia și lumină 
Fără întreruperi, măi

Mi!

băi.
Ghioancă Ion și cu Sabin. 
Șl cu Petre Constantin 
Ne așteaptă, bată-i vina. 
La revelion la „Cina11
Сы-alți ortaci, fruntași, la aiasă 
Degeaba-i cătăm pe-acasă.
Deci, să-ntoarcem plugușeral 
Și a-accelerăm motorul.
Spre Lupeni să ne grăbim 
Dacă vrem să-i «al găsim.
Ca să й urăm-nainte 
De-Aaui qqu vreo trei cuvnâe

Mii

Aho, forestieri fîrtați 
Am vrea, la anul să dați 
Lemn alea pentru parchete, 
Pentru mobile cochete. 
Lemn de mină și de foc, 
Să fie-n depozit „stoc”, 
Mii de metri cubi de lemne 
Deci, urarea să vă-ndemne. 
Să mai faceți un efort. 
La lemnul pentru export. 
Să depuneți grijă mare 
Căci, trecînd peste hotare, 
Lemnul de voi mînuit, 
Să fie bine primit. 
Să ne facă cinste măi,

băi. ha> I

Hal la l.b.L. acum
$1-1 urăm, că ni-i to drain 
Șă M ierte că-ndrâznim. 
Tocmai azi, să-i amintim.
B*f avem nedumerire 
Gjl_ oantrala de-ncălzire 
Trageți brazda cum se cnde

Dragi brutari, amu treeat 
A fosț pîine pe-ntrocut 
Sortimente suficiente 
Dar luată în procente 
Calitatea, negreșit, 
A cam lăsat de dorit I 
Deci, la anul viitor 
Cînd dați „șarja” la cuptor, 
Treceți făina prin sită, 
Faceți piine îngrijită, 
Căci piinea e baza măi,

Mi, Ml!
Puneți plugu-n brai'A-n Has 
Să pornim prin mageztee, 
Deși, aai nu cumpărăm, 
Să intrăm, să te urăm 
Rînd pe riad, la licoare. 
Să expună spre vînaare 
Alimente variate,
Vtentinri de cantate. 
Compot, g—ret ari catete. 
Făină atol «al dea. 
Zarzavaturi pe steal

Vă urăm în sesiune
Bucurii mai mari flăcăi,

Mi, Mii
l.a sportivi, tați la ted ioc, 

Le urăm rutină-n joc. 
Meciuri aprig disputate, 
Puncte multe cîștigate. 
Goluri date cu duiumul 
Care să deschidă drumul 
De la „B“, de s-ar putea 
Spre categoria „A“. f
La voleibaliști, rugbiști, 
Handbaliști și fotbaliști, 
Tuturor sportivilor.
In Anul nou ne intrăm 
Noi Ia toți acum urăm: 
Pe teren «trăia și-acasă 
Să tragă in plin „la plasă", 
Scoruri eît mai ridicate, 
Cu mingi mai la timp plasate. 
Antrenați-vă flăcăi 
Să intrăm în „A",

hăi, hăîl 
De urat am mai ura 
C-au mai rămas cîteva 
întreprinderi* de urat 
Dar, ni-i timpul limitat. 
De aseară pînă-acum 
Ne-au prins zorile pe drum 
De aeeea ne oprim 
Și-n final la toți dorim: 
Ca la aaul viitor 
Cînd venim la pluguțtor, 
S-aveți toți „Televizor", 
Să apară noul an„ 
Televizat pe ecran, 
Cu urători, bunăoară. 
Ce nu tremură pe-afară, 
Gum tremurăm noi acum 
Cu plugușorul pe drum, 
Din Gimpa la Uricani 
Ea eă vă urăm

„Mulți ani I”

pentru ceolerateteH 
ЮЯ SASĂRAW



A S С E N S I U N E
(Urmare din peg. 2-a)

de mine, пойе cartiere ce înfrumu
sețează Lupeniul, Vulcanul, Petro- 
șaniul, Petrila, Lonea, noul oraș U- 
ricani. atîtea și atîtea școli, cinema
tografe, cluburi... Toate acestea sînt 
doar cîteva din realizările care prin 
graiul lor, prin semnificația lor pro-

Ș>fandă vorbesc despre 
frumusețea anilor noștri 
despre faptul că an de 
nostru spre desăvîrșirea 
socialiste devine mereu 
dent.

Anul 1965, al cărui prag îl trecem 
acum, va purta și mai pronunțat am
prenta ascensiunii. Noul an va ridi
ca mai sus productivitatea muncii 
minerilor, energeticienilor, forestieri-

bogăția
și mai ales, 
an, drumul 
construcției 
mai ascen-

lor, a colectivelor 
unităților noastre 
reflectat cu putere 
terii cifrelor de plan pe 1965. Noul
an va adăuga alte aproape 1700 de 
apartamente celor 10 0Ѳ0 care au fost 
date în folosință pînă în prezent. Ne 
sporim necontenit aportul la înflo
rirea economiei naționale cu convin
gerea că 
sarcinilor 
partid se 
bunăstării
ținem seama că anul 1965 este ulti
mul din șesenal, găsim unul din iz
voarele avîntului cu care colectivele 
minelor și întreprinderilor Văii Jiu
lui se pregătesc să-l facă mai rod
nic, mai bogat.

L
Rămasă stingheră ca o frunză iar

na pe pom, ultima filă din calenda
rul pe anul 1964, mai are de trăit 
doar cîteva ore. Apoi, fila ce repre
zintă ultima zi de existență a moș
neagului, gîrbovit de vreme 
ales, 'de belșugul hărniciei, 
ia domeniul amintirilor. In 
te 10 000 de apartamente 
miile de case individuale, 
gospodinele fac ultimele 
Prăjiturile, tortul și cozonacii 
umplut bufetele. Clrnăciorii de porc, 
șunca, toba s*nt‘ іппЬошгм1 
cămară alături 
coase pline de 
chet aromat și 
teva din sticle, 
crificate" printre primele cu prilejul 
sărbătoririi revelionului, stau ascun
se in frigidere. Numai tradiționalele 
sarmale clocotesc pe plita încinsă, 
emanind un miros deschizător de 
poftă de mtncare și care se împle
tește cu aroma fripturii din cuptorul 
aragazului. Cu aceste operații, gos
podinele au terminat migăloasa mun
că în domeniul artei culinare. O ul
timă privire peste masa cu tacîmurile 
gata pregătite și musafirii pot veni 
„Poftă bună, veselie si fericire" — 
le urează gazda. „La mulți ani" — 
vine răspurtsut.

Sărbătorirea revelionutui cu prie
tenii in familie își are farmecul ei. A- 
partamentele confortabile și spațioa
se. mobila elegantă, aparatele de ra
dio și pikapurile, totul crează o at
mosferă de intimitate plăcută. Tine
rilor le place însă o petrecere mai 
zgomotoasă. Pentru ei s-au organi
zat aproape în toate localitățile Văii 
țiului revelioane ale tinereții.

dar, ma< 
va intra 
cele pes- 
noi, în 

peste tot 
pregătiri.

au

stau înghesuite" în 
de damigenele pînte- 
nectar rubiniu cu bu- 
sticlele. cu țuică. Ci- 
ce urmează a fi „sa-

și de U.T.M
ingineri.

U

D. CRIȘAN

de

wdoctuv zî&4uiul

întreprinderilor și 
economies, lucru 
în cadrul dezba-

Valea 
1964 

mare 
aceea

inajeratului, 
tinerilor de 

neuitat.

„La multi ani, tovarăși !“
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succesele în înfăptuirea 
economice elaborate de 
răsfrîng asupra ridicării 
întregului popor. Iar daeă

BON

vîrstnlci 
mină gindurile pentru cîteva cli- 
spre revelioanele din vremurile 
mult apuse. Ciți n-au stat în ger 
in șir privind cu jind prin geam

Inălțată pe colina împodobită ctt 
brazi, clădirea Institutului de mine 
e feeric luminată. Aici își petrec re
velionul studenții.

Indrăgostiții de natură sărbătoresc 
revelionul la cabanele din împreju
rimi. Cele 200 de locuri ale cabanei 
Rusa au fost ocupate. Printre cei 
се-și petrec revelionul la cabane sau 
la rudele aflate în diferite regiuni ale 
țării se numără și o parte din cei 
60 de oameni ai muncii din 
Jiului care și-au cumpărat în 
mașini proprii. Ce plăcere mai 
îți poate aduce noul an decîi
de a te vedea la volanul unei mașlnt 
proprii frumoase /

Restaurantele și cluburile sînt pli
ne de cel ce sărbătoresc revelionul 
impreună cu colectivele în care mun
cesc. Peste tot belșug, cintece și voie 
bună. F. doar dl 21-lea revelion al 
anilor liberi, și fericiți. Martori ai a- 
cestei veselii, minerii mai 
își 
pe. 
de 
ore
la pomul frumos împodobit din ca
sele domnilor. Gerul ce le îngheța 
picioarele, miinile și obrajii, gînătil 
la coaja de pline care să le astîmpe- 
re foamea. îi trezea însă la realitate

Amintirile amare nu durează însă 
declt puțină vreme. Veselia din jur 
e molipsitoare și nu se face să fie 
întreruptă de asemenea amintiri.

Revelioanele petrecute cu bucurie 
sînt 21 la număr. Bucuriile din a- 
cești ani sînt însă nenumărate. Parti
dul nostru drag, veghează ca întrea
ga noastră viață să fie mai frumoa
să, fericită.

ta vîrsta majoratului

înconjurați de știmă și dragoste
Sărbătorirea majoratului ce s-a încheiat ieri, a avut loc în fiecare 

localitate din Valea Jiului. In sălile cluburilor și căminelor culturale 
aproape 1 000 de tineri de 18 ar.i au fdst întîmpinați cu flori și cuvinte 
calde de felicitare, cu programe cultural-artistice, au fost declarați 
cetățeni majori ai patriei noastre socialiste. Redăm 
aspecte de la festivitățile sărbătoririi majoratului:

mai jos cîteva

Conducerile întreprinderilor și institufiilor, 
organizațiile de partid, comitetele sindi
catelor

felicită colectivele de muncitori, 
tehnicieni și~ funcționari din Vaiea Jiului 
și ie adresează urările cele mai calde de 
sănătate și de noi succese în muncă, 
pentru triumful cauze* socialismului și pă-

• -ц-од

№ cii, pentru înflorirea continuă a patriei 
, **** noastre dragi în noul an — 19651

IIIII1 
llllll

Sala clubului din Uricani era îm
brăcată în haine de sărbătoare. To
varășul Mogoș loan, președintele co
mitetului executiv al sfatului popular 
din localitate, vorbea tinerilor de 18 
ani despre drepturile și îndatoririle 
cetățenilor

Intr-un 
sărbătoriți 
nate de 
ghe. membra în comitetul U.T.M. de 
la mină. In cuvîntul lor, tinerii Bu- 
nea Elena, elevă în clasa XI-а. Isuî 
Constantin, electrician în sectorul 
II. Zember Anton, muncitor în sec 
tocul VI, și-au exprimat dragostea 
și ’ recunoștința față 
minunatele condiții 
muncesc și învață.

*
Palatul Cultural

găzduit sîmbătă după-amiaza mulți 
mineri, tineri și vîrstnici veniți să-i 
sărbătorească pe cei care împlineau 
vîrsta majoratului.

Cei 150 de tineri majori au primit 
calde urări și felicitări din partea 
tuturor celor prezenți După înmî
narea felicitărilor tinerilor sărbăto-

majori ai patriei noastre, 
ropot de aplauze, tinerii 
primesc felicitările înmî- 

tovarășul Dorofte Gheor-

de partid pentru 
în care trăiesc.

din Lupeni. a

bogat programriți. a urmat un
tistic prezentat de elevii școlii me
dii din

Ziua
rămîne
ani din

localitate. 
sărbătoririi 
în amintirea 
Lupeni o zi

☆

clubului din 
găzduit 60 de

Sala 
irila a 
sebiți. Erau muncitori, elevi și eleve, 
gospodine care au împlinit vîrsta de 
18 ani. Alături de sărbătoriți, se 
aflau părinți, colegi mai mari, prie
teni. Tovarășul Roja Rudolf, vice
președinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Peirila, 
a evocat în cuvinte emoționante as
pecte din viața întunecată și lipsită 
de perspective pe care erau sortiți 
să o trăiască în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc fiii oamenilor mun
cii din țara noastră.

După înmînarea felicitărilor din 
partea comitetului orășenesc U.T.M., 
în fața tinerilor sărbătoriți a fost 
prezentat un program cultural-artis
tic închinat zilei de 30 Decembrie — 
cea de-a 17-a aniversare a Republicii 
Populare Romîne,

agul roșu
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