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ZIUA ELIBERĂRII ROMĂ MEI DE SUB JUGUL FAS
Proletari din toate țările, unifi-oă /

Narea sărbătoare a poporului nostru
Se împlinesc 21 de ani de la isto

ricul act din 23 August 1944 cînd, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, poporul nostru s-a eliberat 
de sub jugul fascist, luîndu-și pen
tru prima dată în cursul zbuciuma
tei sale istorii — soarta în propriile 
mîinL

Eliberîndu-se din cătușele sclaviei 
fasciste, România a adus o însemna- 
tX^t4>ntribuție la înfringerea Ger
maniei hitleriste. Umăr Ia umăr cu 
Armata Sovietică, Armata Română a 
alungat prin lupte grele trupele hit- 
leriste și hortiste de pe teritoriul 
țării, luînd apoi parte activă la eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei. 
Poporul nostru va păstra o recunoș
tință veșnică eroicilor săi fii care s-au 
jertfit pentru eliberarea patriei; pre
cum și glorioșilor ostași sovietici 
care au avut rolul hotărîtor în ob
ținerea victoriei asupra fascismului.

23 August 1944 a deschis, popo
rului eliberat, calea spre înfăptuirea 
năzuințelor pentru care s-au jertfit 
cei mai buni fii ai săi. Sub condu
cerea Partidului Comunist Român po
porul nostru a obținut, în cei 21 de 
ani care au trecut de Ia eliberarea 
patriei, victorii istorice în construc
ția socialismului. Am făurit o indus
trie modernă, agricultura a fost pusă 
pe temeliile solide ale socialismu
lui, cultura este un bun al oame
nilor muncii.

Privind cu mîndrie drumul stră
bătut de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist, poporul nostru face 
din realizările prezentului un nesecat 
izvor de forțe pentru viitoarele în
făptuiri. In fața lui se deschid per
spectivele luminoase stabilite de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Poporul nostru 
va parcurge în viitorii cinci ani o 
etapă care-1 va apropia și mai mult 
de piscurile înalte ale civilizației, 
de societatea comunist^.

Anul acesta — anul celui de-al 
IX-Iea Congres al partidului — ziua 
de 23 August capătă o însemnătate 
și strălucire deosebită. Adoptarea 
Constituției Republicii Socialiste Ro
mânia a fost primită cu o legitimă 
mîndrie de eroica noastră clasă 
muncitoare, de țărănimea și inte
lectualitatea care, prin munca lor în
suflețită de un fierbinte patriotism, 
au scris literă cu literă, marea Cartă 
a libertăților poporului român.

Sărbătorind cea de-a XXI-a ani
versare a eliberării patriei, oamenii 
muncii din Valea Jiului își manifes
tă, alături de întregul popor, hotă- 
rîrea fermă de a da viață progra
mului măreț stabilit de Congresul al 
IX-Iea al partidului, de a pune ela
nul creator care îl caracterizează în 
slujba înfloririi continue a scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România.

Oamenii muncii raportează
• Minerii de la ANINOASA au 

extras de la începutul anului 
10 500 tone de cărbune peste plan, 
au depășit randamentul planificat 
și au realizat 200 000 lei economii 
la prețul de cost. Minerii din LU- 
PENI; au înscris o depășire de 
7 400 tone cărbune cocsificabil iar 
cei din VULCAN au înregistrat un 
plus de 700 tone de cărbune ex
trase peste prevederi în luna 
august.

Colectivul CARIEREI DIN BA
NIȚA a excavat, în luna august, 
3 224 tone de calcar peste sarci
nile de plan.

• U.R.U.M.P.: sarcinile de plan 
pe această lună îndeplinite din 19 
august. In primele șapte luni ale 
anului, productivitatea muncii a 
fost depășită cu 6,62 la sută și 
s-au obținut 940 000 lei economii 
la prețul de cost.

• TERMOCENTRALA PARO- 
ȘENI : 4 192 000 ку/ц energie e-

lectrică de la începutul anului, 
750 000 lei economii și 83 000 lei 
beneficii peste plan.

• CONSTRUCȚII : la Petroșani 
a fost terminat și predat spre fo
losință noul cămin studențesc cu 
400 de locuri și complexul comer
cial din cartierul Livezeni iar la 
Petrila noua școală cu 16 săli de 
clasă și laborator.

• F.F.A. „VISCOZA" LUPENI : 
producție marfă peste plan în va
loare de 514 000 lei, de la începu
tul anului, 18,2 tone fire de mă
tase și 59 tone sulfură de carbon 
peste plan, 220 000 lei economii 
la prețul de Cost.

• FORESTIERII: în luna iulie 
sarcinile de plan la producția 
marfă au fost depășite cu 32 Ia

-sută iar tn luna august s-au dat 
peste plan însemnate cantități de 
material lemnos de diverse sorti
mente.

eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

Anul XVII
XXII Nr. 4928

Duminică
22 august 

1965

8 pag* 25 bani

încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

mit din partea tovarășilor Chivu Stoi
ca și Ion Gheorghe Maurer scrisori 
privind depunerea mandatelor Con
siliului de Stat și respectiv Consiliu
lui de Miniștri în vederea alegerii 
acestor organe în conformitate cu 
prevederile noii Constituții.

Marea Adunare Națională a hotă- 
rît apoi ca ^оіДіпеа de zi a actua- 

să f completată cu ur- 
____________ _ toțțpl^'pUĂcti:

La ora 9,45, cînd s-a anunfet Alegerea doi vicepreședinți
zultatul votului — adoptarea îm игій-’ ai.MgriiJ Adunări aționale; 
nimitate prin vot secret a noii Con- 0Ț- Аіед^цв^Йс isiei constituțio- 
stituții — în aplauzele și uralele n sie. ar Mării Adedarl Naționale; 
furtunoase ale asistenței, pe pmigîiefciĂ — Alegerea Consiliului de Stat al 
tricoloră a stemei țării, așezată1®?, “ ■■■-■• '
fundalul sălii, a apărut noua denu
mire a patriei noastre.

Votarea a fost precedată de dis
cutarea pe articole a proiectului de 
Constituție.

In continuare s-a anunțat că 
roul Marii Adunări Naționale a

In dimineața zilei de 21 august 
1965 Marea Adunare Națională a vo
tat într-o atmosferă sărbătorească, 
de puternic entuziasm, Constituția 
Republicii Socialiste România. Prin 
acest act de profundă semnificație 
politică patria noastră a primit denu
mirea — Republica Socialistă Româ
nia. Acest eveniment va rămîne în
scris cu litere de aur în istoria po
porului nostru.

ie

Bi-
pri-

~ Republicii Socialiste România;
— Alegerea Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România.
La propunerea deputatului Cle

ment Rusu, Marea Adunare Națio
nală a ales, prin.vot secret, ca vi
cepreședinți ai săi pe deputății Ko
vacs Gyorgy și Mia Groza.

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale a fost aleasă Comi
sia constituțională compusă din 21 
deputați și 8 specialiști care nu 
sînt deputați.

In continuarea lucrărilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al unui mare 
număr de deputați, a propus com
ponenta Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Propunerea ca tovarășul Chivu 
Stoica să fie ales președinte al 
Consiliului de Stat a fost primită 
cu vii și puternice aplauze.

Marea Adunare Națională a ales 
în unanimitate prin vot secret Con
siliul de Stat al Republicii Socia
liste România. Anunțarea rezultatu
lui votului a fost salutată cu vii 
aplauze.

Consiliul de Sfat al Republicii Socialiste România
Vicepreședinte: CONSTANȚA Vicepreședinte: MIHAI. GERE

CRĂCIUN
Președintele Consiliului de Stat; 

CHIVU STOICA

;.*r»**4__

Membri ai Consiliului de
PETRE BORILĂ
ANTON BREITENHOFER 
ION COSMA
CONSTANTIN DAICOVICIU 
VASILE DAJU

CONSTANTIN DRÂGAN 
GRIGORE GEAMĂNU 
SUZANA GÎDEA 
ATHANASE JOJA 
ION POPESCU-PUȚURI

Vicepreședinte: ILIE MURGU 
I.ESCU

Sfat
CRISTOFOR SIMIONESCU 
GHEORGHE STOICA 
LUDOVIC TAKACS
IACOB TECLU
VASILE VIL CU

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și al 
unui mare număr de deputați, a pro
pus ca președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia pe tovarășul Ion Gheorghe

Adunări 
festive

Ieri au avut Ioc în toate locali
tățile Văii Jiului adunări festive 
consacrate celei de a XXI-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

La Petroșani, în sala Teatrului 
de stat, în fața a numeroși oameni 
ai muncii a luat cuvintul tovară

șul Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani. Vorbitorul a relevat ma
rea semnificație a zilei de 23 Au
gust și a scos in evidentă transfor
mările grandioase ce au avut loc 
în viața poporului nostru care, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
a pășit pe calea construirii socie
tății socialiste.

In fata minerilor, preparatorilor, 
constructorilor și celorlalți oameni 
ai muncii din Petrila a vorbit, des 
pre semnificația celei de a XXI-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre, tovarășul Pîinișoară Titus, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani.

Sute de locuitori ai orașului Lu
pani au luat parte la adunarea 
festivă ținută în sala Palatului cul
tural din localitate. Ei au urmărit 
cu atenție expunerea făcută de

(Continuare tn pag. 2-a)

Maurer. Propunerea, primită cu vii 
și puternice aplauze, a fost votată 
in unanimitate.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
propus apoi Marii Adunări Naționale 
componența Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Prin vot secret. Marea Adunare 
Națională a ales în unanimitate 
Consiliul de Miniștri. Rezultatul 
votului a fost salutat prin vii a- 
plauze.

(Continuare în pag. 2-a)

Panou de onoare

FULGA DUMITRU, 
miner șef de briga
dă, E. M. Aninoasa

GOLIȚA DIONISIE, 
miner șef de briga
dă, E. M. Lupeni

FATOL VASILE, mi
ner, șef de brigadă, 

E. M. Lonea

BARNA GHEORGHE, 
lăcătuș U.R.U.M.

Petroșani

BURTEA DUMITRU, 
montator. Termocen

trala Paroșeni

ARȘOI ANGHEL, șef 
de brigadă zidari, 
Șantierul Livezeni



încheierea lucrărilor sesiunii 
Adunări Naționale 

Republicii Socialiste RomâniaConsiliul de

BALADA LA CONSTITUȚIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Președintele Consiliului de Mi
niștri : ION GHEORGHE MAURER 

Prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri: GHEORGHE APOSTOL 

Prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri: ALEXANDRU BlRLĂ- 
DEANU

Prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri: EMIL BODNĂRAS

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: IOSIF BANC

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: PETRE BLAJOVICI

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: IANOȘ FAZEKAȘ

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: GHEORGHE GASTON
MARIN

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: GOGU RADULESCU

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: ILIE VERDEȚ

Ministrul Forțelor Armate: LE- 
ONTIN SALAJAN

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, deputății au apro
bat prelungirea mandatului Tribuna
lului Suprem și a mandatului Procu- 
rorului General pe toată durata le
gislaturii Marii Adunări Naționale.

S-a anunțat apoi că a avut loc o 
ședință a Consiliului de Stat în care 
tov. Grigore Geamănu a fost ales se
cretar al Consiliului de Stat. De a- 
semenea, a avut loc o ședință a Co
misiei constituționale în care au fost 
aleși președinte al Comisiei tov. 
Avram Bunaciu, vicepreședinte tov. 
Tudor Drăgan și secretar tov. Con
stantin Stătescu.

In încheierea lucrărilor Marii 
Adunări Naționale tovarășul Ștefan 
Voitec a spus :

TOVARĂȘI DEPUTAȚI,

încheiem această t sesiune istorică 
a Marii Adunări Naționale care, în
deplinind atribuția de Adunare 
Constituantă, a adoptat prin votul 
unanim al dumneavoastră, repre
zentanții întregului popor, noua le
ge fundamentală a țării — Consti
tuția Republicii Socialiste România.

Informație
Consiliul de Miniștri al Republi

cii Socialiste România a adoptat o 
Hotărîre în care se arată că sem
nele monetare avînd imprimată de
numirea statului „Republica Popu
lară Română" —- aflate în prezent 
în circulație — vor continua să 
aibă deplină putere circulatorie. A- 
ceste semne monetare vor circula 
paralel cu semnele monetare avînd 
imprimată noua denumire a statu
lui „Republica Socialistă România", 
ce vor fi puse în circulație potrivit 
dispozlțiunilor legale.

Sosirea în Capifală 
a tovarășului Luigi Longo

In ziua de 21 august a.c., tovară- . 
șui Luigi Longo, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, împreună cu so
ția, în drum spre patrie, a sosit în 
tara noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pentru o vizită de 
două zile. Oaspeții au vizitat Ca
pitala, noile sale cartiere, au luat 
parte la spectacolul festiv în cin
stea celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist.

In aceeași zi, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-'Mizil au avut o în- 
tîlnire cu tovarășul Luigi Longo, în 
cadrul căreia s-au discutat proble
me interested ambele partide.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Ministrul Afacerilor Interne:
CORNEL ONESCU

Ministrul Afacerilor Externe:
CORNELIU MANESCU

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării: ROMAN MOLDO
VAN

Ministrul Finanțelor: AUREL 
VIJOLI

Ministrul Industriei Metalurgice : 
ION MARINESCU

Ministrul Industriei Construcți
ilor de Mașini: MIHAI MARI
NESCU

Ministrul Industriei Chimice: 
MIHAIb FLORESCU

Ministrul Petrolului: ALEXAN
DRU BOABĂ

Ministrul Transporturilor șl Tele
comunicațiilor : DUMITRU SIMU- 
LESCU

Ministrul Industriei . Ușoare : 
ALEXANDRU SENCOVICI

Act de excepțională importanță 
în viața patriei noastre. Constituția 
reflectă mărețele succese dobîndite 
de poporul român, sub conducerea 
încercatului său partid comunist, în 
opera de construire a socialismului, 
experiența vastă acumulată în con
strucția statului nostru socialist, 
creează cadrul constituțional pentru 
înaintarea României pe drumul în
floririi sale necontenite.

Totodată, sesiunii noastre i-a re
venit sarcina de a alege Consiliul 
de Stat și Guvernul Republicii So
cialiste România, a completat Biroul 
Marii Adunări Naționale și a ales 
Comisia constituțională.

Noua Constituție, prin luminoase
le sale prevederi, prin spiritul său. 
însuflețește milioanele de cetățeni ai 
patriei noastre în munca lor en
tuziastă, plină de abnegație, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care vor duce Ro
mânia și mai departe pe drumul pro
gresului, al bunăstării poporului, pe 
drumul civilizației socialiste.

Prevederile noii Constituții spo-

Comisia constituțională 
a Marii Adunări Naționale

Din comisie fac parte deputății: 
Ștefan Boboș, Demostene Botez, 
Avram Bunaciu, Maria Copil, Ion 
Cotoț, Tudor Drăganu, Constantin 
Dumitrache, Eduard Eisenburger, 
Petru Enache, Mihail Ghelmegeanu, 
Ion Gluvacov, Traian Ionașcu, Pe
tru Mocanu, Andrei Păcuraru, Ște
fan Peterfi, Constantin Sandu, Bar-

IN PIAȚA „GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ" DIN CAPITALA

Puternică manifestație de entuziasm și bucurie
Piața „Gheorghe Gheorghiu- 

Dej", martoră a numeroase eve
nimente din istoria nouă a patriei 
noastre, a fost simbătă la amiază 
din nou scena unei puternice ma
nifestații de entuziasm și bucurie, 
in țața Palatului Republicii, de 
unde cu 21 de ani in urmă au 
fost scoși de pe arena vieții poli
tice capii dictaturii militaro-fas- 
ciste; unde în 1945, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
masele și-au impus voința pregă
tind formarea primului guvern de
mocratic; aici, unde în seara zilei 
de 30 decembrie 1947, populația 
muncitoare a Capitalei a ovaționat 
ore în șir proclamarea Republicii 
Populare Române — mii de cetă
țeni și-au manifestat bucuria ne
țărmurită pentru istoricul act al 
adoptării legii de bază a statului 
nostru socialist — Constituția Re
publicii Socialiste România.

Sub privirile mulțimii, pe frontis-

Ministrul Minelor: BUJOR AL- 
MĂȘAN

Ministrul Energiei Electrice: 
EMIL DRĂGANESCU

Ministrul Industriei Construcți
ilor: DUMITRU MOSORA

Ministrul Economiei Forestiere: 
MIHAI SUDER

Ministrul Industriei Alimentare: 
BUCUR SCHIOPU

Președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii: NICOLAE GIOSAN 

Ministrul Sănătății și Prevederi
lor Sociale: VOINEA MARINESCU 

Ministrul Comerțului Interior: 
MIHAI LEVENTE

Ministrul Cpmerțului Exterior: 
GHEORGHE CIOARĂ

Ministrul învățămîntului: ȘTEFAN 
BĂLAN

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă: POMPILIU 
MACOVEI

Ministrul Justiției: ADRIAN 
DIMITRIU

resc atribuțiile Marii Adunări Na
ționale ca for suprem al puterii de 
stat, ridică pe o treaptă mai înaltă 
răspunderea deputatului și rolul său 
în viața socială.

Avem nestrămutata convingere că 
deputății Marii Adunări Naționale, 
slujind cu credință și devotament 
poporul, vor depune toate eforturile 
spre a se dovedi la înălțimea mi
siunii ce le-a fost încredințată.

TOVARĂȘI DEPUTAȚI ȘI INVI
TAȚI,

Permiteți-mi să vă adresez tu
turora, cu prilejul marii noastre săr
bători naționale, ziua de 23 August, 
calde felicitări și să vă urez noi 
succese în activitatea dumneavoas
tră închinată înfloririi patriei.

Trăiască de-a pururi scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă Ro
mânia, trăiască minunatul nostru po
por !

Intr-o atmosferă de mare însufle
țire președintele Marii Adunări Na
ționale a declarat închise lucrările 
sesiunii.

(Agerpres)

bu Solomon, Ion Stănescu, Constan
tin Stătescu, Andras Suto, Alexan
dru Voitinovici.

Din comisie fac parte, de aseme
nea, următorii specialiști care nu 
sînt deputați: Salvador Brădeanu, 
Ion Ceterchi, Ion Comănescu, Gheor
ghe Elian, Sanda Ghimpu, Mircea 
Lepădătescu, Ilie Stoenescu, Ion 
Vîntu.

piciul Palatului a fost înălțată 
stema patriei, care are înscrise pe 
eșarfa tricoloră cuvintele scumpe 
întregului popor: Republica So
cialistă România. Se aud acordu
rile evocatoare ale Horei Unirii, 
apoi răsună pline de vioiciune 
jocuri populare. Trecători, loca
tari din noile blocuri ce împrej- 
muiesc sala Palatului, femei și 
bărbați, tineri și vîrstnlci, purtînd 
buchete de flori, se prind spon
tan în însuflețite hore și sirbe.

Ora 12,30.
După încheierea lucrărilor se

siunii Marii Adunări Naționale, 
conducătorii partidului și statului, 
ieșind din sala Palatului, ajung 
în marea piață, unde sînt salutați 
de puternicele aplauze și urale 
ale mulțimii. In drum spre sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășii Nico
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți con-

Vestesc din deal în deal, din 
vale-n vale,

Lumina verii, glasul bărbătesc 
Trasînd în vremi neîntrerupta 

cale
A viitorului de aur românesc. 
Anunț înalte zodii, vîrste clare 
vestite țării-n marele

Congres — 
un timp de bărbătească 

încordare, 
un timp de bucurii, și de cules.

La ceasul de zenit, ca în baladă, 
suflarea ploii, muntele, cîmpia, 
te-nvăluie-ntr-a cîntecelor

slavă. 
Republică

Socialistă
România. 

La ceasul de zenit al vieții
noastre

ГТ1 'J. ara
Privesc înălțimile 
din latură pură. 
Ca apele, rimele 
pornesc prin natură.

Din bazele lutului 
spre-a soarelui pară 
ești sora-absolutului 
puternică țară :

Din lumile prundului 
prin arbori și holdă 
te-adaogi rotundului 
și cer ești cu boltă.

Țl-s demne etapele 
din conștiință.

PREZENT FERICIT, VIITOR LUMINOS
In noua lege fundamentală a tă

rii adoptată de istorica sesiune a 
Marii Adunări Naționale s-a scris 
cu litere de aur : România este re
publică socialistă. Ce lung drum 
victorios am străbătut sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Co

munist Român, ca astăzi să trăim 
acest mare eveniment cu adinei 
semnificații I

Da, patria noastră scumpă a de
venit republică socialistă, iar noi, 
cetățenii săi am pășit pe o nouă 
treaptă a societății socialiste, ne 
apropiem tot mai mult de culmile 
însorite ale societății comuniste.

Sînt gospodină și mamă a unui 
copil de vîrstă școlară. Locuiesc 
cu familia ihea într-un frumos a- 
partament din noile cartiere ale 
Petroșaniului — Constructorul. Via
ța mea, ca de altfel a milioanelor 
de femei, mame și soții se deose- 

ADUNĂRI FESTIVE
tUrmaie din pag. l-a)

tovarășul Dan Vaier, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, despre marea sărbătoare a 
eliberării patriei.

ducători de partid și de stat, pă
șesc printr-un adevărat culoar viu 
de oameni. Sub ploaia de flori, 
conducătorii iubiți ai poporului 
nostru își string mîinile, se îm
brățișează și schimbă saluturi cu 
cei ce-i întimpină, exprimîndu-și 
laolaltă bucuria și satisfacția pen
tru marile cuceriri revoluționare 
ale popotului, consfințite in aceas
tă zi de august prin votarea în 
unanimitate de către Marea Adu
nare Națională, a Constituției Re
publicii Socialiste România.

Manifestația spontană a miilor 
de bucureșteni oglindește dragos
tea fierbinte a întregului nostru 
popor pentru patrie, încrederea și 
adeziunea sa totală la politica sa 
înțeleaptă, hotărîrea de a munci 
cu nestăvilit avîht pentru reali
zarea mărețului program adoptat 
de Congresul al IX-lea ai parti
dului, pentru înflorirea Republicii 
Socialiste România.

(Agerpres) 

ascultă cum, deplină bucuria 
îți aurește zările albastre. 
Republică

Socialistă
România. 

La ceasul de zenit, peste
turbine 

răstoarne-și riurile vijelia — 
torent de bucurii și prospețime, 
Republică

Socialistă
România. 

La ceasul de zenit, răsune
vara 

că liberă și mîndră ne e glia; 
spre viitor de aur trece țara 
Republică

Socialistă
România.

MIHAI NEGULESCU

nouă
Pămfntul șl apele 
prind altă ființă.

Iar lumea te publică
pe pagina-ntîia,
frumoasă Republică ,
cu cfn, România l

Un sens și o patimă
In toate există,
О I țară cu datină
socialistă.

Cu nimburi ți-s zările 
din harta bătrînă.
Pdmîntul și mările
știu limba română 1

AL. ANDRIȚOIU

■ bește fundamental de cea avută 
în trecut. Ieri, ignorate și lipsite 
de cele mai elementare drepturi 
— azi prețuite și puse în egalitate 
in drepturi cu bărbații.

Pentru perspectivele tot mai lu
minoase care ni se creează în Re

publica Socialistă România, ^pentru 
viitorul fericit al copiilor "’noștri 
îmi exprim nemărginita mea bucu
rie de a fi cetățean al Republicii 
noastre socialiste.

Ca mama, soție și deputată in 
Sfatul popular al orașului Petro
șani voi munci neobosit pentru în
frumusețarea orașului, voi insufla 
fiului meu dragoste de patrie și 
recunoștință veșnică partidului 
nostru scump.

varjași Elvira
Blocul В — cartierul Constructorul 

Petroșani

In sala clubului muncitoresc din 
Aninoasa s-au adunat zeci de 
muncitori din localitate pentru a 
participa la adunarea festivă În
chinată zilei de 23 August. Despre 
însemnătatea acestei sărbători pen
tru toți oamenii muncii din patria 
noastră a vorbit tovarășul Ledrer 
Iosif, directorul exploatării minie
re Aninoasa.

In fața locuitorilor din orașul 
nou Uricani, oraș ridicat în anii 
de după eliberare, a vorbit des
pre semnificația acestei sărbători 
tovarășul Momeu Samoilă, preșe
dintele Consiliului Local al Sin
dicatelor din Petroșani.

Oamenii muncii din Vulcan au 
venit în număr mare spre a parti
cipa la adunarea festivă din sala 
Clubului muncitoresc din localitate. 
Luînd cuvîntul, tovarășul ing. Con- 
stantinescu Ilie, prorectorul Institu
tului de mine din Petroșani, a re
levat semnificația deosebită a aces
tei sărbători astăzi, după ce Marea 
Adunare Națională a proclamat Ro
mânia Socialistă.

Zeci de oameni ai muncii de toa
te profesiile au participat ia aduna
rea festivă închinată celei de-a 
XXl-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist ce a avut 
loc în sala cinematografului din Lo- 
nea. Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tovarășul Maxim Mihai, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc U.T.C. 
Petroșani.

La toate adunările participanții au 
aplaudat îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Ro
mânia Socialistă



STBA6BE ROȘV

Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu entuziasm 
proclamarea Republicii Socialiste România

Ieri după-amiază, colectivele exploatărilor carbonifere, întreprinderilor, șantierelor de 
construcții, instituțiilor din Valea Jiului au cunoscut un freamăt nemărginit de bucurie și en
tuziasm. Dind glas sentimentului de mîndrie că Marea Adunare Națională a aprobat noua Con
stituție a României socialiste, mii de oameni ai muncii s-au întrunit în mitinguri însuflețite in 
care au adoptat telegra те pe care le-au trimis Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân. In telegramele trimise ei și-au exprimat deplina apro bare și hotărîrea iermă de a con
tribui prin nai succese în muncă la întărirea și înflorirea continuă a Republicii Socialiste 

România.

Mîndria de a fi cetâfeon 
al Romîniei socialiste

ÎNSUFLEȚITE
LA LUPENI

înainte de începutul schimbului II, 
în sala de festivități a exploatării 
miniere Lupeni peste 400 de mineri 
ayr aprobat în unanimitate textul 
unei telegrame în care se spune 
printre altele : „Minerii, tehnicienii 
și inginerii exploatării noastre car
bonifere au aflat cu mîndrie și adîn- 
că satisfacție vestea că scumpa noas
tră patrie a primit denumirea de 
Republica Socialistă România. Acest 
fapt consfințește adîncile prefaceri 
ce au avut loc în structura econo
mică, politică și socială a țării noas
tre în ultimii 21 de ani, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român. Cu prilejul acestui mă
reț eveniment din istoria poporului 
român, ne exprimăm satisfacția că 
în noua Constituție se prevede că 
forța conducătoare în Republica So
cialistă România este Partidul Co
munist Român. Acum, cind in țara 
noastră a fost lichidată pe deplin 
și definitiv exploatarea omului de 
către om, cind în întreaga economie 
sînt statornicite relații de producție 
socialiste și în jurul partidului se 
dezvoltă puternic unitatea moral — 
politică a întregului popor, este evi
dent că denumirea de Republica So
cialistă România exprimă mai just 
caracterul nou al orînduirii noastre 
de stat.

Colectivul minei Lupeni raportea
ză cu mîndrie în cinstea acestui e- 
veniment că de la începutul anului 
și pînă în prezent au fost extrase 
7 460 tone cărbune peste sarcinile 
de plan și își exprimă, totodată, ho- 
tărîrea de a nu-și precupeți efor
turile pentru obținerea de noi suc
cese".

ANINOASA

înainte de începerea schimbului 
II, minerii din Aninoasa s-au întru
nit într-un entuziast miting. Prin 
<vații și aplauze, ei și-au exprimat 
bucuria și satisfacția pentru adopta
rea de către sesiunea Marii Adu
nări Naționale a Constituției Re
publicii Socialiste România.

Acest eveniment de importantă 
istorică, cît și aniversarea a 21 de 
ani de la eliberarea patriei noastre 
au fost întîmpinate de minerii din 
Aninoasa cu succese deosebite în 
întrecerea socialistă.

In telegrama trimisă Comitetului 
Ceritral al Partidului Comunist Ro
mân, colectivul minei Aninoasa ra
portează că în acest an a extras 
10 500 tone de cărbune peste sarci
nile de plan, a depășit cu 6 kg pe 
post productivitatea planificată, în- 
registrînd totodată economii supli
mentare Ia prețul de cost în valoare 
de 220 000 lei.

„întregul colectiv al minei noas
tre, în frunte cu comuniștii, se ara
tă în încheierea telegramei, strîns 
uniți în jurul Partidului Comunist 
Român, a Comitetului său Central, 
este ferm hotărît să muncească neo
bosit pentru a contribui la traduce
rea în viață a sarcinilor izvorîte din 
Directivele celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului nostru, contribuind 
în acest fel la înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste".

LA MINA PETRILA

In sala de apel a minei Petrila s-au 
întrunit ieri într-un miting minerit 

Ingineri' și tehnicienii de la această 
exploatare pentru a-și exprima de
plina lor satjsfacție și bucurie cu 
ocazia adoptării noii Constituții a 
Republicii Socialiste România.

In telegrama pe care au adresat-o 
cu această ocazie Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
minerii petrileni arătau: „Noua de
numire a patriei noastre de Repu
blica Socialistă România corespunde 
pe deplin stadiului actual de dez
voltare al orînduirii noastre, expri
mă mai bine succesele obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, în cei 21 de ani de la 
eliberare.

Republica Socialistă România 1 Cu 
cîtă mîndrie erau pronunțate aceste 
trei cuvinte de minerii petrileni. Bu
curie, mîndrie în inimi, hotărîrea de 
a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce 
le revin — iată ce exprimau fețele 
și gîndurile celor prezenți la mi
ting. Vorbind despre noua Consti
tuție, în telegramă se subliniază : 
„Garantarea dreptului la muncă, la 
odihnă, asigurarea unor condiții mi
nunate de viață sînt prevederi care 
ne mobilizează în lupta pentru a 
da patriei cărbune tot mai mult și de 
calitate superioară". Acest angaja
ment solemn al colectivului minei 
Petrila exprimă încă o dată deplina 
lor adeziune față de noua lege funda
mentală a țării, încrederea lor în vi
itorul luminos al patriei, hotărîrea 
de a contribui și mai mult, prin mun
ca lor din abataje, la dezvoltarea și 
mai puternică a economiei naționale, 
Ia înflorirea patriei.

URICANI

In sala clubului din tînărul oraș 
Uricani a avut loc mitingul oame
nilor muncii din Uricani în care au 
aprobat cu însuflețire noua Consti
tuție a Republicii Socialiste Româ
nia, adoptată de sesiunea Marii Adu
nări Naționale.

Oamenii muncii din Uricani și-au 
dat deplina adeziune față de apro
barea noii Constituții și față de 
noua denumire a țării noastre — 
Republica Socialistă România.

In telegrama trimisă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân în încheierea mitingului, oa
menii muncii din Uricani își ex
primă hotărîrea de a munci neobo
sit pentru îndeplinirea planului de 
producție, pentru a da patriei cît mai 
mult cărbune de bună calitate și a 
contribui astfel la înflorirea econo
miei naționale.

VLĂDUȚ CONSTANTIN 
corespondent

LA U. R. U. M. P„

In acordurile fanfarei, sute de 
muncitori din toate secțiile s-au în
trunit într-un miting în curtea u- 
zinei. Turnătorii, în număr masiv, 
purtau drapele roșii și tricolore.

Stăpîniți de o nețărmurită bucu
rie, metalurgiștii au primit cu vii 
aplauze textul telegramei adresată 
conducerii partidului. In telegramă 
s-a arătat că muncitorii, tehnicie 
nii și inginerii de la U.R.U.M.P. au 
primit cu deosebită satisfacție ves
tea că Marea Adunare Națională 
a proclamat noua denumire a pa
triei noastre, Republica Socialistă 
România. In îhtîmpinarea acestui 

măreț eveniment și a celei de a 
XXI-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist, 
colectivul uzinei raportează cu 
mîndrie partidului îndeplinirea in
tegrală a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. Astfel, în 
dimineața zilei de 19 august, me
talurgiștii de la U.R.U.M.P. au în
deplinit planul de producție pe pri
mele opt luni ale anului. De la în
ceputul anului și pînă In prezent 
ei au realizat o economie de 
941 000 lei la prețul de cost și au 
sporit productivitatea muncii cu 
6,62 la sută.

In această zi, se arată în înche
ierea telegramei, gîndurile munci
torilor se îndreaptă pline de recu
noștință către Partidul Comunist 
Român, către Comitetul său Cen
tral care a condus poporul din 
victorie în victorie. Ei își exprimă 
hotărîrea de a-și aduce aportul la 
realizarea sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-Iea Congres al partidului.

LA DEPOUL
C. F. R. PETROȘANI

Sîmbătă, la ora 13, peste 300 de 
ceferiști au luat parte la mitingul 
Oi* incinta. Depoului C.F.R. din 
Petroșani. Stăpîniți de un puternic 
entuziasm, ei și-au manifestat, cu 
vii aplauze, bucuria că patria noas
tră poartă denumirea de Republica 
Socialistă România.

In telegrama trimisă, cu acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului se arată printre altele : „Sub 
înțeleaptă conducere a partidului, 
colectivul Depoului C.F.R. Petro
șani a întimpinat sesiunea Marii 
Adunări Naționale cu importante 
realizări în producție. Astfel, în 
cinstea zilei de 23 August planul 
de producție a fost îndeplinit în 
proporție de 102,08 la sută. Pe cele 
7 luni trecute din acest an produc
tivitatea muncii a sporit cu 3,10 
procente. De la începutul anului și 
pînă în prezent lucrătorii depoului 
nostru au remorcat un număr de 
2 079 trenuri cu supratonaj, trans- 
portînd peste 310 000 tone în plus 
de cantitatea planificată. In ur
ma activității neobosite a întregu
lui colectiv, pe cele 7 luni care au 
trecut din acest an s-au realizat 
economii de 906 000 lei".

Metalurgiștii de la U.R.U.M. P. întruniți în mitingul din eariea imaad,

Așadar România, țara asta fru
moasă și bogată are un nume nou. 
Patria asta a noastră, a românilor, 
se cheamă acum Republica Socia
listă România. Pentru fiecare om 
care trăiește pe suprafața ei acest 
nume nou are o semnificație deo
sebită. Acest nume nou corespunde 
cel mai bine marilor transformări 
petrecute la noi în acești ani, co
respunde țelului, idealului suprem 
al poporului nostru — construirea 
societății socialiste.

Am ascultat la radio cu profun
dă emoție Raportul cu privire la 
proiectul de Constituție a Republi
cii Socialiste România prezentat la 
sesiunea Marii Adunări Naționale 
de către tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu. In minte mi-au revenit cu
vintele tovarășului Ștefan Voitec 
rostite la lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Atunci, cu o lună de zile 
în urmă, aflîndu-mă în sala Pala
tului Republicii, l-am auzit pe to
varășul Ștefan Voitec spunind: 
„Victoria definitivă a socialismu
lui in patria noastră a dus Ia 

profunde schimbări social-economi- 
ce în întreaga structură a societă
ții, ceea ce a făcut ca actuala 
Constituție, elaborată în 1952, să 
nu mai corespundă". Ca urmare, 
elaborindu-se proiectul noii Consti
tuții, el a fost supus, după Congres, 
amplei dezbateri a întregului popor. 
Marea și unanima însuflețire cu 
care a fost primit și discutat pe tot 
cuprinsul țării confirmă justețea 
sa, confirmă justețea politicii parti
dului nostru. De aceea, inima mi 
s-a umplut de mîndrie cind legea . 
fundamentală a României socia
liste a primit ieri literă de lege. 
Sîntem deci Românie socialistă. 
Stntem"'cetâțeni ai acestei patrii.

ІЖ 1

Un aspect de la mitingul de Ia Depoul G.F.R. Petroșani închi 
nat proclamării Republicii Socialiste România.

ai României socialiste. Simt în su
flet o bucurie și o satisfacție nemăr
ginită de a fi cetățean al României 
socialiste. înaintașii noștri, patrio
ta poporului nostru au năzuit de 
veacuri către o formă de stat de
mocratică, progresistă, care să asi
gure libertate și dreptate socială 
tuturor oamenilor muncii. Și lupta 
înaintașilor noștri n-a fost zadar
nică. In viața economică și în struc
tura socială a tării s-au petrecut 
schimbări radicale. Azi, totul este 
mîndru și măreț în firul nostru, 
totul e mai bogat și mai frumos. 
Uzina în care lucrez de aproape 
un deceniu este și ea una din nou
tățile patriei socialiste.. Și cite a- 
semenea noutăți nu sînt în fiecare 
colț de țară. Dar cite se vor mal 
crea în anii următori l Eu sînt tî 
năr. Tînără e și uzina mea. Tînărd 
e și patria mea, patria noastră a 
tuturor. Toți sîntem tineri. Gene
rația aceasta a noastră este gene
rația visurilor înfăptuite.

Proiectul noii Constituții consfin
țește realitățile noastre, conține 
noi și numeroase prevederi care 
asigură continua lărgire a demo
cratismului socialist. Fiecare rînd 
al noii Constituții consfințește, cu 
putere de lege, tot ce ne este mai 
drag și mai scump: drepturile noas
tre, îndatoririle noastre, destinul 
țării noastre socialiste.

De aceea consider că este un iz
vor de justificată mîndrie Să fii ce
tățean al României socialiste, să iii 
cetățean al unei țări frumoase și 
bogate, în care toate aceste frumu
seți și bogății aparțin poporului, 
aparțin unui popor stăpîn pe soar
tă sa.

IOSIF DEHEI.EANU 
mecanic 

termocentrala Paroșeni



încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România

BALADA LA CONSTITUȚIA 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

, Președintele Consiliului de Mi- 
! nlștri: ION GHEORGHE MAURER 
І Prim-vlcepreședinte al Consiliului 
' de Miniștri: GHEORGHE APOSTOL 

Prlm-vicepreședinte al Consiliului 
fle Miniștri : ALEXANDRU BIRLĂ- 

1 DEANU
i Prlm-vicepreședinte al Consiliului 
; de Miniștri: EMIL BODNĂRAȘ
1 Vicepreședinte al Consiliului de 
' Miniștri: IOSIF BANC

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: PETRE BLAJOVICI

Vicepreședinte al Consiliului de 
; Miniștri: IANOȘ FAZEKAȘ

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri : GHEORGHE GASTON 
MARIN

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri: GOGU RÂDULESCU

Vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri: ILIE VERDEȚ

Ministrul Forțelor Armate: LE- 
ONT1N SALAJAN

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, deputății au apro
bat prelungirea mandatului Tribuna
lului Suprem și a mandatului Procu
rorului General pe toată durata le
gislaturii Marii Adunări Naționale.

S-a anunțat apoi că a avut loc o 
ședință a Consiliului de Stat în care 
tov. Grigore Geamănu a fost ales se
cretar al Consiliului de Stat. De a- 
semenea, a avut loc o ședință a Co
misiei constituționale în care au fost 
aleși președinte al Comisiei tov. 
Avram Bunaciu, vicepreședinte tov. 
Tudor Drăgan și secretar tov. Con
stantin Stătescu.

In încheierea lucrărilor Marii 
Adunări Naționale tovarășul Ștefan 
Voitec a spus :

TOVARĂȘI DERUTAȚI,

încheiem această, sesiune istorică 
a Marii Adunări Naționale care, în
deplinind atribuția de Adunare 
Constituantă, a adoptat prin votul 
unanim al dumneavoastră, repre
zentanții întregului popor, noua le
ge fundamentală a țării — Consti
tuția Republicii Socialiste România.

Informație
Consiliul de Miniștri al Republi

cii Socialiste România a adoptat o 
Hotărîre în care se arată că sem
nele monetare avînd imprimată de
numirea statului „Republica Popu
lară Română" — aflate în prezent 
în circulație — vor continua să 
aibă deplină putere circulatorie. A- 
ceste semne monetare vor circula 
paralel cu semnele monetare avînd 
imprimată noua denumire a statu
lui „Republica Socialistă România", 
ce vor fi puse în circulație potrivit 
dispozițiunilor legale.

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Luigi Longo

In ziua de 21 august a.c., tovară
șul Luigi Longo, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, împreună cu so
ția, în drum spre patrie, a sosit în 
țara noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pentru o vizită de 
două zile. Oaspeții au vizitat Ca
pitala, noile sale cartiere, au luat 
parte la spectacolul festiv în cin
stea celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist.

In aceeași zi, tovarășii Nicolae 
Ceeușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-'Mizil au avut o în- 
tîlnîre cu tovarășul Luigi Longo. în 
cadrul căreia s-au discutat proble
me interested ambele partide.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Ministrul Afacerilor Interne:
CORNEL ONESGU

Ministrul Afacerilor Externe:
CORNELIU MANESCU

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării: ROMAN MOLDO
VAN

Ministrul Finanțelor: AUREL 
VIJOLI

Ministrul Industriei Metalurgice : 
ION MARINESCU

Ministrul Industriei Construcți
ilor de Mașini : MIHAI MARI
NESCU

Ministrul Industriei Chimice: 
MIHAIb FLORESCU

Ministrul Petrolului : ALEXAN
DRU BOABA

Ministrul Transporturilor și Tele
comunicațiilor : DUMITRU SIMU- 
LESCU

Ministrul Industriei Ușoare: 
ALEXANDRU SENCOVICI

Act de excepțională importanță 
in viața patriei noastre. Constituția 
reflectă mărețele succese dobindite 
de poporul român, sub conducerea 
încercatului său partid comunist, în 
opera de construire a socialismului, 
experiența vastă acumulată în con
strucția statului nostru socialist, 
creează cadrul constituțional pentru 
înaintarea României pe drumul în
floririi sale necontenite.

Totodată, sesiunii noastre i-a re
venit sarcina de a alege Consiliul 
de Stat și. Guvernul Republicii So
cialiste România, a completat Biroul 
Marii Adunări Naționale și a ales 
Comisia constituțională.

Noua Constituție, prin luminoase
le sale prevederi, prin spiritul său. 
însuflețește milioanele de cetățeni ai 
patriei noastre în munca lor en
tuziastă, plină de abnegație, pentru 
înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care vor duce Ro
mânia și mai departe pe drumul pro
gresului, al bunăstării poporului, pe 
drumul civilizației socialiste.

Prevederile noii Constituții spo-

Comisia constitutionala
a Marii Adunări Naționale

Din coniisie fac parte deputății: 
Ștefan Boboș, Demostene Botez, 
Avram Bunaciu, Maria Copil, Ion 
Cotoț, Tudor Drăganu, Constantin 
Dumitrache, Eduard Eisenburger, 
Petru Enache, Mihail Ghelmegeanu, 
Ion Gluvacov, Traian lonașcu, Pe
tru Mocanu, Andrei Păcuraru, Ște
fan Peterfi, Constantin Sandu, Bar-

IN PIAȚA „GHEOTGHE GHEORGHIU-DEJ" DIN CAPITALA

Puternică manifestație de entuziasm și bucurie
din istoria nouă a patriei 
a fost sîmbătă la amiază 
scena unei puternice ma
de entuziasm și bucurie. 

Republicii, de

condu- 
Român, 
pregă-

Piața „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", martoră a numeroase eve
nimente 
noastre, 
din nou 
nifestații
In fața Palatului 
unde cu 21 de ani în urmă au 
fost scoși de pe arena vieții poli
tice capii dictaturii militaro-fas- 
ciste-, unde în 1945, sub 
cerea Partidului Comunist 
masele și-au impus voința 
tind formarea primului guvern de
mocratic-, aici, unde în seara zilei 
de 30 decembrie 1947, populația 
muncitoare a Capitalei a ovaționat 
ore în șir proclamarea Republicii 
Populare Române — mii de cetă
țeni și-au manifestat bucuria ne
țărmurită pentru istoricul act al 
adoptării legii de bază a statului 
nostru socialist — Constituția Re
publicii Socialiste România.

Sub privirile mulțimii, pe frontls-

Ministrul Minelor: BUJOR AL- 
MÂȘAN

Ministrul Energiei Electrice: 
EMIL DRAGĂNESCU

Ministrul Industriei Construcți
ilor: DUMITRU MOSORA

Ministrul Economiei Forestiere: 
MIHAI SUDER

Ministrul Industriei Alimentare: 
BUCUR SCHIOPU

Președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii: NICOLAE GIOSAN

Ministrul Sănătății și Prevederi
lor Sociale: VOINEA MARINESCU

Ministrul Comerțului Interior: 
MIHAI LEVENTE

Ministrul Comerțului Exterior: 
GHEORGHE CIOARA

Ministrul Invățămîntului: ȘTEFAN 
BALAN

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă: POMPILIU 
MACOVEI

Ministrul Justiției: ADRIAN
DIMITRIU 

Marii Adunări Na- 
suprem al puterii de 
o treaptă mai înaltă

resc atribuțiile 
ționale ca for 
stal, ridică pe 
răspunderea deputatului și rolul său 
în viața socială.

Avem nestrămutata convingere că 
deputății Marii Adunări Naționale, 
slujind cu credință și devotament 
poporul, vor depune toate eforturile 
spre a se dovedi la înălțimea mi
siunii ce le-a fost încredințată.

TOV ARAȘI 
TAȚI,

DEPUTAȚI ȘI INVI- PREZENT FERICIT, VIITOR LUMINOS
să vă adresez tu-Permiteți-mi 

turora, cu prilejul marii noastre săr
bători naționale, ziua de 23 August, 
calde felicitări și să vă urez noi 
succese în activitatea dumneavoas
tră închinată înfloririi patriei.

Trăiască de-a pururi scumpa noas
tră patrie. Republica Socialistă Ro
mânia, trăiască minunatul nostru po
por !

Intr-o atmosferă de mare însufle
țire președintele Marii Adunări Na
ționale a declarat închise lucrările 
sesiunii.

i Agerpres)

bu Solomon, Ion Ștănescu, Constan
tin Stătescu, Andras Suto, Alexan
dru Voitinovici.

Din comisie fac parte, de aseme
nea, următorii specialiști care nu 
sînt deputați: Salvador Brădeanu, 
Ion Ceterchi, Ion Comănescu, Gheor
ghe Elian, Sanda Ghimpu, Mircea 
Lepădătescu, Uie Stoenescu, Ion 
Vîntu.

piciul Palatului a lost Înălțată 
stema patriei, care are înscrise pe 
eșarfa tricoloră cuvintele scumpe 
Întregului popor : Republica So
cialistă România. Se aud acordu
rile evocatoare ale Horei Unirii, 
apoi răsună pline de vioiciune 
jocuri populare. Trecători, loca
tari din noile blocuri ce împrej- 
muiesc sala Palatului, femei și 
bărbați, tineri și vlrstnici, purtind 
buchete de Hori, se prind spon
tan in însuflețite hore și sîrbe.

Ora 12,30.
După încheierea lucrărilor se

siunii Marii Adunări Naționale, 
conducătorii partidului și stalului, 
ieșind din sala Palatului, ajung 
în marea piață, unde sînt salutați 
de puternicele aplauze și urale 
ale mulțimii. In drum spre sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășii Nico
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți con-

Vestesc din deal în deal, din 
vale-n vale,

Lumina verii, glasul bărbătesc 
Trasînd în vremi neîntrerupta

■ cale 
A viitorului de aur românesc. 
Anunț înalte zodii, vîrste clare 
vestite țării-n marele

Congres — 
un timp de bărbătească 

încordare, 
un timp de bucurii, și de cules.

La ceasul de zenit, ca în baladă, 
suflarea ploii, muntele, cîmpia, 
te-nvălule-ntr-a cîntecelor

slavă,
Republică

Socialistă
România. 

La ceasul de zenit al vieții
noastre

I а г a
Privesc Înălțimile 
din latură pură. 
Ca apele, rimele 
pornesc prin natură.

Din bazele lutului 
spre-a soarelui pară 
ești sora-absolutului 
puternică țară :

Din lumile prundului 
prin arbori și holdă 
te-adaogi rotundului 
și cer ești cu boltă.

Ți-s demne etapele 
din conștiință.

In noua lege fundamentală a tă
rii adoptată de istorica sesiune a 
Marii Adunări Naționale s-a scris 
cu litere de aur : România este re
publică socialistă. Ce lung drum 
Victorios am străbătut sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Co

munist Român, ca astăzi să trăim 
acest mare eveniment cu adinei 
semnificații I

Da, patria noastră scumpă a de
venit republică socialistă, iar noi, 
cetățenii săi am pășit pe o nouă 
treaptă a societății socialiste, ne 
apropiem tot mai mult de culmile 
însorite ale societății comuniste.

Sînt gospodină și mamă a unui 
copil de vîrstă școlară. Locuiesc 
cu familia mea într-un frumos a- 
partament din noile cartiere ale 
Petroșaniului — Constructorul. Via
ța mea, ca de altfel a milioanelor 
de femei, mame și soții se deose- 

ADUNÂRI FESTIVE
(Urmare din pag. l-a)

tovarășul Dan Vaier, 
Comitetului orășenesc 
Lupeni, despre marea 
eliberării patriei.

alsecretar
de partid 

sărbătoare a

ducători de partid și de stat, pă
șesc printr-un adevărat culoar viu 
de oameni. Sub ploaia de flori, 
conducătorii iubiți ai poporului 
nostru își string mîinile, se Îm
brățișează și schimbă saluturi cu 
cei ce-i intîmpină, exprimindu-și 
laolaltă bucuria și satisfacția pen
tru marile cuceriri revoluționare 
ale poporului, consiințite in aceas
tă zi de august prin votarea în 
unanimitate de către Marea Adu
nare Națională, a Constituției Re
publicii Socialiste România.

Manifestația spontană a miilor 
de bucureșteni oglindește dragos
tea fierbinte a întregului nostru 
popor pentru patrie, 
adeziunea sa totală 
înțeleaptă, hotărîrea 
cu nestăvilit aviht 
zarea mărețului program adoptat 
de Congresul al IX-lea al parti
dului, pentru înflorirea Republicii 
Socialiste România.

I

încrederea și 
la politica sa 
de a munci 
pentru re aii-

(Agerpres) 

ascultă cum, deplină bucuria 
îți aurește zările albastre. 
Republică

Socialistă
România.

La ceasul de zenit, peste 
turbine 

răstoarne-și rîurile vijelia — 
torent de bucurii și prospețime, 
Republică

Socialistă
România. 

La ceasul de zenit, răsune
vara 

că liberă și mîndră ne e glia; 
spre viitor de aur trece țara 
Republică

Socialistă
România.

MIHAI NEGULESCU

nouă
Pămlntui șt apele 
prind altă ființă.

Iar lumea te publică 
pe pagina-ntîia, 
frumoasă Republică i
cu cin, România I

Un sens și o patimă 
în toate există.
O ! țară cu datină
socialistă.

Cu nimburi ți-s zările 
din harta bătrînă.
Pămintul și mările 
știu limba română I

AL. ANDRIȚOIU

bește fundamental de 
in 
de drepturi 

egalitate
in

mai lu-

cea avută 
trecut. Ieri, ignorate și lipsite 
cele mai elementare 

azi prețuite și puse în 
drepturi cu bărbații.

Pentru perspectivele tot
minoase care ni se creează in Re
publica Socialistă România, .pentru 
viitorul fericit al capiilor Noștri 
îmi exprim nemărginita mea bucu
rie de a fi cetățean al Republicii 
noastre socialiste.

Ca mamă, soție și deputată în 
Sfatul popular al orașului Petro
șani voi munci neobosit pentru în
frumusețarea orașului, voi insufla 
fiului meu dragoste de patrie și 
recunoștință veșnică partidului 
nostru scump.

VARJAȘI Й-VIRA
Blocul В — cartierul Constructorul

Petroșani

clubului muncitoresc din 
s-au adunat zeci de 

din localitate pentru a 
la adunarea festivă in- 

patria 
Ledrer 
minie-

orașul 
in anii

In sala 
Aninoasa 
muncitori 
participa
chinată zilei de 23 August. Despre 
însemnătatea acestei sărbători pen
tru toți oamenii muncii din 
noastră a vorbit tovarășul 
Iosif, directorul exploatării 
re Aninoasa,

In fața locuitorilor din 
nou Uricani, oraș ridicat 
de după eliberare, a vorbit des
pre semnificația acestei sărbători 
tovarășul Momeu Samoilă, preșe
dintele Consiliului Local al Sin
dicatelor din Petroșani,

Oamenii muncii din Vulcan au 
venit în număr mare spre a parti
cipa la adunarea festivă din sala 
Clubului muncitoresc din localitate. 
Luînd cuvîntul, tovarășul ing. Con- 
stantinescu Ilie, prorectorul Institu. 
tului de mine din Petroșani, a re
levat semnificația deosebită a aces
tei sărbători astăzi, după ce Marea 
Adunare Națională a proclamat Ro- 
mânia Socialistă.

Zeci de oameni ai muncii de toa
te profesiile au participat la aduna
rea festivă închinată celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist ce a avut 
loc în sala cinematografului din Lo- 
nea. Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tovarășul Maxim Mihai, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc U.T.C. 
Petroșani.

La toate adunările participanții au 
aplaudat îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Ro
mânia Socialistă
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economiei naționale.

t<QPgȘTIERH dip Vale trllețc o 
viață nouă în zilele noastre. Meeani- 
гмеа a pătruns adine îp expipgțiriie
forestiere ușițrîndu-le munca. Zeci 
de cabane frumoase, bine dotate au 
fost construite în munții noștri ereîn- 
du-se condiții optime de viață și de 
odihnă muncitorilgj pa d§U lemn

în Ьагіцц} carbonifer al 
se deschidă alte doua mine aoi 
considerabil în viitorul cincinal 
industriei noastre în plină dezvoltare.

Văii Jiului. In vi
la bivezeni și Băr- 
producțig de păr-

INSTITUTUls B8 MIN8. erootte a regimului nostru e la ewtinuă 
dwveltere. Căminul віийедіои dat ia felaSsUs «liote acestea eupHsde 
440 tenuri. sili de lecturi, etc. fiind al treilea etain rldiuat in иІШН asl> 
Acum Complexul institutului cuprinde corpul de tnvățămînt, un amfitea
tru, un corn dr laboratoare, trei pămfne ștncțenteșfi și p cantipă.

COROEȘTI. Preparațla de cărbune — important obiectiv al
lului — se înalță mîndră ca tin jalon spre ngi șțțcceșe jg yiitgr jp șpg 
rirea producției de cărbune.

ЯЗТЯ&0А№. ba marglaea orașului ș-ц înălțat un frumos cartier de blocuri moderne care cuprinde cCa, 
0 000 de r^rtamente, q șpuală eu i@ SUi de clasă și un complex comercial.

Asemenea cartiere mu ridicat și în alte looalit&U, numărul apartamentelor noi trecînd de 10 000.

LONEA. Complexul de centralizare a producției minei se oglindește in 
dantelăria de otel a noului lunkuMr da }l$t »i in «tigaia «velit a tur- 
mtlul de Ьеіон al pulului eu athlp- Ademenea Intrări se fae sl la alte ox- 
rtoaUrl miniere din Valea Jiului» ЭЛ miliarde lei ver II investiți in cinci
nalul viilor pentru deschiderea de noi mine țl deaveltarea eelar existente

PAROȘENl. Noua mină de la Paroșeni este a doua — după Uricani 
— deschișă în anii noștri 
jțorii аці игщеа?§ șă 
băieții, care vor spori 
hune pentru nevoile
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lx v oare

de bucurii
o dele «и vWmefaf

rămășife aie Qiinduifii е*РІевІвІ& 
iilor, сцра amară g Mdrepțgțiigr 
sociale a lost izbită cu furie ie pă- 
mlnt de s-a făcut tăndărf. In lo
cui ei s-a înălțat pocalul umplut 
ia izvoarele dătătoare de bucurii 
cq rpuștesc fp qnii noștri pe întreg 

*5*^сцр|}пцу țării. fyfayțfa, faricfaeg
9І HhWUi 4U Bdtruna Bind in inii 
me pădurilor ia muncitorii fores
tieri се-ți duceau în trecut traiul 
de fobj îți bprdeie săpate jg p<J- 
mint. pradă obscurantismului, q nț» 
șțifafal de cqrte, roși de mizerie și 
beli. Izvoare de bucurii sin! cele 
peste ,S0 de cabane construite în 
ujtiipii' ani pentru muncitorii fa- 
faftfafi ЙІР Vdlețr Jiufa], bibliofai 
ci fa ѵеійдіе, ppptateie de radio, 
fcalile construite pentru ei.

Izvoare de bucurii șînt țerășlra- 
ieie mecanice, trqcțoqrele, tiiqicula- 
iefa și celefalfa utilaje ce /в fac 
Щцрсд mai ușoară, mai spornică- 

Zilele acestea izvoarele buauri-
! ifar s-au transformat într-un ade-V i vățgț torent cp q cuprins întreaga 

țară. Brazii seculari și-au încetat 
pentru o clipă foșnetul de ceti ni 
Încremenind intr-o liniște depli
nă. Apele cristaline și-au oprit 
parcă unda zglobie. Ferăstraiele 
Віееанівв, șt-au încetat și ele zum
zetul, cablurile funicularelor s-au 
oprit deasupra hăufi/Of țifiiPd |n 
ghearele lor de oței buștenii. 
Citfer și șogțelș pgffq sHp gprit 
veșnlca-i călătorie spre apus au
zind vestea că patria noastră a 
devenit republică socialistă. Cu 
ІПІШ.Іе pîtpfa de bugyțfa, сц forg- 
țeje șj țnai otelite, forestierii au 
Început munca eu și mai mult 
spor. IImăr la umăr cu ceilalți oa-

[ meni ai muncii, ei au pornit cu și 
mgi piarq hotqrîre șă contribuie 
la înflorirea și mai rapidă a Repu
blicii noastre soeialiste, la trans- 
țpffnarea izvoarelor de bucura fa 
idevâiete fafafae (fa fatieire,

ANI DE ÎNNOIRI
Д-НУЯИЦ JU- —........................ — .■■■■ . .....................................

Mîndru șl fericit
Ce repede au trecut anii, 21 la nu- 

fflăF. Й lâ йсе1 August teorii în 
care, (jgl^uziți de ggrțidyl ggpiunist 
Român am scuturat Jețurile gsupri- 
rii capitaliste și не-ajg luat soarta în 
вареніе aeaslFe mitei. Și site lu
cruri ай reaifeat în acest răstimp, 
cit de mărețe ne par cuceririle care 
OB ridicat Bgtrja pogșlră dragă ge 
treptele p^jgipțgjor de ѵваецГІ ele 
țuturpr oamenilor ніцпаіі —= ale socia
lismului victorios.

In România de ieri era cu totul 
alța viața noastră. Q Vtetă in c§re Ja 
yîfsta cînd cppjji dp așț§zi îpvațâ 
e« am fg§{ sjlit sa șpurm măruntaiele 
pămîntului pentru a eîștiga e buca
tă amară de pîine. In anii libertății

IN CHSEU: Ațtttrtameșțpl fflîperyljji n|nșionar Szrjiida Igșif e țjmoș, 
cQBforțpbil, asiguriadu-i la bătrtaete up" да tffinit, lipsit de griji.

România așupriților de odinioară a 
devenit de nereeunoscut: înfloritoa
re și prosperă. Acum România este 
Republică Socialistă I

Șînț fejicit că grp apueaț aeeșțe 
vremuri miBUBSte îți care ѳашедіі 
muncii șe bucură de prețuire, tinerii 
își pot dezvolta aptitudinile lor fi
zice și intelectuale, iar nei pensie- 
narii avem asigurâță o bătrînețe li
niștită, lipsițg de griji, ІИ aypl I§61 
am predat teyjpa de miner pare țm-a 
lyminaț drumurile subpămîntene a- 
proape 40 de ani. Primesc o pensie

A

lunară de 1 2Ѳ0 lei. Bîpț pensionar. 
Dar aceasta nu înseamnă că nu mă 
®ai jrițîlnșșc cu feștil mgi țavarăși 
de muncă <lg te mina .fcongg. ©jfflg9= 
irivă- № îBtîiyim în eațțjgr, |§ 
nările populare și la acțiunile de 
goșpedărire și înfrumusețare a io, 
calității noggtre. Ne yedem îlj fry- 
nțpasa sală de specțgcgle viz.ioițîn<l 
cite UB film, audiind pitg UB сед= 
țert. igr {в duminifi ai s&teătgri Ій 
petrecerile sîmpeuești care se arga= 
nizează, sau la elub, la cite o seară 
de odihnă închinată minerilor. Si 
cite lucryri r»u yedem gjlnjg cu gcțyj 
noștri I De exemplu, CU mâ țîfl 
la eurpgț eu gesiășurgrga lucrărilor 
de concentrare a producției la gura 

de mină II, cu realizările gospodă
rești, căci șînt deputat în Sfatyi рорц 
Iar Petrila. Bucurii am și în fami
lie. Fiul meu cel mare a devenit 
acum c|țiva agi maistru ipecaijic te 
g. M- koneg, iar ce} mic g terminat 
апці I al Scolii de maiștri mineri 
din Petroșani Astfel că am de ce șă 
fiu mîndru și fericit, ca de altfel 
toți cetățenii ținerei ngaștre Repu
blici Soeialiste România.

ȘMIDA IOSIF
Blocul IIJ cartierul 6 August

Lonea

Dau glas 
sentimentelor

In garțierul cel IBâi 8°U al ₽ețrh 
tei. afigț «n elină eenstfușlte. a *1* 
Sărit 0 șcgală йдц|. CgRșțrupțgrii dă 
ее aeest șantier ед terminați așa 
dnpă cum §ten angajat țp einșteș 
aniversării eiîbeîăfii pațrigj,

Școala ppg noul, 6810 сцрйг^е lfj 
șgjj de elggp și labgrațpare, blogurj- 
te din juFHl ei presum și сеіріеде 
aenstrueții ggcial-șuituralg gle Petri» 
lei fje a?i Îi dau prqșplui mteieresc 
VS aspect °are conțrastează puțernic 
cu cel din trecut.

Constructorii dg pe șantierul II ₽e- 
trjla, îp frgnte cp cgmupiștii, oame
ni ațțimați de dorința fierbinte pe a 
contribui din plin Ja înfrumusețarea 
yietîi noastre noi, își pun toat| ca
pacitatea și priceperea în slujba rea
lizării sarcinilor trșsate de Directi
vele celui de-ai IX-lea Congres al 
Partidului Cemunist Român.

Am Îmbrățișat și eu frumoasa me
serie de constructor, încă cu 15 ani 
fn urmă. Prin aeeste rînduri încerc 
să dau glas sentimentului de bucurie 
și de mîndrie îndreptățită de a fi 
enntFibuiț te înălțarea a zeci de 
hlseuri și alte construcții social-Gu!» 
titrate de pe cuprinsul Văii Jiului. 
Atsuffl sÎHt maistru pe acest șantier, 
unde se aplică cu succes metoda 
nofrgjelgr glisante, Ce ipulț șe deo- 
sgbeșe condițiile n@i de едшей a’-e 
ngnsfruetorjlgr de gpi tetă de ₽ete 
din tfeput I Samarei -.l'Mtejl’F ^e 
odinioară a} cgnstrugțeriloț a fost 
înlocuit pg prgtelp urtese a|e maea- 
rateter- buido’ere, escgvstpare și 
betoniere care ușurează acum efor- ' 
turile fizice.

Am doi egpji și sînț bu@ur<te ®i 
ед gș...tțțgfă q едріі|гІ₽ teFjpiță, Rful 
nț04 cel mare, împreună cu atți со» 
nti de vWă 60pterS zijeie trpeutp 

a nlenaț ÎRtete iefeăfă de pionieri si 
speteFi, Pppiterte fflea ИЦ a cunoscut 
o astfel de tetelifte, Braffl в седі la 
nărte*’ tăr teen) nastftr te tea₽3 
ern idite sateliți sau maidanul

Pașii uriaal pe earn item străbă
tut ds te August î!M4 șj pîgă 
gstăai, sub egnduBerga înțeteante a 
nartidiihii, ед=ед dus spre vteterh» 
«teBlteS a șgpteiisinului. Patria вва§» 
țră a devenit Rppubllnă Sfeateltete, 
iar uni avem fericirea dg a ue adu» 
op gnteriteitte te nrandteasate tran» 
sfermări stmtete ate Rmnânipi, Vpț 
parttetea ₽u teats puterea mea de 
murmă te înteptetee» sarcinilor țra» 
sate te Rgugresui a) jx=tea al Fartu 
telul ftemunist Român, te rldtearea 
terii mele pe fi treaptS și mal înaltă 
de înflorire:

^AM§A ST'-«AN 
maistru șantierul TT oenstruetii

Petrite

In anii după eliberarea pstfței 
de sub jugul fascist, veșheg fata
litate minieră Petri fa — ea de glt- 
fef și celefalte dfa Vn/ea Jiului — 
ai-a schip^aț epmplet înfățișarea. 

Q obstruct or ii au friălfat petefM ftțt- 
iltid petrileni zeci de bfapuri pșo- 
(faifflț ey fagi multe nivele, o 
teoafa nouă, elyb șl 9lfa gșe- 

găfaiflte sQpiakpylfațgfa,
fată ța eifaeyi neafry unui din 

hfaewlfa farfainate de еигШ fa 
Pătfiig,

Sfatul s в despre pare este vpr- 
din neui egrtfaf q/ peliifaj e 

gafa de reeepțje. Pește puțind Vie- 

Bfa pele §4 de apaftgmepie sde 

safe fai ver piiipj zseifa de faffa- 
tari din rfadyl ggipenifar țpuncii.

Douâ sârbâtori — o singura aniversare
In isterie de sur в Bemtefei se- 

fialiste s^sti îaaerte in entd ueeate 
ffagini memerebifa- In el deudaeei- 

іш fa an de eind e fast semnai 
**■ de edfeerere «ț furii de aut' 

fagul laseist, în nuuienetetoe pu- 
iiliea в itenfâfiiei au apâruf duua 
nume Mit Parlidul eemutest Se- 

fi Яера&ііев Ifaefalisfa Rq- 
ffldniu. nume веышре nene, nume 
te inifaiesfi pe buzefa tufurer

in peteie etMsfa iindte tfdteste 
m un iineret еёпёіед, un «teerei 
favofalfanar. eere peerfa pe umeri 
meri iflspunderl fn fapta pentru 
eefainug faifarire gi prepâsire u 
pat Hei seetef/șie.

Sini dMi de ani din '44- A- 
lufiPi. fn taiiti fapfafar pentru eli
berare, »’ви ndseuf pruned eere 
rneveau sa едпоааей deeîl feueutte 
fi belșug in vmfe far, eare aveau 
ed se feuepre de tel ee-i fruffles 
fi bun în țara asfa libera- Au eres- 
eui pruncii- A eteșoyt și s-в tfai- 
velfal tara- Se=a lungul și de--« la
tul а fast ifnfamifa de ifadurl de 
fabefa fi rneemeie, S-au îMlfat 
din ape fabriei praduedfeere de 
^faunei11, Pdmiflfui editor ei elm- 

, pilier s--a Wrâfil eu еШів,- lipa- 
r tul fai așlerne rfadurifa pe hîrtfa 

nășeufă din stuf! ne fmbrăeim eu 
„iibre sintetice" produse din me

tan; știința și tehnica prcă mereu 
noi trepte în cunoaștere îp dez
voltare. Spi(ala dezvoltării înre
gistrează salturi urfașe,

Și fa toate acestea își însgțfa gu
mele tfaeretui ța
rii. Pe verțieafa 
și în adincurjie 
Van Jiutei, fn 

pardieteje farpș- 
Here și în uzirip, 
îp tpate facițfifa 
tinde băle fnifflU 
economiei naționa
le este ptezenț și 
țjnefetul- Apeșț fi» 
netei pgr₽ pg 

eentfipește eu tinerefea de дуг a 
patriei, ggeai tineret vtșqtpr. dqț 
pyterpig, entuziast șj optimist.

ifaei visătof ? pq visător. Pem 
tfa P(f ie 2i de ani incă vișezi. gl 
dreptul să visezi, trebuie șq fișezi- 
fiindcă visele tfaețiloi de azi- pri
cit de înaripate. își gășeșc înfăp
tuirea în realitatea zilelor noastre 
însorite. Par tinerii iiu puma) vi
sează, ci și iubesc, năzuiesc, iși 
croiesc idpgfari în «iefa- a? de 
«pi, Q virsță g(ff de frupiogșă, fă 
cqre multi tineri și-.qu feqligqt U- 
nele visuri și sînt pg drumul în
făptuirii altora.

De pildă, tînpra hebinataare Ene

firișle- de ia farmgeentrqla Parq- 
jenf. Visa cu cițivq gni fa цгрпд șp 
fapr^P fi tfa învețe, șă aibg un 
Cămin, o vfatd faricitg. Azi M §e 
numără printre ceje mgi pricepute 
bQbfaațQare din fafmbMntiafa. Pg- 
rafaț ey cfaifiegreq a în^glst- Ana' 
tișput g terminat șcgafa mpdle- 
eursul șeraj, Țpț авчі trecut §»e 
găsgtgrjț, Este jptffadevăf fericifa. 
m«i sfas de cfad tfadfai fa edmin 

și-a sppril eu ți
nui numărul mem
brilor. Dar cu a- 
eeestq nu și-a (eu 
minat visurile, 
năzfanfaje, va 
mungi va Jpvă» 
fa in continuare, 
O cete frumoasă 
meserie căreia i 
s.-.g dbdicat, Sep tl- 
nărul freșer d?

la U-R-ll-M-P-, pavel Gheerșhă. be 
21 de ani este un meseriaș price
put, apreciqt de lucrătorii din șea- 
țiq reparații măcqnfcp în care lu
crează, și. în qeelqși (ipip, un ștr- 
gufagfas eley fn clașq g X-g g șgp- 
lij rnșdii, eyțs șerpi. 0ІР teefflnă 
yg fj fntf-o Jfl-g.

Dar șfat zeci, sute, тЦ de fi- 
Mft de»e vîfafa рц eiibeiama. 
Tineri eve se le v/rata îmfai-

nillfar, fiPfai Sdrafa Viitorul fa- 
piinpș fa e§te farg deschis. Artiștii 
№aifai tiQ-fagvgțy Margqrfag, cgn- 
fa.bîlă, Ambțuș festering, ЬрЬта- 
fUSte, Pfarpfa Ilfa, blUtar, Lfizqr 
Viorica, profesoară de ghjtgrg, Hgr- 
bfa Marfa, munfatgere, fdmășgșcu 
MjrcM faungifaț, șfat plți eîțiva 
tfaeii sfa eăfgr țertjjfaste dă fidS- 
tere ридцд spui еиьетгл, Și ei. ca 
qtîtis qiții, var fi piezgpți mîfae 
îfl cQlpapfae (fe Йетоадігад{і, Ygr 
ifatUfd egsrfa $i balpang fflu/tigg- 

Jore pentru tinerețea sărbătorii lui
August 33 și a 

faf. penlfa visurile 
îfPbUnifa, pentru 
cele ce se vor 
înfăptui. După- 
amiază vot fi din 
nou prezenți. De 
data gcpqștg fpșă 
Se eștrqde- ca gr- 
ЩИ i’mefaii, E 

specific tinereții 
de ș. îmbina ar- 

mpnipș mupqe cu cultura, de a în
văță f( a șe ctiștra d?SP9friv^.

Invățăturg... Iată un domeniu cu 
pgrfjfa fe»gi deschise pentru tine
ret, pentru fiecare om al muncii. 
Cele treț portrete sînt tpcmal ale 
uner asemenea ііміі ștudiesi- T9t‘ 
trei Sfat SlUflonll fa Ipstllutul de 

mine. In același an, la eeeeașt see- 
tie, in aceeași grupă. Trei tineri 
fa 21 de ani, trei puțgzfa.sri șpre 
cetatea științfa. Acum șipț fn anyt 
IV. Pește dgj ani vgț fi fagipefi e- 
faetromecanfai. Astfel vigurile jeț 
șg vpr împjitil, țfar qdevăfătefa vi
guri, visuri-reghtaie, ypr fi gcgfa. 
fa locurile far de Hlupcă.

Tînărui Sabin Andre; a venit la 
Petroșani de departe. Db acele, de 
unde eu ani în urmă eînta eu glas 
duios o vioară. Era vioara marelui 
muzician român Cinrian Berum- 
beșcu. autorul nemuritoarelor ba
lade. Sabin a venit la Petroșani 
pentru a se instrui în tainele mi
neritului. Pentru același lueru au 
venit la Petroșani și colegii lui. 
Răbdcieă Іоан din Argeș și gpiman 
Stefan din Sibiu Aici si-au dat 
mina și s-au angajat să ție mereu 
la înălțime. Acum, după trei ani 
cje studenție, ei se nuțnără pripțre 
fruntașii ia învătăturfl din institut.

...Sîpt doar citeva profile ia 21 
de ani. Sînt doar fațiva tineri ai 
Ițemâniei socialiste, ale cțirnr uți 
gg prițis contur, afa caro; fagfayfi 
și rfazuinfe își au rădăcinile fn 
realitatea noastră socialistă.

August HS le-a deschis drumul în 
viată, iar călăuză je?g fast partt- 
efa! eomunistifar. De qceeq fa mă
rea demopștrgțje. ap pe buzfag far 
vor pfacg cuvinte de recunoștință 
către Partidul Comunist român, că
tre Republica Socialistă România.

D fiHEONFA
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învățămîntul și cultura
în continuă ascensiune

Geometrie nouă 
în spațiul Lupeniului

In cei 21 de ani care au trecut 
de la eliberarea României de sub 
jugul fascist, poporul nostru, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român, a obținut re
zultate de însemnătate istorică in 
opera de construire a socialismului. 
Revoluția culturală, parte inte
grantă a revoluției socialiste, 
a dus la lichidarea analfabe
tismului, la transformarea pe baze 
noi a învățămlntului, la formarea 
unei intelectualități devotate po
porului.

Un salt uriaș a făcut învățămîntul 
Jn Valea Jiului de la situația din 
trecut. In anul 1938 în localitățile 
Văii Jiului funcționau doar 29 de 
jcoli elementare, din care 24 erau 
școli de 4 ani iar din cei 7 328 de 
copii care frecventau aceste școli 
doar 995 erau cuprinși în clasele 
V—VII, restul de 6 333 fiind în 
clasele I—IV ceea ce demonstrea
ză faptul că din cei înscriși în cla
sa I, doar 15 la sută reușeau să 
termine clasa. а ѴП-а I De aseme
nea, exista doar un singur liceu cu 
200 elevi la care predau 39 cadre 
didactice.

Marea grijă a partidului și sta
tului nostru pentru dezvoltarea în- 
vățămintuluî a determinat continua 
extindere a rețelei școlare în toa
te localitățile Văii Jiului. Astfel, 
numai In perioada anilor 1959— 
1964 au fost alocate ca fonduri de 
investiții pentru învățămîntul de 
toate gradele in Valea Jiului a- 
proape 100 milioane de lei, iar în 
prezent toți copiii cuprinși în cla
sele I—XII primesc gratuit ma
nualele școlare I Acum, în cele 38 
de unități școlare învață 18 590 de

Școala generală de 8 ani nr. 3 din Lupeni, una din noile con
strucții ale cartierului Braia, una din numeroasele mărturii despre 
dezvoltarea continuă a bazei materiale a invălămîntului in Valea Jrului.

Sărbătorim în acest an ziua de 23 
August la scurtă vreme după Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român. Eveniment istoric în 
viața țării, Congresul a făcut bi
lanțul marilor înfăptuiri obținute 
de poporul nostru în anii șesenalu- 
Іці, înfăptuiri care întregesc tabloul 
minunat al realizărilor din cei 21 
de ani de viață liberă, ani în care 
și bazinul nostru carbonifer a cu
noscut schimbări înnoitoare. Cîtă 
deosebire între situația minelor în 
perioada dinainte de 23 August 1944 
și cea din prezent! Exploatarea ne
rațională a zăcămîntului, scăderea 
rezervelor de cărbune, numeroase 
focuri subterane, mecanizarea aproa
pe inexistentă, utilaje învechite, 
condiții istovitoare de lucru, lipsa 
mijloacelor de protecție și securi
tate a muncii — acesta era tabloul 
situației minelor din Valea Jiului 
înainte de 23 august 1944. La toate 
acestea se adăugau condițiile grele 
de viață, datorate salariilor reduse, 
lipsei spațiului de locuit și asistenței 
medicale, nesiguranța zilei de mîine. 
veșnica amenințare cu șomajul.

Victoria insurecției armate de la 
23 August 1944, organizată și con
dusă de Partidul Comunist Român, 
a deschis calea dezvoltării impetu
oase a mineritului din Valea Jiu
lui, calea unei vieți noi pentru 
mineri. Liniile principale privind 
dezvoltarea diferitelor ramuri și

PÎINIȘOARĂ TITUS 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid

copii sub supravegherea atentă a 
592 cadre didactice, din care 317 
învățători. De asemenea, au fost 
înființate școli medii în orașele 
Petroșani, Lupeni, Petrila-Lonea, 
Vulcan și Uricani (avînd și patru 
secții serale și două secții fără 
frecvență). Numărul elevilor cu
prinși în clasele IX—XII în anul 
școlar 1964—1965 la învățămîntul 
la zi, seral și fără frecvență s-a 
ridicat Ia 2 732, ceea ce reprezintă 
o creștere de 1300 la sută față de 
anul 1938.

Dezvoltarea continuă a econo
miei socialiste în țara noastră a ne
cesitat an de an un număr sporit 
de muncitori calificați, capabili să 
stăpînească tehnica modernă cu 
care au fost înzestrate întreprinde
rile noastre socialiste. In Petro
șani și Lupeni funcționează astăzi 
.3 școli profesionale, 2 școli tehni
ce și 2 școli de maiștri cu un nu
măr total de 1 829 elevi, la care 
predau 83 cadre didactice de spe
cialitate. Din aceste școli ies cadre 
de mecanici și electricieni de mi
nă, sudori, lăcătuși, maiștri și teh
nicieni pentru industria noastră 
carboniferă și pentru șantierele de 
construcții.

In anul 1948 a fost înființat In
stitutul de mine din Petroșani. A- 
șezat în cel mai important bazin 
carbonifer din țară, Institutul de 
mine pregătește viitoarele cadre 
de ingineri pentru industria minie
ră la nivelul științei și tehnicii ac- 

sectoare ale industriei au fost tra
sate prin hotărîrile Conferinței Na
ționale a P.C.R. din octombrie 1945. 
Atunci s-a schițat și programul de 
dezvoltare a industriei miniere din 
Valea Jiului, acțiune care a început 
încă din anul 1946 și s-a intensifi
cat an de an.

In vederea traducerii în viață a 
directivelor partidului, pentru dez
voltarea bazei tehnice materiale a 
minelor Văii Jiului, s-au alocat de 
către stat importante fonduri de 
investiții a căror valoare, în peri
oada anilor 1950-1964, s-a ridicat la

Minele Văii Jiului
după 21 de ani

3 604 600 000 lei, din care numai pen
tru utilaje peste 900 milioane lei. 
In cei 21 de ani care s-au scurs de 
la eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist, producția de cărbune 
a Văii Jiului a înregistrat o dinami
că Jără precedent de la 2 167 729 tone 
în 1944 la 5 553 541 tone realizate în 
anul 1964. Paralel cu sporirea pro
ducției a crescut și productivitatea 
muncii.

In perioada celor 21 de ani s-au 
intensificat lucrările de deschidere și 
pregătire la minele existente, atît 
pentru asigurarea continuității pro- 

tuale. Numărul cadrelor didactice 
a crescut continuu ajungînd de Ia 
28 cîte erau la început, la 133 în 
prezent. In aceeași perioadă nu
mărul studenților a crescut de la 
135 la 1 698 dintre care la cursul 
de zi 1541. De la înființarea sa, 
institutul a dat 21 de promoții cu 
1 423 de absolvenți, iar în anii șe- 
senalului 6 promoții cu 556 ab
solvenți.

Pentru dezvoltarea continuă a 
institutului, în ultimii 9 ani statul 
a alocat 125 milioane lei. Institutul 
are 3 cămine studențești în care 
sînt cazați 65 la sută din numărul 
total al studenților iar în aceste 
cămine funcționează biblioteci cu 
săli de lectură, în care studenții 
pot studia în bune condițiuni. Zi
lele acestea s-a recepționat un nou 
cămin cu peste 400 locuri. Studen
ții merituoși primesc burse și alte 
forme de sprijin material; în anul 
universitar 1964/1965 aproximativ 
55 Ia sută din numărul studenților 
au fost bursieri.

In Valea Jiului — cel mai impor
tant centru al industriei carboni
fere din țară — viața culturală a 
cunoscut o continuă dezvoltare în 
anii regimului democrat-popular. 
Astăzi există în bazinul nostru 65 
unități culturale care contribuie la 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a vieții culturale a oamenilor mun
cii din acest mare centru industrial. 
Dintre acestea, Teatrul de stat Va
lea Jiului Petroșani aduce cea 
mai mare contribuție la ridicarea 
nivelului cultural al maselor și la 
educarea lor în spiritul socialismu
lui. Din anul 1948 cînd a luat fi
ință, și pină acum Teatrul de stat 
a montat pgste 130 de piese cu ca
re s-au prezentat 2 184 spectacole, 
vizionate de 643 000 spectatori.

Școala populară de artă din Pe
troșani aduce și ea un ajutor pre
țios la ridicarea calității artei a- 
matorilor. înființată în toamna a- 
nului 1953, această instituție de 
cultură a fost frecventată de 3 300 
de elevi. Din aceștia un număr de 
648 au absolvit secțiile acestei 
școli devenind slujitori în mișca
rea artistică de amatori în calitate 
de instructori sau interpret! in di
ferite formații artistice. Fiind per
manent prezentă în viața culturală 
din Valea Jiului, școala populară 
de artă a pregătit și prezentat pe 
scenă 53 de spectacole artistice. 
La fel, școala elementară de mu
zică și arte plastice înființată în 
1960 a fost frecventată de aproxi
mativ 1 000 elevi, care și-au for
mat și dezvoltat aici talentul ar
tistic.

Dacă astăzi minerii din Petrila 
pun în scenă și interpretează spec
tacole de operetă, dacă țăranii mun
citori din satul Cimpa se prezintă

(Continuare in pag. 7-a)

ducției cît și pentru crearea de noi 
capacități. S-au redeschis minele 
Lonea I, Lonea II și Vulcan și a 
fost construită mina Uricani, iar în 
prezent este în curs de deschidere 
noua mină Paroșeni. Vechile 
preparații de cărbune Petrila și Lu
peni au fost modernizate, iar la Co- 
roești s-a construit o nouă uzină de 
preparare dotata cu utilaje moder
ne, de mare capacitate. De aseme
nea, s-au construit, modernizat și 
reutilat o serie de unități ale com
binatului carbonifer cum sînt : Uzi
na de reparat utilaj minier din Pe

troșani. Fabrica de oxigen de la 
Livezeni, Secția de reparații electri
ce Vulcan, unitatea de transporturi 
și altele. A luat ființă Unitatea de 
proiecte și devize care elaborează 
cea mai mare parte din proiectele 
necesare lucrărilor de investiții. S-au 
introdus în producție utilaje moder
ne : pluguri de cărbune, combine cu 
tamburi tăietori, haveze, foreze pen
tru săparea suitorilor, transportoare 
blindate de mare capacitate, mașini 
de încărcat steril în galerii și altele. 
Un accent deosebit s-a pus pe in
troducerea și extinderea procedeelor

August. Treci pe străzile Lupe
niului respirînd prospețime. Ora
șul respiră și el prospețime. Pe 
iiecare locșor liber gospodarii o- 
rașului au semănat iarbă și flori, 
multe Hori. Edilii orașului au „se
mănat" și ei flori. Flori de beton 
și sticlă înfipte ca niște pinteni

B „Florile" de beton și sticlă inundă spațiul 
I Toată populația unui sat încape înfr-un 

bloc В Noul a cucerit teren iar timpul prie
ten s-a alăturat omului И O privire în 
viitorul apropiat

în spațiu. Lupeniul se înnoiește. 
In fiecare an își adaugă ceva nou.

Centrul de greutate al înnoiri
lor s-a mutat din cartierul Braia 
unde se afla la sărbătoarea tre
cută, în cartierul Tudor Vladimi
rescu. Să facem o privire asupra 
acestui cartier. Privirea se va 
opri, cu siguranță, mai multă vre
me asupra lui fiindcă are la ce se 
opri. Cu un an in urmă a început 
aici construcția celui mai mare e- 
dificiu al Lupeniului: blocul cu 
200 de apartamente. A trecut un 
an. Colosul de cărămidă, beton 
și sticlă a „înghițit" în pintecul 
său două sute de familii. Două 
sute de familii reprezintă în me
die circa șase sute de locuitori. 
Populația unui sat centralizată in
tr-un Ыос I E impresionant, nu ? 

Impresionant dar întîinit în orice 
colț de (ară. Repetiția în vorbire 
supără. Dat ea are ca acoperire 
materială, repetiția înnoirilor de 
fiecare an. Familiile de la etajele 
blocului urcă și coboară cu lif
tul în fiecare zi de două, 
trei ori. Absolut nou în Lupeni.

Cartierul de 800 de apartamen
te din Braia a fost terminat în

CARNET 

Zile de muncă rodnică
В La predarea schimbului ф Metamorfoză ... și 
întrecere ф Nume noi alături de cele cunoscute

...Dimineață de august. In secția 
filatură a F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
acele ceasornicului indică încheie
rea unui nou schimb de muncă. 
Ora șase. Intre mașini și la spălă
toria de bobine forfota specifică 
predării-preluării schimbului face 
să se audă întrebări puse de unii 
filatori și răspunsurile locanice 
sau detaliate date de interlocu
tori. Mecanicul de tură Deak Bela 
află de la tovarășul său de mun
că, că toate mașinile de filaj în 
schimbul lui au funcționat normal, 
iar o dată cu terminarea repara- 

I ției capitale la mașina nr. 2 (re- 

tehnologice noi. Au fost extinse me
tode de exploatare cu susținere me
talică și folosirea grinzilor meta
lice în consolă, a stîlpilor metalici 
cu fricțiune și a stîlpilor hidraulici.

Grija partidului și guvernului nos
tru fată de crearea unor condiții op
time de muncă în exploatările mi
niere, în scopul ușurării eforturilor 
muncitorilor minieri, preocuparea 
pentru ridicarea multilaterală a ni
velului de cunoștințe profesionale și 
de cultură generală a acestora, a 
fost strîns legată de îmbunătățirea 
neîntreruptă a condițiilor lor de 
viață.

Recunoscători partidului și guver
nului pentru noile condiții de via
ță și muncă, muncitorii minieri sînt 
ferm hotărîți să dezvolte succesele 
obținute, să îndeplinească sarcinile 
ce le revin din Directivele Congre
sului al IX-lea al Partidului Co
munist Român, măreț program de 
dezvoltare în toate domeniile de 
activitate a țării noastre.

Cu prilejul zilei de 23 August, 
minerii Văii Jiului își exprimă ata
șamentul și recunoștința față de 
Partidul Comunist Român, hotărîrea 
de luptă pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin pentru a obține noi 
victorii pe drumul socialismului, și 
comunismului.

Ing. GHEORGHE ILIESCU, 
director tehnic G.G.VJ. 

primele luni ale anului acestuia. 
Nu s-a terminat bine construcția 
lui și a început construcția car
tierului Tudor Vladimirescu. Geo
metria în spațiu a orașului, geo
metria nouă e prezentă și aici. 
Iată repetiția care nu mai supără. 
Dimpotrivă, bucură. Din frămlnta- 

rea mintii, constructorii Lupeniu
lui au născut idei. Din idei s-a 
născut noul. Primul bloc cu mai 
mult de Î0 nivele din Valea Jiu
lui s-a Înălțat după o tehnologie 
absolut nouă, rapidă. In nici 100 
de zile a ajuns în stadiul de fini
sare interioară și e posibil ca pe 
la începutul lunii septembrie să-și 
primească oaspeții.

Noul în peisaj a fost completat 
de noul în execuție. Timpul prie
ten s-a alăturat astfel oamenilor 
în lupta lor pentru mai repeiSe și 
mai bine. Cel ce trece după două 
luni și ceva pe strada principală 
a Lupeniului înspre Bărbăteni ră- 
mîne plăcut surprins de uriașul 
semn de exclamare care împunge 
înălțimile și care e blocul D 1, 
ridicat în acest timp.

Geometriei în spațiu a Lupeniu
lui i s-a adăugat astfel încă un 
cartier. Modernizarea a început 
de la marginea dinspre Bărbăteni. 
Acum a ajuns aproape în centru. 
Dacă vizitatorul nostru își iconti-

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 8-a) 

parație pe care colectivul de lă
cătuși condus de maistrul comu
nist Salapa Vasile a executat-o 
cu trei zile mai devreme) secția 
filatură lucrează cu întreaga capa
citate. Și în timp ce mecanicul

MARGARETA MICA

(Continuare în pag. 8-a)

Aspect de lucru din subsecția bo- 
binaj a EJF.A. „Viscoza** feupeni.



Imrtțămîntul și ciiltwa 
î« continuă ascensiune

(Urmare din pag. 6-a)

m fata publicului cu spectacole da 
teatru, dacă ta timpul liber mîinile 
aspre ale muncitorului mingîie stru
nele vierii în cadrul unei orches
tre simfonice, sau dau viață pe pîn- 
ză chipului nou al omului zilelor 
noastre — în cadrul cercurilor de 
artă plastică — dacă recită sau 
cîntă, aceasta se datorește în pri
mul rînd condițiilor create de parti
dul și statul nostru pentru conti
nua înflorire a artei și culturii, po
sibilităților largi de instruire și a- 
firmare care se află la îndemîna tu
turor oamenilor muncii.

In prezent în satele Văii Jiului își 
desfășoară activitatea 11 cămine cul
turale cu 48 formații artistice de 
diferite genuri insumlnd 430 mem
bri artiști amatori, iar in centrele
muncitorești 9 cluburi ale sindica
telor cu peste 80 de formații ar
tistice care reunesc aproximativ
1 900 artiști amatori, muncitori și in
telectuali de diferite profesii, apoi
2 cluburi ale Cooperației meșteșu
gărești cu 6 formații care reunesc 
tineri muncitori animați de aceeași 
dorință și pasiune artistică.

Activitatea cu cartea constituie 
unul /lintre cele mai importante 
secto&e ale muncii cultural-educa

Conducerea

tive, care vine în sprijinul ridicării 
nivelului de cunoștințe al oameni
lor muncii. In Valea Jiului avem zeci 
de biblioteci cu un fond de o sută 
de mii de volume. Pe lingă aceste 
biblioteci există 182 cercuri de ci
tit, în cadrul cărora se organizează 
periodic diferite acțiuni cu cartea. 
In afara acestora, un loc important 
îl ocupă cele 9 biblioteci din ca- 

- drul cluburilor muncitorești, 13 bi
blioteci sindicale din cadrul institu
țiilor și întreprinderilor, precum și 
bibliotecile cabinetelor tehnice, care 
însumează un număr de peste 160 000 

’ de volume consultate de aproxima
tiv 12 000 cititori.

Radioul a devenit și el un ele
ment obișnuit în viața muncitorilor. 
In prezent avem în Valea Jiului 
22 574 abonați Ia radio și 3 458 abo
nați la centrele de radioficare. La 
fel, s-a^dezvoltat impetuos și acti
vitatea iftnematografelor din rețeaua 
de stat și sindicală, ajungînd la 
cifra de 14 cinematografe pe bandă 
normală și îngustă.

Construirea și darea în folosință 
îhtr-un viitor apropiat a Casei de 
cultură a sindicatelor din Petro
șani, cu o capacitate a sălii de spec
tacole de 800 locuri, cu posibili
tăți polivalente de folosire (specta- 

, cole de teatru, cinematograf, ansam
bluri artistice, adunări publice etc.), 

L cu un club sindical compus din 8 
■ cercuri pentru diverse activități cul

turale și o bibliotecă sindicală cu 
sală de lectură și depozit de cărți 
— asigură în viitor condiții și mai 
favorabile pentru înălțarea culturii
în Valea Jiului spre culmi și mai 
luminoase.
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Unde mergem în
23 și 24 August

In toată Valea Jiului în după- 
amiaza zilelor de 23 și 24 august 
vor avea loc tradiționalele manifes
tări cultural-artislice și sportive.

♦ La Uricani, la serbarea câm
penească ce se va organiza aici, for
mațiile artistice ale clubului vor 
prezenta frumoase programe artis
tice. Vor avea loc de asemenea în- 
tîlniri sportive, jocuri distractive, 
dans.

W»

♦ Pe estrada improvizată în cen
trul orașului Lupeni, minerii vor 
urmări pe scenă evoluția formației 
de dansuri, a fanfarei, a orchestrelor 
de muzică populară și ușoară, a so
liștilor vocali și instrumentiști ce ac
tivează pe iîngă clubul sindicate
lor din localitate.

ф Vulcănenii vor petrece la ser
barea cîmpenească ce se va orga
niza pe Valea Morii. Fanfara și ce
lelalte formații artistice ale clubu
lui vor completa cu programele lor 
cadrul sărbătoresc, vor menține, pî- 
nă seara tîrziu, antrenul șl voia 
bună.

♦ Și energeticienii din ParOșeni 
vor sărbători ziua eliberării prin 
cîntee, joc și voie bună. Pe noua 
estradă din cărămidă amenajată iîn
gă clubul din cartierul Sohodol, or
chestra de chitare și soliștii vocali 

Cior îmbia la petrecere, Ia dans, 
f vot da tonul veseliei.

zilele de

♦ In după-amiaza zilei de 23 
August, la ora 14,30, aninosenii vor 
fi prezenți pe arena sportivă din 
localitate, unde se organizează pen
tru ei serbarea cîmpenească care 
va continua și în ziua de 24 august. 
Din programul serbării se desprind 
jocurile distractive, întrecerile 
sportive și programul formațiilor 
artistice. Seara, minerii își vor da 
întîlnire la club unde pot viziona 
piesa într-un act „Colega mea de la 
seral", sau se vor avînta în iureșul 
dansului,

♦ La Petroșani, la hale sau la 
Aeroport, programul cultural — ar
tistic va fi susținut de formațiile: 
fanfara U.R.U.M.P., orchestra sim
fonică și formația de dansuri a 
clubului, brigăzile artistice de agi
tație ale Cooperativei „Jiul1' și Șan
tierului II construcții.

+ O frumoasă serbare cimpe- 
nească va avea loc la Petrila, pe 
arena sportivă. își vor da concursul 
fanfara clubului și orchestra restau
rantului „Transilvania", soliști vo
cali și instrumentiști. Și aici, seara, 
se va organiza în holul clubului 
dans.

ф Lonenii se vor intîln! în lun
ca Jiului unde, la braț cu muzica 
și dansul, își vor petrece sărbătoa
rea celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării patriei.

PROGRA M DE
23 august

RADIO
PROGRAMUL I și PROGRAMUL 

II: 5,00 „Măreață zi de August" 
— program de cîntece și jocuri; 
5,30 Melodiile dimineții,- 6,10 „Cîn- 
tec, joc și voie bună",- 6,30 Radio
jurnal; 6,45 Muzică ușoară româ
nească inspirată din frumusețile 
patriei; 7,00 Muzică; 7,30 „Țara-n- 
treagă-n sărbătoare" — emisiune 
de cîntece și jocuri; 8,00 TRANS
MISIUNE DE LA PARADA MILI
TARĂ ȘI DEMONSTRAȚIA OA
MENILOR MUNCII DIN CAPITA
LĂ, CU PRILEJUL ZILEI DE 23 
AUGUST; 13,30 Răsună cîntecul 
și jocul pe meleagurile patriei; 
14,00 Buletin de știri; 14,05 Pagini 
alese din muzica ușoară româ
nească; 14,30 Selecțiuni din ope
rete; 15,00 Muzică distractivă in
terpretată de fanfară; 15,15 Cîntă 
orchestra de muzică populară a 
ansamblului de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia"; 15,45 „Republică so
cialistă, patrie iubită" — program 
de cîntece; 16,00 „Azi în Piața A- 
viatorilor", radioreportaj; 16,15 
Melodii, orchestre, interpreți — 
muzică ușoară; 16,45 Mari soliști 
de operă : Zenaida Pally și Nico- 
lae Herlea,- 17.15 Cîntă sextetul 
vocal feminin „Perinita"; 17,30 
„23 August în mijlocul copiilor"; 

18,00 Buletin de știri; 18,05 La 
microfon Dorina Drăghici, Gigi 
Marga și Gică Petrescu; 18,30 Cîn
tecul săptămîniî: „Mîndră zi a li
bertății" de Radu Paladi, versuri 
de Tiberiu Utan; 18,40 Pagini ve
sele din operete,- 19,00 Melodii 
încîntătoare — muzică ușoară;
19,30 „Се-ți dorim noi ție, dulce 
Românie" (Montaj literar); 19,50 
Jocuri populare; 20,00 Radiojur
nal; 20,20 Melodii prezentate la 
cel de-al Ш-lea Concurs și festi
val de muzică ușoară românească 
— Mamaia 1965,- 21,05 Interpret; 
ai muzicii populare : Angela Mol
dovan, Alexandru Grozuță, Da
mian Luca, Nicolae Băiuță, Ion 
Luican,- 21,30 Poeții cîntă marea 
sărbătoare; 21,40 Vă invităm la 
dans,- 22,00 Radiojurnal. Sport; 
22,15 Carnavalul tinereții; 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II : 14,00 Varie
tăți muzicale; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Muzică ușoară; 16.00 
„La horă-n sat" — emisiune de 
jocuri; 16,30 „August 23" — pro
gram de cîntece; 16.40 Melodii 
de estradă; 17.00 „Aii în piața A- 
viatorildr". radioreportaj; 17,30 
Valsuri și tăngouri celebre; 18.00 
Cîntă ansamblul M.F.A., dirijor 

colonel Dinu Stelian; 18,20 Calei
doscop muzical; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Cîntece și jocuri de 
pe meleagurile patriei; 19,30 Pie
se de mare popularitate interpre
tate de orchestre de estradă; 20,00 
„Baladă la Constituția Republicii 
Socialiste România", montaj lite
rar de Mihai Negulescu,- 20,2b Pa
gini din operete; 20.40 Din înre
gistrările violonistului Grigoraș 
Dinicu; 21,00 Radiojurnal; 21,20 
Soliști de muzică ușoară : Roxana 
Matei, Constantin Drăghici și Ni- 
colda Nițescu,- 21,40 Moment poe
tic: „Laudă patriei mele" 21,45 
Canțonete; 22,00 Perle folclorice: 
22,15 Estrada melodiilor: 23,00 
Buletin de știri; 23.05 Mari inter- 
preți de opdră; 23.40 Muzică de 
dans pentru toate vîrstele,- 0,52 
Bulet'n de știri; 0,55—1,55 Parada 
melodiilor.

Cimem atogrraf e

23 august
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Nuntă cu peripeții; REPUBtICA : 
Unde ești acum. Maxim î: 'TTRT- 
LA : Liturghia de la miezul nop
ții,- LONEA : Patru fete țntr-o 
curte,- ANINOASA : Ghinionistul; 
LUPENI — CULTURAL : Merii săl
batici; URICANI : Două duminici.
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6eometrie nouă în spațiul Lupeniului
(Urmare din pag. 6-a) mai înalte, altele mai „pitice", în 

care verdele de smarald al ierbii
DE PESTE HOTARE

nuă drumul pe strada principală, 
atunci prin fața lui se perindă 
modernele blocuri, cinematograful 
și complexul comercial, moderne 
și ele, din cartierul Braia iar mai 
departe cartierul Viscoza. Toate 
florile acestea multicolore s-au 
ridicat în anii de după eliberare.

Dacă vizitatorul vrea să arunce o 
privire înainte, în timp, atunci 
fața Lupeniului va arăta ca o gră
dină cu flori multicolore, unele

Zile de muncă rodnică
(Urmare din pag. 6-a)

Deak se duce la baia de acid, unde 
a apărut o mică defecțiune la unul 
din ventile, maistrul Deatcu Gheor- 
ghe șe pregătește de întocmirea 
raportului.

Zgomotul produs de mașinile de 
filaj se contopește cu cel al ven
tilatoarelor. Soluția coloidală sub 
acțiunea omului și a, mașinii se 
transformă in fir înfășurat pe bo
bină. Bobinele se numără, iar fila
torii se bucură de roadele muncii 
lor, sint mîndri de succesele obți
nute în producție în cinstea zilei 
de 23 August.

Centratorii Iancu Petru și Szabo 
Ioan au produs fiecare cite 30 000 
bobine fără nici un rebut. O așa 
mare cantitate de fire de bună 
calitate face cinste și unui dețină
tor vechi al titlului de evidențiat 
sau chiar și de fruntaș în întrece
rea socialistă, cum sînt bunăoară

PE SCURT
PRAGA. La Praga a avut loc un 

simpozion internațional al medici
lor anesteziști. Au participat spe
cialiști din 30 de țări, printre ca
re și din România. La simpozion 
au fost prezentate peste 200 de re
ferate, precum și 16 filme științi
fice și documentare.

ISTANBUL. Vineri s-a deschis 
la Ismir Сёі de-al 34-lea Tirg in
ternațional organizat anual în acest 
part turc. La ediția din acest an a 
tîrgului participă 35 de state, prin
tre care U.R.S.S., S.U.A., Japonia, 
România și alte țări.

KUALA LUMPUR. Retragerea 
Singaporelui din Federația Mala- 
yeziei a creat serioase disensiuni 
în rîndul conducătorilor de la 
Kuala Lumpur. Astfel, la 21 august, 
ministrul malayezian pentru pro
blemele Sabahului a remis primului 
ministru Tunku Abdul Rahman de
misia sa.

CAIRO. I.â Cairo a fost pronun
țat verdictul in procesul intentat 
împotriva a trei cetățeni vest-ger- 
mani acuzați de spionaj. Principa
lul acuzat Wolfgang Lotz a fost 
condamnat Ia muncă silnică pe 
viață, iar soția acestuia Marta Lotz 
— la 3 ani muncă silnică. Cel de-al 
treilea acuzat, Kiesow, a fost a- 
chitat.

NEW YORK. Președintele John
son a trimis secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o scrisoare în 
care ÎI anunță că fotografiile pla
netei Marte luate de satelitul a- 
merican ..Mariner-4" vor fi puse 
Ia dispoziția oamenilor de știință 
din întreaga lume. Scrisoarea este 
însoțită de o copie a primei foto
grafii televizate a planetei, luată 
de „Mariner-4", în timp ce se afla 
la o distanță de 214 400 000 km de 
Pămînt.

CANBERA. Un număr de 513 
oameni de știință, profesori și a- 
sistenți de 'a 11 universități din 
Australia au semnat o petiție de 
protest pe care au adresat-o pri
mului ministru al țării, Robert 
Menzies. Ei cer retragerea ime
diată a trupelor australiene din 
Vietnam și încetarea războiului în 
Asia de sud-esi. 

cu roșul de carmin al rozelor și 
mozaicul policrom al fațadelor se 
vor îmbina după niște reguli bine 
statornicite dinainte, menite să 
incinte ochiul și să bucure su
fle tui.

Trec anii. Și fiecare an aduce 
cu el înnoiri. Sărbătoarea elibe
rării îi află pe constructorii Lu
peniului sus, pe frontispiciile unei 
etape noi în modernizarea ora
șului.

Darlotzi Dănilă, Lilă Constantin, 
Ancuța Nicolae, Vîrtosu Petru, 
Gosa Iosif și alții. Avînd exemplul 
șefilor de brigadă și filatorii Ma
ria Ilie și Riti Petru s-au desprins 
din anonimat. Cei doi întîmpină 
măreața sărbătoare cu 11 800 și, 
respectiv, 11500 bobine produse 
fără nici un rebut, ocupînd cîte un 
loc de frunte pe graficul întrecerii 
socialiste.

...Incepînd cu secția I unde se 
realizează prepararea chimică a ce
lulozei, continuînd cu secția de 
metamorfoză a alcalicelulozei în 
fir de mătase și sfîrșind cu secția 
de finisaj textil, s-a desfășurat în 
zilele lui august o vie întrecere în 
fabrică. Rezultatele ? Au fost date 
peste plan 1 674 kg fire și 20 698 
kg sulfură de carbon. Și întrece
rea filatorilor continuă. Toate for
țele sînt concentrate ca întreaga 
producție de fire să corespundă 
exigențelor controlului de calitate.

Lansarea navei cosmice americane 
„Gemini-5“

CAPE KENNEDY 21 (Agerpres).
Sîmbătă la ora 16,00 (ora Bucu- 

reștiului) a fost lansată de Ia cen
trul spațial Cape Kennedy (statul 
Florida) nava cosmică „Gemini-5", 
la bordul căreia se află cosmonau
ts americani Gordon Cooper și 
Charles Conrad, ambii piloți de în
cercare. Comandantul cosmonavei. 
Cooper, în vîrstă de 38 de ani, în
treprinde în prezent al doilea 
zbor din cariera sa de cosmonaut, 
primul efectuîndu-1 în 1963, cînd 
a zburat în cadrul programului 
„Mercury", rămînînd în Cosmos 34 
de ore. Conrad, în vîrstă de 35 de 
ani, întreprinde primul său zbor 
cosmic.

După o amînare de 48 de ore. 
provocată de unele defecțiuni teh
nice și de condiții meteorologice 
nefavorabile, nava cosmică a fost 
plasată pe o orbită apropiată de 
cea stabilită prin calcul, care la 
perigeu are 160 km, iar la apogeu 
347 km. Cei doi cosmonauți ur
mează să efectueze un zbor de 8 
zile, înconjurînd de 121 de ori 
Pămîntul și străbătînd o distantă 
de 5 025 600 km în 191 de ore și 
53 de minute. Durata acestei expe

O declarație a premierului
Federației Malayeze

KUALA LUMPUR 21 (Agerpres).
Primul ministru al Federației 

Malayeze, prințul Abdul Rahman, 
aflat în turneu în Sabah și Sara- 
wah — teritorii incluse în federa
ție — a făcut sîmbătă o nouă de
clarație în care a avertizat popu
lația din Sabah că „orice încercare 
de separare din cadrul federației" 
ar fi Sortită eșecului, adăugind că 
nici „o încercare armată" nu ar 
avea succes, întrucît guvernul fe
deral a primit asigurări din partea 
aliaților din Commonwealth că „nu 
vor ajuta Sabahul dacă se des
prinde din federație".

Potrivit agenției A.P., amenință
rile premierului Rahman, rostite 
sîmbătă, sînt o urmare a demisiei

Manifestări cu
PEKIN 21 (Agerpres).
La 21 august s-a deschis la Pekin 

o expoziție de artă fotografică ro
mânească. Cele 120 de fotografii ex
puse reprezintă viața poporului ro
mân și realizările obținute de el în 
construcția economică.

Expoziția este organizată sub 
auspiciile comisiei chineze pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
colaborare cu Asociația de prietenie 
chino-română și cu societatea chi
neză de fotografii.

La deschiderea expoziției au par
ticipat Li Ci-Tao, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Lu. Pin, președintele 
Asociației de prietenie chino-ro
mână. A fost prezent Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul României 
în China, și membri ai ambasadei.

PRAGA 21 —Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite:

Vineri, la clubul uzinelor „CKD" 
Blansko (Moravia de sud), a avut 
Ioc o adunare festivă organizată cu 
prilejul celei de-a 21-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist. Au participat cadre de 
conducere ale uzinei, tehnicieni și 
ingineri. Au fost prezenți ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Praga, prof. Gh. Nițescu, și 
membri ai ambasadei.

riențe cosmice este egală cu tim-, 
pul necesar calculat pentru prima 
expediție lunară americană, care, 
potrivit calculelor N.A.S.A. — Ad
ministrația Națională pentru Aero
nautică și Cercetarea Spațiului 
Cosmic — urmează să aibă loc la 
sfîrșltul acestui deceniu.

Purtătorul de cuvînt al N.A.S.A. 
a precizat că în afară de sarcina 
de bază a acestui zbor privind ob
ținerea de date asupra comportă
rii organismului omenesc pe o pe
rioadă îndelungată în spațiul cos
mic, cei doi cosmonauți vor efec
tua în timpul zborului încă 17 ex
periențe. Una dintre acestea se re
feră la încercarea istorică de a 
proceda Ia întîlnirea în Cosmos a 
două obiecte zburătoare, care ur
mează să fie realizată între nava 
„Gemini-5" și un satelit în greu
tate de 34 kg, pe care cei doi pi- 
loți cosmici îl vor lansa din nava 
lor în Cosmos. După ce acesta se 
va depărta de navă pînă Ia o dis
tanță de 83 km, Conrad și Cooper 
vor manevra nava lor în așa fel 
încît să se apropie de satelit pînă ' 
la o distanță de circa 6 m. După ce 
vor fotografia micul satelit, ei își 
vor continua zborul normal.

prezentate în aceeași zi la Kuala 
Lumpur, de Donald Stephens, mi
nistrul federal pentru problemele 
Sabahului. Această demisie ilus
trează disensiunile apărute în rîn
dul conducătorilor Federației Ma
layeze, ca urmare a retragerii Sin- 
gapore-lui. Fracțiunea lui Stephens 
din partidul guvernamental de coa
liție a cerut, la începutul acestei 
săptămîni, o revizuire a situației 
teritoriului Sabah în cadrul fede
rației. Cereri asemănătoare au fost 
formulate nu numai în Sabah ci și 
în Sarawak.

De altfel, tocmai manifestările și 
declarațiile în acest sens au de
terminat călătoria primului minis
tru malayezian în aceste teritorii.

prilejul zilei de 23 August
A luat cuvîntul J. Bouda, direc

torul uzinelor, și ambasadorul ro
mân la Praga, prof. Gh. Nițescu.

Tot în cursul zilei de vineri, la 
Fabrica de cazane pentru centrale 
electrice „Kirov" din Tlmac a avut 
loc o adunare festivă consacrată ce
lei de-a 21-a aniversări a eliberării 
României.

Adunarea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

BERLIN 21 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 21-a ani

versări a eliberării României, la 20 
august a avut loc în sala cinemato
grafului „International" din Berlin 
un spectacol de gală cu filmul „Pă
durea spînzuraților", la care au par
ticipat actrița Gina Patrichi și re
gizorul Iulian Mihu.

Au fost de față Kurt Bork, minis
trul ad-interim al culturii, Gunter 
Witt, locțiitor al ministrului cultu
rii, Ștefan Cleja, ambasadorul ro
mân la Berlin, membri ai corpului 
diplomatic.

După spectacol, Gunter Witt a ofe
rit o recepție în cinstea oaspeți
lor.

HANOI 21 (Agerpres).
Lă Hanoi a avut loc sîmbătă o 

gală de filme românești organiza
tă de Comitetul pentru relații cul
turale cu străinătatea din R. D. Viet
nam, în cinstea sărbătorii naționale 
a României.

Au participat Pham Ngoc Tuan, 
președinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, Ngu
yen Co Thach, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Hoang Truong, 
locțiitor al ministrului culturii, pre
cum și un numeros public. A fost 
prezent Ion Moangă, ambasadorul

FUNERALIILE
LUI WILLIAM GALLACHER

GLASGOW 21. Corespondentul A- 
gerpres, Liviu Rodescu, transmite :

La Paisley, lingă Glasgow, au 
avut loc sîmbătă funeraliile lui 
William Gallacher, fost președinte 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, vechi militant al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. Au fost prezenți membrii 
familiei defunctului, John Gollan, 
secretar general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, mem
bri ai Comitetului Politic și ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, de
legați din partea partidelor comu
niste și muncitorești din mai 
multe țări.

Din partea Partidului Comunist 
Român a participat tov. Valter Ro
man, membru al C.C. al P.C.R.

Zeci de mii de locuitori ai ora
șului au adus un ultim omagiu ve

Vietnamul de sud
SAIGON 21 (Agerpres).
Luptele din Peninsula sud-viet- 

nameză Chu Lai au continuat vi
neri fără ca puternicele unități ame
ricane angajate să poată cuceri pos
tul întărit al forțelor patriotice de 
aici. Un comunicat dat publicității la 
Saigon arată că în r-îndurile coman
danților americani „s-a manifestat 
optimism moderat", în vederea unui 
succes al atacului. Dar, unul din 
înalții demnitari americani în Viet
namul de sud, Krulak, aflat într-un 
turneu de inspecție, a dezmințit ci
frele declarînd că în ce privește 
pierderile inamicului este o impru
dentă să se afirme ceva înainte de 
a ști precis despre ce e vorba.

In legătură cu pierderile suferite 
de unitățile americane, comunica
tele se limitează la afirmația că 
„ele sînt importante". Comentînd 
„prima acțiune de o asemenea am
ploare" a trupelor americane în 
Vietnamul de sud, ziarul „New 
York Herald Tribune" scrie în edi

Republicii Socialiste România în R. 
D. Vietnam.

ATENA 21. Corespondentul Ager
pres, G. Alexandroaie, transmite :

In seara zilei de 20 august, liga 
de prietenie greco-română a orga
nizat la cinematograful de vară Athi- 
neon o adunare festivă consacrată 
celei de-a 21-a aniversări a elibe
rării României.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, președintele Ono
rific al Ligii, Arghiropoulos, fost 
ministru de externe, a rostit un cald 
salut transmițînd poporului român 
urări de prosperitate și noi succe
se. El a vorbit despre legăturile/'^» 
tradiționale dintre poporul grec și 
român și și-a exprimat dorința ca 
aceste legături să se dezvolte în 
viitor, în interesul ambelor po
poare.

A luat apoi cuvîntul generalul b. 
Spais, președintele Ligii, care a vor
bit despre însemnătatea zilei de 23 
August și realizările' obținute de 
poporul român. Vorbitorul % sub
liniat politica externă a României o- 
rientată spre menținerea păcii și 
dezvoltarea colaborării cu toate ță
rile, indiferent de sistemul lor so
cial. In continuare au fost prezen
tate filmele românești „Muzeul Sa
tului" și „România — orizont 1964".

La adunare au participat peste 
1 000 de persoane, printre care G. 
Plytas, primarul orașului Atena, 
Turcovasilis, fost ministru, șefii n- 
nor misiuni diplomatice din Atena,"Ț 
oameni de cultură și artă, ziariști, 
A fost prezent, de asemenea, în
sărcinatul cu afaceri al Ambasadei 
R. S. România la Atena T. Jianu, 
precum și membri ai Ambasadei.

chiului militant comunist. La cre
matoriul Woodsde a avut loc un 
miting, în cadrul căruia au evocat 
personalitatea și îndelungata acti
vitate a celui dispărut, primarul 
orașului Thomas Barbour, John 
Boyd, din partea conducerii sindi
catului muncitorilor din industria 
construcțiilor de mașini, Emrys 
I-Iughes, deputat laburist.

Luînd cuvîntul, John Golan a 
vorbit despre contribuția deosebit.^ 
adusă de Gallacher la întemeierea- 
și întărirea Partidului Comunist 
din Marea Britanie, despre acti
vitatea acestuia în cadrul mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

Ceremonia funebră a luat 
sfîrșit în sunetele Internaționa
lei.

torialul său de sîmbătă că ea „a 
cauzat pierderi, deși acestea nu au 
fost încă dezvăluite".

Capitala provinciei Dak Sut con
tinuă să rămînă sub controlul for
țelor patriotice, deși în ultimele 24 
de ore unități americane ș! sud- 
vietnameze au încercat să o recuce
rească. Un alt centru атегісад, 
aflat în pericol este Da Nang, în- ' 
cărui vecinătate s-au semnalat cioc
niri cu forțele patriotice.

Făcînd bilanțul pierderilor pe 
care unitățile forțelor patriotice 

le-au provocat agresorilor în pri
mele cinci luni ale acestui an, agen
ția V.N.A. menționează printre al
tele că împotriva liniiilor de comu
nicații americane și ale trupelor gu
vernamentale au fost întreprinse 272 
de atacuri, care s-au soldat cu dis
trugerea a peste 100 de poduri, cap
turarea sau nimicirea a 727 care de 
război, dintre care 113 amfibii ș 
scufundarea a 75 de ambarcațiun 
militare.
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