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1 Mai 1963 — sărbătorit cu entuziasm $1 optimism
Mitingul și demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului
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Rareori Valea Jiului a cunoscut 
alita entuziasm, atîta însuflețire ca 
în dimineața zilei de 1 Mai. Mîn- 
dria legitimă pentru succesele ob
ținute în înfăptuirea luminosului 
program al desăvîrșirii construcției 
socialiste elaborat de partid, bu 
curia de a trăi a viață nouă, li
beră, mereu mai bună, s-au împle
tit cu frumusețea sclipitoare a u- 
nei minunate zile de primăvară 
care a oferit tuturor celor ce mun
cesc din bazinul nostru carbonifer 

mineri, constructori, forestieri, 
| ceferiști, cadre didactice, studenți, 
‘ elevi — prilejul de a sărbători cu 
ț un entuziasm clocotitor ziua soli- 
j darității internaționale a celor ce 

muncesc de pretutindeni, ziua fră
ției muncitorilor de pe întregul 
glob în lupta nobilă pentru liber 
late și fericire, pentru pace și so
cialism. Străzile Petroșaniului în- 
veșmîntate în mulțimea steagurilor 
roșii și tricolore се-și unduiau fal 
duffle în adierea vîntului de pri 
măvară, cu clădirile împodobite 
cu verdeață și flori, cu panouil 
prin care oamenii muncii raportau 
partidului succese de seamă ob 
ținute în întrecerea socialistă, ca 
tablouri ale lui Marx, Engels, Lenin, 
ale conducătorilor partidului și 
guvernului au cunoscut o anima
ție deosebită. Soseau în Piața 
Victoriei, în grupuri masive, oa- 
"ehj ai muncii de toate vîrstele, 
d. ,toate profesiile — o adevărată 
revărsare de entuziasm și tinere
țe. Veneau purtînd odată 
ria luminoasei sărbători, 
rate drapele, tablouri ale 
torilor partidului, grafice 
cifre stăteau mărturie hotărîrii cu

neîncăpătoa- 
cetățeni ai 
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ne пиша - 
conducă ■ 
ale căroi

care au muncit pentru întîmpina- 
rea zilei de 1 Mai cu succese deo
sebite. Încet, printre coloane, își 
făceau loc spre centrul orașului 
numeroase care alegorice ce sim 
bolizau în chip minunat condițiile 
noi de muncă și de viață ale har
nicilor mineri și muncitori din 
Valea Jiului create prin grija sta
tului nostru socialist.

Curînd, Piața Victoriei, străzile 
alăturate, au devenit 
re. Peste 35 000 de 
Văii Jiului au ținut 
la marele miting și 
trația de 1 Mai.

La ora 10, la tribuna oficială au 
luat loc tovarășii Lazăr David, 
prlm-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, Karpi- 
necz Ioan, Ghioancă Victor, Ne- 
gruț Clement, secretari ai Comite
tului orășenesc de partid, Momeu 
Sâmoilă, președintele Consiliului 
local al sindicatelor, Blaj Traian, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc, Szu- 
der Wiliam, director general al 
Combinatului carbonifer Valea Jiu
lui, Ghinea loan, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc V.T.M., Gaș- 
par Ana, președinta Comitetului 
orășenesc al femeilor, Kovacs Ște
fan, rectorul Institutului de mine 
din Petroșani precum și alți acti
viști ai organizațiilor de partid, 
de stat și obștești, conducători de 
întreprinderi, mineri și muncitori ♦ 
fruntași.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Momeu Sămoilă, președin
tele Consiliului local al Sindicate
lor, după care a luat cuvîntul to
varășul Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid.

*

І
4
4
4
i
♦
4
4
4
I
4
i
І
І
ț
4
4
4
4
4
♦
4
♦
4
І

Cuvîntarea tovarășului Ghioancă Victor

- ziua solidarității in- 
a celor ce
muncitorilor

Mai, a fost

muncesc, 
de pre-

aleasă ca 
luptă îm-

Tovarăși și tovarășe,
Sărbătorim astăzi, într-o atmos 

feră de puternic entuziasm, opti
mism și încredere în viitor, ziua 
de 1 Mai - 
ternaționale 
ziua frăției 
tutindeni.

Ziua de 1
zi de sărbătoare și de 
potriva exploatatorilor, ca un sim
bol al solidarității muncitorilor din 
toate țările în lupta de eliberare 
din robia capitalistă, pentru o lu
me nouă, fără exploatatori.

Oamenii muncii din țările so
cialiste sărbătoresc ziua de 1 Mai 
cu succese deosebite în construc
ția pașnică a socialismului și co
munismului. încă de pe acum la-

gărul socialist a lăsat în urmă ță
rile capitaliste în ce privește rit
mul de dezvoltare a industriei, 
precum și a unor ramuri producă
toare de bunuri de larg consum. 
In domeniul științei și tehnicii, șl 
îndeosebi în cercetarea spațiului 
cosmic, Uniunea Sovietică a lăsat 
în urmă Statele Unite 
cii, țara cu cea mai 
industrie din lumea 
In prezent U.R.S.S. 
proape o cincime
industrială mondială, deci mai mult 
decît producția industrială a An
gliei, Franței, Canadei, Italiei, Ja
poniei, Belgiei și Olandei luate la 
un loc

Succese însemnate obțin în dez

ale Ameri- 
dezvoltată 

capitalului, 
produce a-

din producția

Trec prin fața tribunei reprezentanții colectivului minei Lupenj.
---------- ------------

Mitingul și demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală

Cuv întarea tovarășului 
Emil Bodnăraș

-------------- -fr

1 Mai 1963. Capitala patriei, in- , 
veșmîntată în straie de sărbătoare, 
pare mai strălucitoare în această zi 
senină, luminată puternic de un 
soare primăvăratec. Tradiționalul 
loc de întîlnire al bucureștenllor 
la marile sărbători — Piața Avia
torilor — unde are loc marea de
monstrație cu prilejul zilei soli
darității internaționale a oamenilor 
muncii de pretutindeni, este împo
dobită festiv. Deasupra tribunei 
principale 
pămîntesc 
purpuriu, 
chemarea

Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți de peste hotare,

r.

J 

ț

se află un mare glob 
înconjurat de un brîu 

pe care este înscrisă 
— „Proletari din toate

țările uniți-vă!". Portretele genia
lilor dascăli ai proletariatului mon
dial — Mărx, Engels, ■ Lenin — do
mină piața. Deasupra tribunelor, 
străjuite de steaguri roșii și trico
lore, sînt înscrise chemări închi
nate acestei mărețe sărbători: 
„Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pretu- ; 
tindeni", „Trăiască și înflorească '

(Continuare în pag. 4-a)

(Continuare in pag. 2-a)

Г O formație de dansuri executînd în fața tribunei un joc popular de pe plaiurile regiunii noastre.

Poporul romin sărbătorește as
tăzi, împreună cu oamenii muncii 
din întreaga lume, Ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua luptei unite a cla
sei muncitoare de pretutindeni 
pentru pace, democrație și socia
lism.

Cu acest prilej, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
min, Consiliul de Stat și Guver
nul Republicii Populare. Romine 
transmit clasei muncitoare, țărăni
mii colectiviste, intelectualității, 
întregului nostru popor un fierbin
te salut și felicitări pentru succe
sele dobindite în dezvoltarea e- 
conomiei și a culturii, in lupta 
pentru desăvirșirea . construcției 
socialismului.

Salutăm din inimă pe oaspeții 
noștri, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din alte țări, care împreu
nă cu noi iau parte la această ma
re sărbătoare.

Poporul 
1 Mai cu 
realizarea 
Congresul
Economia noastră națională crește 
rapid și in mod proporțional. Se 
înfăptuiește industrializarea 
și dezvoltarea multilaterală 
griculturii Crește sistematic 
velui de trai al : poporului.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii noștri,' muncind cu avint și 
pricepere, au îndeplinit cu suc

ces planul de stat pe primul tri
mestru al acestui an. Producția in
dustrială obținută in primele trei 
luni ale anului 1963 depășește cu 
aproape 10 la sută producția tri
mestrului corespunzător al anului 
trecut și este de mai bine de odată 
și jumătate de ori mai mare decît 
'ntreaga producție industrială a 
Rominiei pe anul 1938.

Țărănimea noastră colectivistă, 
harnică și pricepută, desfășoară cu 
forțe sporite și Însuflețite munca 
ei rodnică pentru a întări și dez
volta gospodăriile colective și a

vegetală 
trac- 
insu- 
brațe 
timp

măț! producția agricolă 
și animală. Zeci de mii de 
toare și mașini de tot felul 
tesc munca milioanelor de 
neobosite, in efectuarea la
și in ■ bune condiții a lucrărilor a- 
gricole, pentru asigurarea unei re
colte bogate.

Intelectualitatea țării noastre, 
slujind cu credință poporul, aduce 
prin talentul, priceperea și entu
ziasmul ei o valoroasă contribuție 
la dezvoltarea economiei naționale, 
la educarea tinerei generații, la 
înflorirea științei și a culturii.

Rezultatele obținute de oame
nii muncii de la orașe și sate in 
desăvîrșirea orînduirii noastre so
cialiste le întăresc încrederea în 
forțele lor proprii, le sporesc dra
gostea și atașamentul față de în
cercatul lor conducător — Parti
dul Muncitoresc RiMnin.

romin cinstește ziua de 
noi succese, obținute in 
sarcinilor trasate de 
al III-lea al Partidului.

țării
a a- 

ni-

Dragi tovarăși și prielenJ,
Forțele socialismului, ale pro

gresului și ale păcii din Întreaga 
lume sărbătoresc ziua de 1 Mai 
prin unirea mai strinsă a rinduri- 
lor lor, printr-un nou avint de luptă 
împotriva forțelor reacțlunli, ale 
imperialismului.

Pentru primii demonstranți de 
1 Mai de acum peste trei sferturi 
de secol socialismul era un țel în
depărtat. In zilele noastre el este 
întruchipat intr-un puternic sistem 
mondial, începuturile căruia au fost 
puse de Marțea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, creatoare a primu
lui stat socialist din lume. Sub 
conducerea.. gloriosului Partid > Co
munist al Uniunii Sovietice, înte
meiat de marele Lenin, poporul 
sovietic 
gramul 
obține 
victorii
seamă dobindesc popoarele din ce
lelalte țări socialiste. Sistemul mon
dial socialist clștigă noi poziții in 
întrecerea economică pașnică cu 
capitalismul și exercită o influen
ță tot mai însemnată asupra dez-

înfăptuiește cu succes pro- 
construirii comunismului șl 
în această măreață operă 

remarcabile. Succese de

K---------------------------------------------------------------------

(Continuare în pag. 4-a)
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1 rial 1963 — sărbătorit cu entuziasm si optimism
Mitingul și demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului

Cei mai harnici din întrecerea minerilor
De data aceasta, colectivul mi

nei Lupeni a avut cinstea de a 
deschide demonstrația minerilor 
din Valea Jiului. Și această cinste 
minerii din Lupeni o merită cu 
prisosință. Un mare grafic, purtat 
In fata eoloanei de șase șefi de 
brigăzi fruntașe și maiștri mineri 
îmbrăcați în uniforme și cu de
corații pe piept, ilustrează succe
sele obținute de colectivul ex
ploatării în cinstea zilei de 1 Mai. 
Cifrele de pe grafie arată că in 
trimestrul I a. c. din marile fron
tale ale Lupeniului s-au extras 
peste plan 21 000 de tone de căr- 
b|ne cocsifioabil pe baza unui ran
dament sporit ce s-a ridicat pe ex
ploatare la 1,145 tone/poet Tot
odată, harnicii mineri din Lupeni 
au luptat cu stăruință pentru rea
lizarea sarcinii de reducere a 
prețului de cost al cărbunelui reu

Cîștigătorii drapelului de mină 
fruntașă

Vii aplauze întîmpină coloana 
minerilor de la Aninoasa cînd a- 
ceasta se apropie de tribună. In 
fruntea coloanei, brigadierul frun
taș Moisiu Remus duce un steag 
purpuriu. Este Steagul roșu de ex
ploatare minieră fruntașă pe ramura 
extractivă, acordat numai cu două 
zile în urmă de C.O.S. minei Ani
noasa pentru remarcabile raalizări 
obținute în producție în cursul a- 
nului 1962, Alături de brigadierul 
Moisiu Remus demonstrează briga
dierul David Ioan. Frontaliștii din 
brigada lui Moisiu au lntîrnpinat 
ziua de 1 Mai cu 1 800 tone de căr
bune daie peste plan, iar cei din 
a lui David cu 900 tone. Ei sînt 
urmați îndeaproape de șefii de bri
gadă Schneider Francisc șl Florea 
Vasile care poartă cu legitimă fa
lă Drapelul de exploatare fruntașă 
pe bazin. Brigada lui Schneider 
Francisc a contribuit la succesele 
exploatării cu 2000 de tone de căr
bune extras peste plan de la înce
putul anului.

Coloana minepilop din Petpila
Dinspre centrul orașului înain

tează coloana masivă a minerilor 
din Petrila. Pe un sugestiv grafic 
purtat de mineri sînt înscrise rea
lizările pe care colectivul minei 
Ie-a obținut în cinstea măreței 
zile de 1 Mai. Din abatajele a- 
cestei exploatări au fost extrase 
în primele 4 luni ale anului 8 700 
tone de cărbune peste plan, pro
ductivitatea muncii a sporit pe 
exploatare în medie la 1,282 tone 
cărbune pe post, iar la prețul de 
cost au fost realizate economii de

Realizările cu care minerii petrileni au întîmplnat ziua de 1 Mai 
zugrăvite pe un frumos grafic.

Demonstrează minerii din Lonea
Coloana minerilor petrileni este 

Urmată îndeaproape de cea a mi
nerilor din Lonea. Graficul purtat 
In fruntea coloanei oglindește suc
cesele lor obținute în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 
Mai: 3083 tone de cărbune extra
se peste plan, reducerea conținu
tului de cenușă din cărbunele ex
tras în medie la 34,4 la sută. Cot 
la cot trec prin fata tribunei cu- 
noscuții fruntași ai minei: Com- 
podi Ioan, Danciu Moise, Solovan 
loan. Burdea loan din abatajele 

șind să realizeze o economie de 
600 000 lei.

Mîndri trec prin fața tribunei 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
care compun delegația minerilor 
din Lupeni, Cei șase care duc gra
ficul — șefii de brigadă Ghioancă 
Sabin, Lucaci Andrei, Huda Mihai, 
Feher Vasile și maiștrii mineri 
Gozman Jacob și Drlmboreanu Pa
vel — au dat o mare contribuție 
la realizările înscrise pe el. Fron- 
taliștii din brigada condusă de 
tov. Ghioancă Sabin, de exemplu, 
au extras în luna aprilie peste 
plan 1000 tone de cărbune. Harnicii 
mineri, tehnicieni și ingineri de la 
Lupeni au învățat să folosească cu 
pricepere tehnica nouă în adlncurl 
și cu ajutorul ei extrag tot mai 
mult cărbune cocsificabll necesar 
industriei noastre siderurgice.

Realizările cu care colectivul mi
nei Aninoasa a întîmplnat măreața 
sărbătoare a zilei de t Mai sînt 
înscrise pe două grafice purtate de 
mîinile vînjoase ale minerilor Blr- 
dea Vietor, Sas Teodor, Petric N1- 
colae, Karl Gheorghe. In trimestrul 
I a.c, minerii de la Aninoasa au 
realizat un randament da 1,277 tone 
pe post întrecînd cu 23 kg. cărbune 
pe post randamentul planificat pe 
exploatare, au depășit planul cu 
2.4 la sută, iar angajamentul cu 
1,8 la sută, au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de 202 512 
lei.

Trecînd prin fața tribunei, dele
gația minerilor de la Aninoasa își 
exprimă hotărîrea de a-și dezvolta 
continuu realizările, de a extrage 
tot mal mult cărbune de calitate 
și la un preț de cost redus pentru 
a contribui la desăvîrșirea cons
trucției socialismului în scumpa 
noastră patriei

51 000 lei. In rîndul manifestan- 
ților de la mina Petrila se află 
numeroși fruntași printre care 
șefii de brigăzi Cucoș Gheorghe, 
Stăuceanu Gheorghe, Enache Chi
ntă, Ropotă Mihai, Toth Geza, 
Purda Constantin care și-au înde
plinit și depășit angajamentele 
luate în cinstea zilei de 1 Mai. 
Coloana minerilor petrileni este 
însoțită de un car alegoric care 
înfățișează extinderea perforajului 
umed la lucrările de pregătiri.

cărora au fost extrase între 500- 
1200 tone de eărbune peste plan 
în cinstea marii sărbători. Pe piep
turile lor strălucese ordine și me
dalii — răsplată a muncii lor rod
nice în întrecerea pentru cărbune 
mai mult, mai bun și mai ieftin

Demonstrînd prin fața tribunei, 
minerii din Lonea și-au exprimat 
dragostea față de partid, hotărîrea 
de a îndeplini cu ainste sarcinile 
trasate minerilor de către Congre
sul el Ш-lea ol P.MJL

Brigadierii Compodi loan, Danciu Moise și Solovan Ioan de la 
mina Lonea tntr-o discuție amicală înainte de începerea mitingului, în 
Piața Victoriei din Petroșani.

CiBwntarea tovarășului 
Ghioancă Victor

(Urmare din pag. l-a)

voltarea lor și celelalte țări so
cialiste.

După ce a trecut în revistă vic
toriile istorice obținute de poporul 
nostru, în înfăptuirea programu
lui desăvîrșirii construcției socialis
te elaborat de cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R. vorbitorul a arătat :

Alături de întregul nostru po
por, oamenii muncii din Valea 
Jiului au întîmpinat ziua de 1 
Mai cu importanțe realizări în toa
te domeniile de activitate.

Constituie o chestiune de în
dreptățită mîndrie pentru munci 
torii, inginerii și tehnicienii din 
minele și întreprinderile noastre 
faptul că în 1962 toate unitățile 
din Valea Jiului și-au îndeplinit 
și depășit planul producției glo
bale industriale și că numai pe 
seama sporirii productivității mun
cii au obținut produse în plus în 
valoare de peste 65 000 000 lei.

Anul acesta — cel de-al 4-lea 
al șesenalului — cu toate condi 
țiile grele care au existat în tri 
mestrul I. minerii, preparatorii, e- 
nergeticienii, textiliștii, feroviarii, 
constructorii și ceilalți oameni ai 
muncii din bazin au fost din nou 
la datorie. Prin munca lor plină 
de abnegație, ei au pus la dispo
ziția economiei naționale, peste 
sarcinile de plan, 35 200 tone de 
cărbune brut cocsificabîl și ener 
getic, 8 900 000 kWh energie elec 
trică, 3 600 kg. fire de mătase ar
tificială precum și importante can
tități de alte produse, realizînd în 
trimestrul I peste 3 700 000 lei e- 
conomii la prețul de cost.

In întrecerea socialistă desiășu- 
tată în întîmpinarea zilei de 1 Mal 
s-au evidențiat în mod deosebit 

Un dans plin de farmec și voioșie în fața tribunei oficiale. Tinerii artiști amatori au cucerit 
multe aplauze.

colectivele exploatărilor miniere 
Lupeni și Aninoasa, ale prepara- 
țiilor de cărbune și U.R.U.M.P., co
lectivul termocentralei Paroșeni, al 
I f.S. „Viscoza" Lupeni, construe 
torii noii' preparații de la Coroieștt, 
unitățile din transportul feroviar 
și auto, lucrătorii din comerț etc.

Succesele obținute sub conduce 
rea organizațiilor de partid în în 
deplinirea planului pe trimestrul 
I șl pe luna aprilie, experiența do- 
bîndită, constituie o garanție si 
gură că planul de stat pe 1963 va 
fi îndeplinit și depășit la toți in
dicii și în toate unitățile noastre.

Permiteți-rni ca de la această 
tribună să felicit cu căldură — 
în numele Biroului Comitetului o 
rășenesc de partid, al Comitetului 
executiv al Sfatului popular oră 
șenesc și al Consiliului Local a) 
Sindicatelor — pe participanții la 
acest miting, pe toți oamenii mun
cii din orașul Petroșani pentru rea
lizările obținute și să Ie urez noi 
succese în muncă.

Strîns uniți în jurul partidului 
și guvernului, să pornim cu un 
și mai mare avînt la muncă și 
luptă pentru a da viață mărețului 
program de desăvîrșire a construc
ției socialismului în scumpa noas 
tră patrie — Republica Populară 
Romînă I

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pre
tutindeni I

Slavă Partidului Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și organi
zatorul tuturor victoriilor noastre 1

Trăiască unitatea clasei munci
toare din lumea întreagă în lupta 
pentru pace, democrație și socia
lism I

Trec minerii 
de la Vulcan

Trecînd prin fața tribunei, co
loana minerilor din Vulcan . este 
primită cu vii aplauze. In 
coloană sint prezenți șefii de 
brigăzi Săbău Dumitru, Drot 
Gheorghe, Mihai Vasile, Nicoară 
loan și alții. Minerii din Vulcan 
au obtinut în cinstea zilei de 1 
Mai însemnate succese privind 
sarcina de reducere a consumului 
de lemn și îmbunătățirea calității 
cărbunelui. De la începutul anului 
consumul de lemn a fost redus cu 
2 mc. pe 1000 tone de cărbune, 
iar procentul de cenușă în căr
bune a fost sub cel admis cu 1 
la sută.

Sprijinitorii de nădejde 
ai minerilor

Prin fața tribunei trec în rînduri 
dese muncitorii Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani, In a- 
ceastă zi măreață, ei raportează cu 
îndreptățită mîndrie îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate în 
întrecere. De la începutul anului și 
pînă în prezent colectivul uzinei 
și-a depășit sarcinile de plan la 
producția globală cu 34 la sută, 
iar la producția marfă cu 29 la 
sută. Aceasta înseamnă că exploa
tările din Valea Jiului au primit 
însemnate cantități de utilaje noi și 
reparate peste prevederile sarcini
lor de plan. Dacă astăzi în abata
jele și galeriile minelor noastre, 
armarea metalică cucerește tot mai 
mult teren, acest fapt se datoreș- 
ta și harnicului colectiv al uzinei 
care a dat cu 34 la sută mai multe 
armături metalice pentru galerii, 
decît prevederile planului, și cu 13 
la sută mai multe armături pentru 
abataje.

La dobîndirea acestor succese a 
contribuit întregul colettiv în f J*i- 
te cu comuniștii din uzină.

Cu gîndul la noi 
succese

Imbrăcati în haine de sărbătoa
re, prin fața tribunei trec cefe
riștii din complexul Petroșani.

Pe pieptul multora dintre ei 
strălucesc în soare ordine și me
dalii, răsplată a muncii depuse. In 
întrecerea în cinstea zilei de 1 
Mai, ceferiștii din Petroșani au 
obținut însemnate realizări în pro
ducție. Despre aceste realizări vor
bește panoul ce îl poartă patru 
ceferiști. Cu 5,4 la sută a fost de
pășit planul de producție, cu 1,14 
la sută s-a redus prețul de cost și 
s-au înregistrat economii în va
loare de 237 800 Iei.

In coloană pot fi văzuți frun
tași în muncă printre care se nu
mără mecanicii de locomotivă 
Socaci Teodor, Urechiatu Iosif, 
meseriașii Cazan Aurel și Deatcu 
Dumitru, impiegatul de mișcate 
Constantinescu Teodor, șeful de 
manevră Murăreț Dumitru, lăcă
tușii de revizie Mănescu Petre și 
Purcărea Ion, sudorul Ciolacu Sa- 
vu și mulți alții.
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Mitingul și demonstrația oamenilor muncii

(Urmare din pag. l-a)

pacea și

ai mun- 
în piață

scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă", „Slavă Partidu
lui Muncitoresc Romîn, conducăto
rul încercat al poporului, inspira
torul și organizatorul tuturor vic
toriilor noastre", „Trăiască și să se 
întărească în veci prietenia și co
laborarea frățească între poporul 
romîn și popoarele țărilor socialis
te", „Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale", „Trăiască 
prietenia între popoare".

Ora 9. Miile de oameni 
cii bucureșteni, prezenți
pentru a participa la mitingul con
sacrat zilei de 1 Mai, întîmpină cu 
aplauze îndelungi și urale pe con
ducătorii partidului șl statului. In 
tribuna oficială iau loc tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Co- 
liti, Leonte Răutu, Leontin Sălaj an, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Gh. 
Gaston Marin, membri ai Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

In tribune sînt prezenți numeroși 
invitați: conducători ai instituțiilor 
centrale de stat și ai organizațiilor 
de masă, reprezentanți ai întreprin
derilor și instituțiilor Capitalei, 
fruntași în întrecerea socialistă, a-

din Capitală
cademicieni și alți oameni de știin
ță și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Fanfara militară aflată 
intonează Imnul de stat 
blicii Populare Romîne.

Mitingul este deschis 
rășul Florian Dănălache, 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
Comitetului orășenesc București 
P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Emil Bod- 
năraș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne. Cuvîntarea este subliniată de 
urale și ovații puternice.

începe apoi marea demonstrație 
a oamenilor muncii, care este des
chisă de cei mai mici cetățeni ai 
patriei — pionierii. Din rîndurile 
copiilor țîșnesc fetițe și băieți care 
urcă la tribuna oficială, înconju- 
rînd cu dragoste și emoție pe con
ducătorii de partid și de stat, 
oferindu-le flori.

In 
apoi.

In fruntea coloanelor, un car a- 
legoric, avînd un mare glob pă- 
mîntesc deasupra căruia se înalță 
un drapel roșu cu inscripția „1 Mai". 
In fața globului, un muncitor în 
salopetă și o țărancă îmbrăcată 
într-un pitoresc costum național, 
poartă cu mîndrie secera și cioca
nul, simbol al alianței trainice 
muncitorești-țărănești. Imprimate în 
mătase roșie flutură portretele ge
nialilor dascăli ai proletariatului

în 
al

piață 
Repu-

tova-de 
membru 

al 
al

Piața Aviatorilor pătrunde, 
coloana oamenilor muncii.

Cuvîntarea tovarășului
Emil Bodnăraș

(Urmare din pag. l-a)

voltării întregii societății umane. 
Relațiile de tip nou dintre statele 
socialiste, bazate pe deplina ega
litate în drepturi, de respectarea 
strictă a suveranității naționale, 
pe colaborare și într-ajutorare to
vărășească, în scopul întăririi fie
cărei țări in parte și a sistemu
lui mondial socialist în ansamblu, 
au o mare putere de înrîurire a- 
supra tuturor popoarelor lumii.

Transmitem salutul nostru de 
prietenie frățească popoarelor din 
țările socialiste, uțîndu-le nume
roase și însemnate realizări în îău- 
rirea noii orînduiri sociale.

In lumea capitalistă, masele 
populare, în frunte cu clasa mun
citoare, se ridică cu tot mai multă 
vigoare împotriva jugului mono
polurilor capitaliste și a exploa
tării. Ele luptă cu dîrzenie împo
triva restrîngerii drepturilor demo
cratice și a încălcării independen
ței și a suveranității naționale, îm
potriva pregătirilor de război, pen
tru apărarea intereselor lor vitale, 
pentru democrație, pace și progres 
social. Adresăm, în această zi de 
1 Mai, oamenilor mțmcii din ță
rile capitaliste, încercatelor lor 
partide comuniste și muncitorești, 
tuturor luptătorilor pentru progres, 
care înfruntă eroic teroarea burghe
ziei, un călduros mesaj de soli
daritate frățească și de simpatie.

Poporul nostru este solidar cu 
lupta popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină pentru lichida
rea colonialismului și a dominației 
imperialiste, sub orice formă s-ar 
prezenta ele, El sprijină noile sta
te suverane în dobîndirea indepen
denței lor economice, în opera de 
renaștere națională și dezvoltare 
pe călea progresului.

Chezășia tuturor victoriilor do- 
bîndite de sistemul mondial socia
list, de mișcarea comunistă inter
națională o constituie 
lor indestructibilă sub 
marxism-leninismului și 
naționalismului proletar,
lansată de Marx și Engels — 
„Proletari din toate țările uni- 
ți-vă!" — răsună și azi cu putere 
neslăbită. Credincioase acestei is
torice chemări, partidele comunis
te și muncitorești se călăuzesc du
pă linia elaborată în comun la 
Consfătuirile din 1957 și 1960, u- 
nindu-și eforturile în lupta împo
triva exploatării, a reacțiunii și a 
forțelor agresive ale Imperialismu
lui, pentru victoria cauzei păcii și 
a socialismului.

Astăzi, sute de milioane de oa
meni din toată țările, avînd con
vingeri politice, sociale și religi
oase diferite, își exprimă hotărî- 
rea de a apăra pacea, de a îm
piedica imperialismul agresiv ca, 
prin război, să dezlănțuie o catas
trofă termonucleară. Oamenii mun
cii de pretutindeni își manifestă 
încrederea că războiul poate fi 
preîntîmpinat, deoarece forțele pă
cii și ale socialismului precumpă
nesc asupra forțelor războiului, ale 
imperialismului.

Țara noastră, împreună cu cele
lalte state socialiste, exprimînd in
teresele vitale ale poporului, pro
movează cu consecvență, în poli
tica externă, principiile leniniste 
ale coexistenței pașnice a statelor 
cu sisteme sociale diferite. Acțio- 
nînd neobosit pentru rezolvarea 
prin tratative a problemelor inter
naționale litigioase, împotriva pla
nurilor și manevrelor cercurilor 
imperialiste agresive, Rominia mili
tează pentru lichidarea rămășițe
lor celui de-al doilea război mon
dial, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale șl totale — cale sigură 
de instaurare a unei păci trainice.

internațional —• Marx, Engels, Le
nin.

Demonstranții poartă portrete ale 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și ale celorlalți membri ai Biroului 
politic al C.C. al P.M.R. drapele roșii 
și tricolore.

Pe grafice și panouri, în graiul 
cifrelor, colectivele ce trec prin 
fața tribunelor raportează noile lor 
realizări, contribuția pe care o aduc 
la traducerea în viața a sarcinilor 
trasate de partid.

In primele rînduri ale coloane
lor de demonstranți se află co
lectivele marilor întreprinderi in
dustriale — „23 August", „Repu
blica, „Grivița Roșie", ,Tudor Vla- 
dimirescu", „Semănătoarea", Fabri
ca de confecții și tricotaje „Bucu
rești", „Dîmbovița", Atelierele Cen
trale I.T.B. și altele, care alături de 
celelalte fabrici și uzine bucureș- 
tene, au adus o contribuție de sea
mă la realizarea și depășirea pla
nului.

Entuziasmul nestăvilit al parti- 
cipanților la demonstrație este ex
primat în înflăcărate lozinci care 
arată recunoștința față de condu
cătorul ferm și încercat al popo
rului — Partidul Muncitoresc Ro
mîn, care-și consacră toate forțele 
înaltei misiuni ce și-a asumat-o 
față de popor — făurirea unei 
vieți fericite a celor ce muncesc, 
ridicarea patriei pe culmile civi
lizației.

Din rîndurile nesfîrșite ale de
monstranților răsună continuu sa
luturi adresate oamenilor muncii 
din țările - socialiste. Se scandează 
chemări pentru unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, pentru solidaritatea cu oa
menii muncii din toate țările lumii, 
în lupta pentru pace, independen
tă, democrație și socialism.

In șirurile de demonstranți
află numeroase echipe de dansuri 
populare, grupuri folclorice, în cos
tume naționale romînești și 
norităților naționale, din 
regiuni ale țării.

Zecile de inii de oameni
. tră în piață au brațele încărcate 

de flori de primăvară, poartă eșar
fe, dau drumul spre cerul primă
văratec la sute de baloane. Pre
tutindeni domnește voia bună, vese
lia. Se 
glas cu 
fericire 
trăiesc
dură, îndelung, pe tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej și ceilalți con
ducători de partid și de stat, care 
schimbă saluturi prietenești cu 
veniți la marea demonstrație a 
menilor muncii.

Demonstrația este încheiată 
tradiționala paradă sportivă.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală ia sfîrșit. Din mii de 
piepturi răsună solemn „Interna
ționala" nemuritorul imn de luptă 
al clasei muncitoare. (Agerpres)
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diferite

ce în

aud cîntece. Oamenii dau 
entuziasm simțămintelor da 
pentru viața nouă ce o 
astăzi. Ei aclamă cu căl-

cei
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steagul 

al inter- 
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Dragi tovarăși și prieteni.
Succesele în desăvîrșirea cons

trucției socialismului constituie 
principalul aport al poporului nos
tru la victoria cauzei păcii și a 
socialismului în lumea întreagă. 
Partidul și guvernul țării noastre 
cheamă oamenii muncii să-și înze
cească eforturile, să muncească cu 
și mai multă abnegație pentru a 
înfăptui mărețele sarcini ale pla
nului nostru de 6 ani, politica parti
dului de dezvoltare continuă a eco
nomiei naționale și de creștere a 
bunăstării, celor ce muncesc, pen
tru a întări necontenit patria noas
tră — Republica Populară Romî- 
nă.

Trăiască 1 Mai — 
tății internaționale a 
cesc 1

Trăiască unitatea
marii comunități a popoarelor din 
țările socialiste !

Trăiască clasa muncitoare inter
națională și unitatea de luptă а 
mișcării comuniste mondiale!

Trăiască și înflorească patria 
noastră I Trăiască minunatul ei 
popor, vrednic și talentat cons
tructor al vieții noi, socialiste I 

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul său Central și 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne !

Trăiască pacea în întreaga lume î

IHtimete zile ale

Ziua solldarl- 
celor ce mun-

și coeziunea

ROMA 2 (Agerpres).
„Guvernul Fanfani nu mai are 

decît circa două săptămîni de trăit", 
transmite agenția France Presse.

Noul parlament ales la 28 și 29 
aprilie urmează să se întrunească 
la 16 mai pentru prima dată. Po
trivit constituției, guvernul își va 
prezenta demisia parlamentului. 
De pe acum, în cercurile politice 
italiene se examinează cu atenție 
problema constituirii noului gu
vern. După pierderile considerabile 
pe care le-a suferit Partidul de- 
mocrat-creștin în aceste alegeri, 
observatorii pun la îndoială fap
tul că Fanfani va putea fi desem
nat din nou să formeze guvernul. 
Importante cercuri ale Partidului 
democrat-ereștin îl consideră pe 
Fanfani, care a inițiat așa-numita 
politică de „centru-stinga" răs
punzător pentru eșecul electoral 
al partidului. Scopul declarat al 
politicii de „centru-stînga" a fost, 
după cum se știe, de a izola prin
cipala forță a opoziției — partidul 
comunist.

cele 
teh-

au

securității po-

din Piața Ro
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generalul
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revistă tru-trecut în
în Piața Roșie și pe

MOSCOVA 1 (Agerpres) — 
TASS transmite:

In dimineața zilei de 1 Mai în 
tribunele din Piața Roșie, sărbăto
rește pavoazată și scăldată de ra
zele soarelui primăvăratec, se aflau 
mii de moscoviți: muncitori, inova
tori, fruntași ai muncii comunista, 
activiști de stat și ai organizațiilor 
obștești, ofițeri superiori ai Arma
tei Sovietice. Printre oaspeți se 
aflau membrii delegațiilor munci
torești din multe țări. Erau de față, 
da asemenea, membrii corpului di
plomatic și atașați militari.

Cei prezenți au întîmpinat cu o- 
vații apariția la tribuna Mausoleu
lui lui Lenin a conducătorilor parti
dului și guvernului în frunte cu 
N. S. Hrușciov, a primului ministru 
al Cubei revoluționare. Fidel Cas
tro.

La ora zece a început parada 
militară. Parada a fost primită de 
mareșalul R.L Malinovschi, ministrul 
apărării al U.R.S.S., și 
mandată de 
Beloborodov.

După ce a 
pele aliniate
străzile din jur mareșalul R. I. Ma- 
linovski a rostit o cuvîntare de la 
tribuna Mausoleului.

Fanfara intonează Imnul Uniunii 
Sovietice, după care începe defila
rea trupelor.

Potrivit tradiției, parada de 1 Mai 
a fost deschisă de elevii academii
lor militare.

Prin fața Mausoleului au defilat 
ostașii diviziei mecanizate de gardă 
„Taman", ostași ai infanteriei aero- 
transportate, tancuri grele și piese 
de artilerie antiaeriană-autopropul- 
sată ale diviziei de gardă „Cante- 
mir", urmate de artilerie, inclusiv 
armele cu uriașă putere distructivă, 
a cărei coloană a fost încheiată de 
renumitele „Katiușe".

Admirația oaspeților prezenți în 
Piața Roșie este stîrnită în mod 
deosebit de rachete care constituie 
baza puterii ^de foc a forțelor ar
mate sovietice. La început pe plat
forme auto trec proiectilele cu 
reacție care dispun de o mare pu
tere și înaltă precizie. Prin fața tri
bunelor trec apoi rachetele antiae
riene argintii. Instalate pe mașini 
de luptă autopropulsate se perindă 
rachete de diferite mărimi și cu 
destinație diferită. Bătaia lor va
riază de la cîțiva kilometri pînă 
la multe sute de kilometri. Trec, 
ide asemenea, instalații de rachete 
cu care sînt înzestrate navele mi
litare sovietice. Tehnica sovietică 
a dotat flota maritimă cu puter
nice rachete cu bătaie lungă capa
bile să acționeze în orice clipă din 
orice poziție și să trimită încăr-

cătura nucleară pînă la orice punct 
al celui mai îndepărtat continent) 

Cei prezenți au aplaudat cu ad
mirație subunitățile trupelor de ra
chete cu destinație strategică. A- 
ceste rachete uriașe, legănîndu-se 
lin pe arcuri, întruchipează 
mai noi realizări ale științei și 
nicii.

Cei prezenți în Piața Roșie
aplaudat cu căldură pe ostașii so
vietici — ostași ai păcii — forței a 
armate ale U.R.S.S. care constituie 
un factor important al menținerii 
păcii, frînarii agresorilor ітрёгіа- 
liști, un bastion al 
poarelor.

Parada de 1 Mai 
șie a fost transmisă
într-o serie de țări străine.

După parada militară care a du- 
rat 50 de minute, fanfarei» anunță 
începerea demonstrației sărbătorești 
a locuitorilor Moscovei.

Potrivit tradiției, demonstrația es. 
te deschisă do sportivi. In acor
durile imnului partidului, interna
ționala", se încheie parada sportivi
lor, iar în Piață înaintează o pan
cartă gigantică cu cuvintele „Co
munismul va învinge I".

Intră pe două coloane demons
tranții.

Pe drapele, pe pancarte se re
petă de mii de ori cuvintele „Co
munism", „Frăție" , „Egalitate" 
„Fericire". Mii de oameni scandea
ză : „Trăiască comunismul — viito
rul luminos al întregii omeniri". |

Demonstranții poartă machete аУ„ 
sateliților artificiali ai pămîntului, 
ale rachetelor cosmice, portretele 
celor patru cosmonauți sovietici. 
„Noi sîntem cei dinții" — aceste 
cuvinte se pot citi de nenumărate 
ori pe pancarte, și tribunele aplau
dă furtunos pe oamenii de știință 
pe constructorii care au stabilit tra
see Cosmice,' care au pus realiză
rile științei în slujba oamenilor, j 

Umăr la umăr cu prietenii sov. 
tici pășesc studenții de la Univer
sitatea Prieteniei popoarelor „Patri
ce Lumumba" — solii celor 80 de 
țări din Asia, Africa. America La
tină,

Pe steagurile, pe pancartele pur
tate de demonstranți alături da cu
vîntul „comunism" stă scris cuvîn
tul „pace". „Pentru pace, pentru 
prietenie" — aceste cuvinte răsu
nă în Piața Roșie ca o aprobare a 
politicii leniniste iubitoare de pa'ce 
a guvernului sovietic.

In ziua de 1 Mai locuitorii Mos
covei au adresat muncitorilor din 
toate țările cuvinte de solidaritate 
înflăcărată, adresează un salut Căl
duros oamenilor muncii din țările 
socialiste, tuturor popoarelor lumii.

vorbind, democrat

guvernului Fanfani
Departe de a-și realiza scopul, 

partidul democrat-creștin și-a văzut 
nu numai pozițiile sale în mod con
siderabil slăbite, dar este nevoit 
să constate o creștere deosebit de 
importantă a forțelor de stînga și 
în primul rind a partidului co
munist.

„Matematic
creștinii atît în Camera Deputaților 
cît și în senat nu vor mai putea 
realiza o majoritate, aliindu-se eu 
social-demoerații lui Saragat și eu 
puținii republicani", scrie agenția 
France Presse. Pentru a forma noul 
guvern Partidul democrat-creștin 
trebuie să se adreseze fie partide
lor de extremă dreaptă-liberal și 
neofascist sau partidului socialist. 
Agenția subliniază că a căuta o 
majoritate guvernamentală cu vo
turile neofasciștilor ar însemna o 
adevărată sinucidere pentru parti
dele actualei coaliții guvernamen
tale. „Zile grele sînt prevăzute 
pentru viitoarele guverne", subli
niază France Presse.

Remiterea oficială 
către Republica Indonezia a 

administrației Irianului de vest
KOTA BARU 1 (Agerpres).
La 1 mai, în cadrul unei cere

monii care a avut loc în piața 
centrală a orașului Kota Baru (fost 
Hollandia), capitala Irianului de 
vest .reprezentanții Organizației 
Națiunilor Unite au remis oficial 
Republicii Indonezia administrația 
Irianului de vest (fosta Guinee oc
cidentală olandeză). In felul aeesta 
lupta poporului indonezian pentru 
eliberarea 
Irianul de 
de succes.

vest
teritoriului străvechi 

a fost încununată

☆
2 (Agerpres).BARU

transferarea administrației 
de vest Indoneziei, a fost 
în funcția de guvernator

КОТА 
După

Irianului 
numit
al teritoriului Eliezer Jan Bonay. 
El este originar din Irianul de vest 
și a fost membru al 
legislativ al teritoriului 
dominației coloniale 
Bonay a luptat împotriva 
mului olandez și pentru 
Irianului de vest la Indonezia.

Consiliului 
in timpul 
olandeze, 

colonia lis- 
realipirea
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STEAGUL ROȘU

sărbătorit cu entuziasm $l optimism1 Nai 1903
Mitingul și demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului
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-ft-SIMBOLURI :
•

ІП fluviul entuziast al demon- • 
straniilor ce se revarsă în fața 4 
tribunei sînt prezente impresio
nante care alegorice — simbo
luri ale vieții noastre noi, ale 
muncii și preocupărilor noastre 
cotidiene, ale marilor 
victorii în construcția socialistă.

In coloana minerilor lupeneni 
trece un car alegoric reprezen- 
tînd un abataj frontal complet 
mecanizat unde munca omului e 
înlocuită aproape în întregime 
de utilaje. Cu ajutorul acestor 
utilaje minerii din brigada co
munistului Lukacs Andrei din 
sectorul IV В au realizat în luna 
ce a trecut o avansare în fron
talul în care lucrează de 50 m.l. 
Tehnica nouă, utilajele moderne 
sînt reprezentate și de alte care 
alegorice. Cel al minerilor de la 
Dîlja simbolizează 
în adînclre în 
cuarea sterilului 
ajutorul unui 
dern. Carul alegoric al mineri
lor aninoseni simbolizează in
stalația

! eel al 
' țișează 
; pînd o 
- jutorul 
' simbol 
' pentru

noastre

un
care 

se face 
greifer
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T
s-a pregătit 

zi de 1 Mai 
Crîngul

put 
eva- 

cu 
во

•
9
9
9
9
•

steaguri, pancarte, 
lozinci — parcurile și 
vară pregătite să-ți 

oaspeții, toate au 
de razele soarelui de

ра- 
gră- 
pri- 
fost 
mai.

Parcă Întreaga fire 
să întfmpine măreața 
in haină sărbătorească : 
înverzit, orașul gătit cu podoabe 
alese - 
nouri și 
dina de 
mească 
scăldate

Potrivit tradiției, iantara clubu
lui central al sindicatelor din Lu
peni a străbătut orașul de la un 
capăt la celălalt Intonlnd cintecul 
închinat zilei solidarității oameni
lor muncii. Și dintr-o dată cartie
rele orașului Lupeni au prins viață. 
Grupuri, grupuri de mineri, pre
paratori, constructori, filatori, 
crători ai comerțului de stat, 
sonal medico-sanitar, pionieri $1
lari, gospodine și pensionari, în
colonați au pornit spre gară de 
unde o garnitură de tren l-a dus ia 
demonstrația oamenilor muncii 
Petroșani.
. După amiaza de sărbătoare a 
ceput tot cu cîntec de fanfară,
astă dată, iantara Școlii profesio
nale, cea mai tînără formație de 
amatori din Lupeni, a străbătut 
strada principală a orașului inter- 
pretind clntece revoluționare. Și, 
ca la un semnai, drumurile care 
duc spre dealurile Grafit și Roșia, 
parcurile orașului și grădina de 
vară s-au populat de lupenenli 
dornici de petrecere.

lu
pei- 
șco-
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galerie în steril eu a- î 

umed — î
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) Prin fața tribunei trec și alte J 
icare alegorice. Unul înfățișează * 
p școală nouă cu 16 săli de J 
dasă care va fi predată în j 
toamna acestui an fiilor de mi- • 
neri din Lupeni. Carul alegoric 
al energeticienilor 
simbolizează marile 
poporului romîn în 
lectrificare a țării.
te slnt și carele alegorice ale 
muncitorilor ceferiști, forestieri, 
precum și ale lucrătorilor din 
•tomerțul nostru socialist —- re- 
irezentînd magazine aprovizio
nate din abundentă cu mărfuri 
industriale și alimentare. Trec, 
de asemenea, care alegorice re- 
prezentînd activitatea cultural- 
educativă mereu mai bogată pe 
care o desfășoară tineretul Văii 
Jiului după orele de muncă, ma
rile posibilități create de statul 
nostru tinerilor pentru a deveni 
oameni culți, multilateral in- 
struiți, constructori de nădejde

modernă a unui puț. iar 
minerilor petrileni înfă- 
o brigadă de mineri să-

perforajului
al grijii statului nostru 
sănătatea minerilor.

din

fn-
De

din Paroșeni 
realizări ale 
opera de e- 
Impresionan-

♦
9
9
T
9
:
9
9
♦
♦
9
«

9

♦

9

*

♦
♦
♦
9
9
♦ _____r __________________ ___ _____ ____ __

J ai societății socialiste.
♦ ■9-9-9 9 9'9-9-9-Г-е -9-9-91 9-9

♦

TINERI

de
Si 
de
scumpa

stu-
ve- 

șan- 
sea-

Din coloana uriașă a demon
stranților se disting trupurile vîn- 
joase, clădite din mușchi sănă
toși, fețele zîmbitoare care radia
ză încredere în viitor ale mii și 
mii de tineri. Da, tînăra genera
ție demonstrează cu entuziasm și 
optimism.

Sînt tineri mineri, constructori, 
preparatori și metalurgiști, 
denți și elevi, care alături 
teranii minelor, uzinelor 
tierelor aduc o contribuție 
mă la făurirea vieții noi în
noastră patrie. Pe fețele lor se ci
tește hotărîrea de a obține noi 
victorii în lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid,

Tînărul miner Kovacs Andrei de 
la mina Lupeni pășește cu mîn- 
drie alături de tovarășii săi din 
brigada condusă de comunistul 
Lukacs Andrei care lucrează în- 
tr-un abataj frontal mecanizat și 
obține realizări record în sporirea 
vitezei de avansări. Cu aceeași 
mîndrie pășesc în coloană și ti
nerii ingineri Szuszer Andrei. Co- 
robah Mircea și Costache Titus 
din rectorul IV В care și-au adus 
din piin contribuția la ^realizările 
acestei brigăzi.

Stăpîniți de aceeași mîndrie pen
tru realizările obținute pe fron
tul iuptei pentru mai mult căr
bune tres prin fața tribunei și ti
nerii mineri Gall Mihai și Schnei
der Francisc de la mina Aninoasa 
Cu coș Cbeorghe de la mina Petrila 
Sînt prezenți de
vatorul Pitic Leon frezor și Mă- 
rilă Gheorghe, strungar la U.R.U.MP. 
In curșul lunii aprilie șl au efec
tuat w.t de ere de rouact pa-

asemenea, ino-

peșle o- 
mulțimea 
August",

Centrul orașului devenise o ma
re ele oameni adunați in fața es
tradei. Deodată și-au făcut apari
ția perechi, perechi de tineri îm
brăca/! in costume oșenești care 
s-au prins la joc.

Iată-1 pe minerul Moldovan Gri- 
gore cu tovarășa lui de dans și de 
viață jucînd mai cu foc ca orieînd. 
Uite-i și pe textilista Meszaroș Se
nia și preparatorul Grecu Nicolae 
și pe ceilalți dansatori -exprirnîn- 
du-și prin dans bucuria vieții feri
cite pe care o trăiesc.

...Seara s-a lăsat tăcută 
rașul ce sărbătorea. Prin 
care părăsea parcul „6
minerul pensionar Doțtu Avram iși 
ținea soția de braț și conduclnd-o 
spre ieșire ii spuse :

_  Hai dragă să mergem acasă 
și să-i lăsăm pe cel tineri să pe
treacă. Și in timp ce ei se pier- 
deu prin mulțime, artiștii amatori 
cîntăreți, dansatori și coriști se ini 
dreptau spre sălile clubului pen
tru a participa Ia întrunirea tovă
rășească cu care s-a Încheiat In 
Lupeni sărbătoarea zilei de 1 Mai.

&
1 De Ia Paroșeni pornesc spre toate colțurile țării milioane de kk 
lovați de energie electrică. Acest lucru îl spune și carul alegoric cu 
care energetieienii celei mai mari termocentrale din țară au..-venit 
la demonstrația de la Petroșani. ■ - -M-.-..

SĂRBĂTOARE ÎN ORAȘUL NOU
MARGARETA MICA

sărbătoare. Localitățile 
răsună de cîpt, joc și

zi de
Jiului 
bună.
Uricanl străzile, parcurile și 

Orașului nou s-au

E
Văii 
voie

La
împrejurimile 
umplut de oameni. întruniți într-o 
singură familie, sute de mineri, son
dori și țărani muncitori au hotărît

Succesele preparatorilor cărbunelui
Spre preparația din Lupani se 

îndreaptă zi și noapte mii de tone 
de cărbune cocsificării extras de 
harnicii mineri de Ia Lupeni, Uri- 
cani și din sectoarele I, II și III 
ale minei Vulcan. Despre felul în 
care harnicul colectiv al prepara- 
tiei și-a îndeplinit 
bește graficul cu 
tantii lui au venit 
tia de 
planul 
pășit, 
anului,

sută, randamen- 
iar calitatea im- 
la sută.
acest

Econo- 
colectiv

1 Mai. Din 
producției nete 

în
cu

sarcinile vor- 
care reprezen
ta 

el
demonstra- 

vede 
fost 

luni

se că 
de- 
ale

a
primele patru
2,8 la sută, recuperarea

globală cu 0,6 la 
tul cu 0,7 la sută, 
bunătățită cu 0,1 
miile realizate de
se cifrează Ia 202 000 Iei.

Cu realizări de seamă 
zintă și coloana preparatorilor din 
Petrila. Ambele colective ale pre- 
parațillor au satisfacția că acolo 
unde se prelucrează 
trecerea în cinstea 
lor ce muncesc din 
gă a fost rodnică.

se pre-

cărbunele în- 
sărbătorii ce- 
lumea întrea-

să petreacă împreună ziua de 1 Mal.
Lingă sfatul popular, tinerii și 

cei vîrstnici au încins o horă voi
nicească. Ortacii lui Burtea Niță, 
ai lui Teodorescu Stancu și Maftei 
Stan se dovedesc la joc și veselie 
tot atît de pricepuți ca și in aba
taj.

O parte dintre uricăneni iși pe
trec ziua pe dealurile Balomirului, la 
Valea de brazi, la cabana Cîmpu 
lui Neag. Printre ei sînt prezenți 
numeroși fruntași și inovatori care 
într-o perioadă de numai patru luni 
au dat peste plan, în cinstea zilei 
de 1 Mai, mii de tone de cărbune 
cocsificabil și au înregistrat impor
tante economii. Nume cunoscute ca 
cel al lui Sorescu Constantin, Pîn- 
zaru Alexandru, Mischie Gheorghe, 
loan Ștefan, Hrițcan Vasile se află 
pe buzele, tuturor. Bucatele înșirate

‘J ■■

pe fețele de mese dovedesc că gos
podinele nu s-au lăsat nici ele mai 
prejos. Se cîntă, se joacă, se feli
cită reciproc. Pe firul de argint al 
șoselei un neîntrerupt șir de auto
camioane, turisme, motociclete, bi
ciclete duc sau aduc din susul Jiu
lui oaspeți veniți din Petroșani, 
Vulcan, Lupeni. îmbujorate de aerul 
tare și înmiresmat al primăverii, 
chipurile lor radiază bucurie și op
timism.

Inserează. încet, încet soarele se 
lasă spre asfințit. Poleit cu aur 
Uricaniul pare clădit din nestemate. 
Străzile, casele, piețele, sălile de 
festivități se aglomerează. Urmează 
spectacole, programe artistice, ban
chete, reuniuni tovărășești. Bucu- 
rîndu-se din plin de noua viață, cei 
rrrulți și harnici vor încheia sărbă
toarea toastînd pentru noi succese.

Primăvara vîefiî noastre noi

I C O
șantierul casei de cul-triotică pe 

tură din Petroșani.
Nu lipsesc din 

nerii constructori, 
nicul de betonieră 
pe șantierul noii i 
rare din Coroiești. S-a calificat pe 
acest șantier, iar acum își 
toate forțele dezvoltării 
renăscut în anii puterii 
— Vulcan. In producție 
pentru pasiunea cu care 
datoria, iar în timpul liber e frun
taș în munca patriotică. Alături de 
el se află și mentorul Coșuță Con
stantin din Vulcan, zugrăvită Co- 
jocaru Elvira și instalatorul Rus 
Pavel din Petroșani, zidarul Albert

coloană nici ti- 
Iată-1 pe meca- 
Nanu Vasile, de 
uzine de prepa-

consacră 
orașului 

populare 
e stimat 
iși face

L O A N Â
Arpad din Lupeni 
neri constructori 
cărămidă a noilor construcții pun 
ceva din dragostea lor față de pa
tria noastră înfloritoare.

Iată-І in coloană și pe tînărul 
inginer energetician Racoveanu 
Constantin de la T. C. Paroșeni, 
pe textilista Meszaros Ioana de la 
Viscoza Lupeni precum și pe tî
nărul miner aninosean Popa Con
stantin, care prin strădania pe ca
re 
de 
tă,
pe
Popa loan, fruntași la învățătură... 
Fețele le sînt luminate de soarele 
vieții noi.

și multi alți ti- 
care în, fiecare

o dovedește azi în cadrul școlii 
maiștri va ajunge, cu siguran- 
un tehnician iscusit. Iată-i și 
elevii ucenici Badea Ionel și

In sunet de goarne și ropote de 
tobe, au trecut prin fața tribunei 
cu pași vioi cei mai tineri demons- 
tranți — primăvara vieții noastre 
noi — pionierii. Razele soarelui de 
mai le îmbujora obrajii rumeni ai
doma cravatelor purpurii ce le flu
turau la gît. Purtînd pe brața por
tretul tovarășului Gheorghe. Gheor- 
ghiu-Dej, fluturînd zeci de batiste 
si baloane multicolore, pionierii 
și-au manifestat recunoștința față 
ds părintele iubit — partidul, pen
tru copilăria lor fericită. Pe piep
tul multora din ei străluceau steluțe 
roșii, distincții pionierești, semn ,al 
hărniciei și strădaniei la învățătu-. 
ră și în activitatea obștească. Pio- 
neri ca Joni Victoria, Cioară Sil
via, Popa Lucia și Stoicescu Vladi-
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mir de la Școala de 8 ani nr. 1, 
Ungureanu Suzeta, Mihaly Antoane- 
ta, Levițchi Tarnara de la Școala de 
8 ani nr. 2, Vlădean Angela și Lu- 
căci Silvia de la Școala de 8 ani 
nr. 4, Iancu Rodica, Cătuț Ana și 
Buliga Filareta de la Școala de 8 
ani din Petrila sînt doar citeva 
din sutele de exemple de discipli
nă și conștiinciozitate din școlile 
Văii Jiului

In aceeași 
au manifestat 
din Petroșani,
maiștri de la Grupul școlar din Pe
troșani, el avii de la Școala pro
fesională din Lupeni, elevele de 
la Școala comercială din Petroșani, 
ca și cadrele didactice de la școlile 
din Valea Jiului.

atmosferă entuziastă 
elevii Școlii medii 
viitorii muncitori și

Demprulrează un grup eleve clin Petroșani.

Intr-un șir nesfîrșit, în frumoa
sele lor uniforme, au trecut prin 
fața tribunei studenții Institutului 
de mine Petroșani.

Iată-i pe Studenții fruntași Mihăi- 
lescu Nicolaă, Șuciu Nicolae, Cră
ciun Iuli'j, Frânt Nicolae, Dancu 
Octavian, Ciocirlie Mihai, și pe cei. 
lălți însoțiți de cadrele didactica

ingineri
ale institutului. Alături de studenții 
romîni și ai minorităților. naționale 
din patria noastră ац manifestat și 
studenții cubanezi de ia IMP. 
Victoriano Almenares, Luis Soto 
Gonzalez, Mario Rodroso, Orlando 
Aleman ca și studentul vietnamez 
Hoang Minh.

O după amiază veselă
îmbrăcat în haină de sărbătoare 

orașul Vulcan a davenit mai fru
mos ca pricind. Parcurile înverzite 
și împodobite cu ronduri de flori 
au fost în această zi frumoasă de 1 
Mai locul preferat de petrecere ai 
minerilor vulcăneni. Dar cai mai 
mulți mineri puteau fi văzuți în 
această zi îndreptîndu-se împrau- 
nă cu familiile lor spre Valea Mo
rii unde aveau să-și petreacă o 
după amiază plăcută.

Lîngă pîrîpl cu apă cristalină s-au 
așezat brigăzile lui Mihai Vasile,

Drob Ghaorghe, Păcuraru Traian Și 
Șăbău Dumitru.

Tinărul miner Nicoară Alexan
dru, noul șef da brigadă de la sec
torul I petrece și el împreună cu 
brigada, Bun organizator la locul 
de muncă, de aproape cinci luni de 
cînd conduce brigada n-a rămas 
nici o lună sub plan.

Pe estrada improvizată își fac a- 
pariția pe rînd fanfara și formațiile 
artistice ale clubului muncitoresc.

ARAMA IOAN
Sores po nd ant

i


