
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Згдап al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

MITINGUL Șl DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII 
DIN VALEA JIULUI CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI
Frumusețea de neuitat a sărbă

toririi zilei de 1 Mai 1964 au fău
rit-o oamenii. Nici 
țători, gata dintr-o 
să-și cearnă ploaia, i 
care ne-a amintit 
de mult a întîrziar 
măvară, n-au putut stăvili entu
ziasmul șj bucuria ca care cetă
țenii Văii Jiului de toate virstele. 
de toate proiesiile, au ținut să 
sărbătorească această zi. „Trăiască 
1 Mai, ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, ziua fră
ției muncitorilor de pretutindeni!' 
Această lozincă își găsea un viu 
răsunet în inimile minerilor care 
prin munca lor transformă bogă- 

tntr-un imens 
și lumină, ale 

presară de-a 
noi și noi car

norii amenin- 
clipă-n alia 

nici aerul rece 
încăodată cit 

r această pri

de entuziasm si tinerețe, de 
și culoare !
ora 10 Ia tribuna oficială au 
Ioc tovarășii Lazăr David,

Cinstea de a fi în frunte
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MITINGUL
Șl DEMONSTRAȚIA 

DIN CAPITALA

țiile adîncurilor 
izvor de energie 
constructorilor ce 
lungul Văii Jiului
tiețe, in inimile tuturor celor care 
p. munca lor transpun in fapte 
programul desăvîrșirii construc
ției socialismului in patria noas
tră. Sărbătoare in care masele 
largi de oameni ai muncii au ți
nut să-și manifeste dragostea fier
binte față de pari id, atașamentul 
ferm pentru cauza socialismului, 
solidaritatea cu oamenii cinstiți de 
pretutindeni, în lupta pentru pacea, 
progresul și viitorul omenirii.

Parcă niciodată pîriă acum, Pia- 
'a Victoriei din orașul Petroșani 
n-a înmănuncheat lao'a'tă atiția oa
meni. Mulțimea celor peste 35 000 
'ir. manifestantj veniti să participe 
la miting și demonstrație se re
varsă ptnă departe, pe străzile la
terale. Veșmîntul de pastel al clă. 
dinilor, ale căror frontispicii erau 
împodobite cu verdeață, lozinci, 
tablouri ale conducătorilor iubiți ai

"it

partidului, miile de steaguri roșii 
și tricolore dădeau orașului un as
pect sărbătoresc. Harnicii oameni 
ai muncii din b'azinul nostru car
bonifer inundaseră străzile purtînd 
cu ei bucuria vieții noi pe care 
ne-o făurim sub conduceiea parti
dului, hotărîrea de a păși spre noi 
și noi izbînzi. O adevărată revă:- 
sare 
flori

La
luat
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, Karpi
necz loan, Ghioancă Victor, secre
tari ai Comitetului orășenesc dp 
partid. Blaj Traian, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani, Iacob 
Petru, secretar ol Consiliului loca 
al sindicatelor, Szuder Wiliam 
director general al C.C.V.J.. Ghi 
nea Ioan, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M., Gașpai 
Ana. președinta Comitetului oră
șenesc al femeilor. Popa Aron. 
rectorul Institutului de mine. Ana 
Ferdinand, secretarul comitetului 
de partid al minei Lapeni. Găgea- 
nii Dumitru.
lui de partid 
Sabin miner 
peni Barde'-
las la mina Lonea .si alți tovarăși.

Răsună solemn Imn’1 d” sfat a 
R.P.R,

Mitingul a fo’t deschis de 
I'-cob Petru secretar a! C.T..S 

fntîmpinat cu ovații a lua'
virilul tovarășul Karpinecz Ioan 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid, care a vorl-il despre în
semnătatea zilei de 1 Mai.

secretar al comitetu
U.R.U.M P Ghioancă 
‘runtas ța mina Lu- 
Vicolae miner frun.

tov

CU-

Cuvîntarea tovarășului 
loan Karpinecz

Va- 
nos- 
Ziua

Dragi tovarăși și tovarășe,
Astăzi, oamenii muncii din 

lea Jiului, alături de întregul 
tru popor, sărbătoresc 1 Mai,
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc.

După ce a trecut în revistă pu
ternicul avînt al forțelor socialis
mului și păcii în condițiile căruia 

pretutindeni 
1 Mai, vorbi-

înțeleapță a

na- 
dezvoltări 
și echili-

întregului

oamenii muncii de 
sărbătoresc ziua de 
torul a continuat :

Sub conducerea
Partidului Muncitoresc Romîn, în 
țara noastră au avut loc profunde 
transformări politice și social-eco- 
nomice, care au deschis drum li
ber creșterii continue a forțelor 
de producție și ridicării nivelului 
de trai al celor ce muncese. Pe 
baza politicii leniniste de indus
trializare socialistă promovată de 
partidul nostru, poporul romîn a 
reușit să orienteze economia 
țională pe calea unei 
complexe, multilaterale 
brațe.

Exprimînd năzuințele
popor. Partidul Muncitoresc Romîn 
a. condus și conduce opera de con
strucție socialistă în toate ramu
rile economiei naționale. Conco
mitent cu dezvoltarea industriei 
socialiste, partidul și guvernul au 
promovat și promovează o politică 
marxist-leninistă de dezvoltare a 
agriculturii pe baze socialiste. în
cheierea colectivizării agriculturii 
s-a înfăptuit cu aproape 4 ani mai 
devreme decît a stabilit Congresul 
al Ш-lea al P.M.R.

In Republica Populară Romînă 
s-a făurit și se consolidează uni
tatea moral politică a întregului 
popor; alături de clasa muncitoa
re, pășesc țărănimea colectivistă, 
intelectualitatea nouă, călăuzite de 
aceleași țeluri și idealuri.
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In acest an, anul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării, Romînia 
socialistă se înfățișează ca o țară 
în continuu progres, cu o econo
mie complexă și o cultură înflori
toare, puse în întregime în slujba 
creșterii bunăstării celor ce mun
cesc.

Dragi tovarăși și tovarășe.

Alături de întregul popor, 
menii muncii de la exploatările

oa- 
mi-

începe demonstrația oa 
meniior muncii... Coloana 
se revarsă ca un fluviu 
<■. s ■ ■ ' pe străzile ora
șului. Primii care pășes< 
în fața tribunei sînt mi
nerii din Uricani. Coloana 
lor e formată din oamen 
tmeri. dîrji și viguroși 
Cinstea de a păși în frur, 
tea coloanei oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
le-a revenit cu prisosință. 
Acest drept l-au cîștigat 
prin înfăptuirile deosebite 
în întrecerea entuziastă pe

care au desfășurat-o de 
ici începutul anului in 
abatajele nrinei. Despre 
roadele acestei întreceri 
vorbește graficul pe care 

i-rii îl poartă cu mîn- 
drie la demonstrație. Pe 
acest grafic sînt' trei ci
fre: 13 500 tone cărbune 
extrase peste plan de la 
începutul anului, un ran
dament de î,500 tone pe 
post — cel mai mare pe 
bazin. economii — 198 000

Anul acesta, de 1 Mai, 
Bucureștiul cu hainele 
sale sărbătorești, cu clă
dirile sale noi și bulevar- 
dele proaspăt croite, se 
înfățișează mai primăvă
ratec ca oricînd. Piața 
Aviatorilor, tradiționalul 
loc unde se desfășoară 
г iie demonstrații alt 
oamenilor muncii din Ca
pitală, este împodobită 
festiv. Deasupra tribunei 
principale se află un mare 
glob pămîntesc, înconju

rat de un brîu purpuriu, 
pe care este înscrisă che
marea — „Proletari din 
toate țările uniți-vă I" 
Dedesubt, se află urarea 
„Trăiască 1 Mai, ziua so
lidarității internaționale a 
celor ce muncesc, ziua 
frăției muncitorilor de 
pretutindeni Portretele 
genialilor învățători ai 
proletariatului mondial —

(Continuare în pag. 4-a)
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Minerii din Uricani poartă cu mîndrie înalta dis
tincție primită pentru realizările deosebite din anul 
trecut — diploma de exploatare evidențiată în în
trecere pe ramură.

Hotărîți să obțină 
noi succese

Prin difuzoarele instala
te în centrul orașului, 
crainicii stației de radio
amplificare anunță : *

„Spre tribună se 
dreaptă acum coloana 
nerilor de la Lonea. 
primele rînduri
fruntașii — mîndria între
gului colectiv 
Printre ei se 
nfcscu Manoțiă. 
Molnar Traian,
ment, Compodi Ioan card

în- 
mi
In

pășes».

al minei, 
află Bălă- 

Baciu loan 
Bîrluț Cle-

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Apostol

Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți de peste hotare,

extras cite 700- 
de cărbune pes-

purtat de rnine-

In întîmpinarea zilei de 
l Mai au 
2300 tone 
ie plan.

Grafcul
rii Danciu Moise, Nedel- 
cu Nicolae, Nagy Emeric, 
arată că din abatajele mi
nei Lonea s-au, extras în 
acest an 13 500 tone de 
cărbune, peste prevederile 
planului, evidențiindu-se 
în mod deosebit colecti
vele sectoarelor V, I și II.(Continuare în pag. 4-a)

In Piața Victoriei, la mitingul de 1 MaL

Poporul romîn cinstește astăzi o sărbătoare scumpă 
inimii oamenilor muncii din întreaga Jume — Ziua 
solidarității internaționale a celor ce muncesc, a luptei 
unite a clasei muncitoare de pretutindeni, pentru pace, 
democrație și socialism.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și 
guvernul Republicii Populare Romine adresează cla
sei muncitoare, țărănimii colectiviste, intelectualității, 
întregului nostru popor un călduros salut și felicitări 
pentru succesele dobîndite în opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului.

Aducem salutul nostru cordial, prietenesc, tuturor 
oaspeților diri alte țări care participă împreună cu. 
noi la această mare sărbătoare a omenirii muncitoare. 

Clasa muncitoare și poporul nostru sărbătoresc în 
ac'est_ an două decenii de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist.

Acum 20 de ani Partidul Comunist Romîn și Parti
dul Social-Democrat au creat Frontul Unic Munci
toresc, ceea ce a avut o mare însemnătate pentru 
unirea tuturor forțelor patriotice antihitleriste și mobi
lizarea maselor populare pentru înfăptuirea insurecției 
armate de la 23 August 1944, care a însemnat o co
titură istorică în destinele poporului romîn, trecerea 
la adinei transformări revoluționare în patria noastră.

Victoriile grandioase dobîndite în anii vieții sale 
libere insuflă poporului romîn o îndreptățită bucurie 
și încredere deplină în viitor.

Economia națională se dezvoltă pe o linie continuu, 
ascendentă, ca rezultat al aplicării consecvente a po
liticii leniniste a partidului de industrializare so
cialistă a țării.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă pentru a da 
viață angajamentelor luate la începutul anului în 
cinstea lui 23 August, oamenii muncii sărbătoresc 1 
Mai cu noi și însemnate succese în realizarea hotă- 
rîrilor Congresului a] III-lea al Partidului.

Avem satisfacția de a putea anunța că planul de 
stat pe trimestrul I al acestui an 
a fost îndeplinit în proporție de 
103 la sută, realizîndu-se o pro
ducție industrială cu peste 16 la 
sută mai mare decît în trimestrul 
I a] anului trecut.

Țărănimea noastră lucrătorii din 
gospodăriile de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare muncesc cu 
însuflețire pentru obținerea unor 
recolte tot mai bogate, sporirea 
producției vegetale și animale, a- 
sigurînd astfel aprovizionarea in
dustriei cu materii prime și satis
facerea necesităților de consun» 
mereu creseînde ale populației.

Oamenii de cultură, artă, știință 
aduc o prețioasă contribuție la 
dezvoltarea economiei naționale, 
la avîntul științei și culturii.

Oamenii muncii de la orașe si 
sate sînt conștienți ' că toate vic
toriile repurtate în opera măreață 
de construire a socialismului se 
datoresc politicii înțelepte a parti
dului.

întregul nostru popor urmează 
cu nemărginită încredere, dragoste 
și devotament încercatul Partid 
Muncitoresc Romîn și Comitetul 
său Central.

Tovarăși, prieteni.
Au trecut trei sferturi de veac 

de cînd 1 Măi a fost proclamat

(Continuare în pag. 4-a)
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Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului cu prilejul zilei de 1 Mai
Coloana minerilor din Petrila Ciștigfitorii drapelului de mină fruntașă Făuritorii luminii
Cu vii aplauze este primită co

loana minerilor din Petrila. Din a- 
batajele acestei, exploatări au fost 
•xtraee de la începutul anului pes
te prevederile planului 6 278 tone 
de cărbune energetic. Productivita
tea muncii a sporit în acest an la 
1,288 tone cărbune pe post și s-au 
realizat economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 34 000 
lei. Aceste succese sînt Înscrise 
cu litere mari pe graficul pe care 
manifestant!! 11 poartă trecînd prin 
fața tribunei. In rîndul demonstran
ților petrileni se află șefii de bri
găzi Sidorov Vaslle, Nlstorean

Gheorglie, Laszlo
Gheorghe, Neagu 
împreună cu ortacii lor, au obți
nut în cinstea zilei de 1 Mai ran
damente de 6—8 tone cărbune ne 
post.

Ștefan, Cucoș
Gheorghe care

Trec apoi prin fata tribuni 
muncitorii, tehnicienii șl ingineri 
preparației Petrila. Ei raportează 
partidului că în întîmpinarea zilei 
de 1 Mal au obținut economii la 
prețul de cost în valoare de 150 001! 
lei și au depășit planul la briche1 
cu 7,5 la șută.

Minerii aninoseni raportează
Trecînd prin fața tribunei dele

gație minerilor din Aninoasa ra
portează succese de seamă -. toate 
sectoarele productive și-au depășit 
sarcinile de plan și angajamentele. 
Realizări frumoase au obținut în 
mod deosebit colectivele sectoa
relor I, III și II. In coloana mine-

Ioan 39, Barțiș Emeric, Bihavet? 
Albert, Crîshic Dionisie.

Unul dintre panouri este pur
tat de către minerii fruntași Cîm- 
peanu Gheorghe și Karl Gheorghe 
Colectivul minei AninOasa rapor
tează partidului depășirea, lună de 
lună, a randamentului planificat șl 
obținerea unor însemnate econo-

Coloana înaintează purtînd cu 
ea un freamăt sărbătoresc. Sute și 
mii de oameni. Printre ei merg 
făuritorii luminii, energeticienii de 
la tînăra uzină termoelectrică, 
construită în anii puterii populare 
la Paroșeni. Ei poartă . drapelul 
roșu si diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură, distincții cîș- 
ligate pentru merite deosebite în 
muncă. Drapelul este purtat cu 
mîndrie de maistrul cazangiu Crai
nic Petru, strungarul Iana Dumitru, 
mecanicul Dina Maria și muncitoa
rea Munteanu Maria.

In întîmpinarea marii sărbători, 
energetîcienii din Paroșeni au livrat 
în sistemul național 800 000 kWh 
energie electrică pește sarcinile de 
plan, au realizat o economie pe 
primul trimestru de 715 000 lei,

Instantaneu 
de mină fruntașă 
tu, Drîmboreanu 
la mina Lupeni.

în Piața Victoriei, din Petroșani. Alături de drapelul 
pe ramură, discută minerii Sălceanu Petru, Diana Chi- 
Pavel, tehnicienii Meinș Emili an și Gozmaii Iacob, de

este întîmpinată 
din Lupeni cînd

Cu vii aplauze 
coloana minerilor 
aceasta se apropie de tribună. In 
fruntea coloanei pășește brigadie
rul Sălceanu Petru purtînd un steag 
purpuriu. Este steagul roșu de ex
ploatare fruntașă pe ramura In
dustriei extractive. acordat acestu. 
harpie colectiv pentru realizările 
deosebite obținute în întrecere în 
anul 1963. Alături de brigadieri.1 
Sălceanu Petru demonstrează mi
nerii Drîmboreanu Pavel, 
Chitu, tehnicienii Gozman 
Meiuș Emilian, Vieru Pavel, 
distincție a constituit pentru
tivul minei up adevărat imbold în 
muncă. Graficul purtat de minerii

Diana 
Iacob. 
înalta 
colec-

Deschizătorii

rilor aninoseni sînt brigadieri cu- 
noscuți prin hărnicia lor — David 
Ioan, Sall Mihai, Moisiu Remus, 
Schneider Francisc, Pentek Ale
xandru, Kibedi Francisc, Hegheduș 
DțtaUă, alături de tehnicienii Pop

mii la prețul de cost. O frumoasă 
impresie a lăsat-o participantilor 
la demonstrație carul alegoric al 
aninosenilor : la ieșirea din șut, un 
miner este întîmpinat de un ortac 
al său și de către doi pionieri: au 
venit să-l felicite pentru izbîndă.

Prin fața tribunei trec colecti
vele celor mai tinere mine din ba
zinul Văii Jiului, Dîlja și ParOșeni 
care au obținut succese de seamă 
in lucrările ce le execută în ve
derea deschiderii drumului către 
stratele de cărbune. La realizările 
colectivului și-au adus in mod deo-

Colectivul minei renăscute
Trec în fața tribunei minerii 

Vulcanului, ai exploatării renăscu
te în anii puterii populare. Un 
grafic purtat în fruntea coloanei 
redă 
care 
tare 
liști.
tre anii 1951—1963
Oamenii care 
tribuie zi de 
ploatărli sînt 
minerii Drob
Traian, Bălău Petru, Ganț Ștefan, 
Țărînă Valerian și alții. Mina Vul
can se ■ dezvoltă neîncetat, Un car 
alegoric 
prezintă

dezvoltarea impetuoasă pe 
a cunoscut-o această exploa- 
închisă pe vremuri de capita- 
Producția minei a crescut în

de 23,6 ori
prin munca lor con- 

zi la dezvoltarea ex- 
prezenți în coloană ■ 

Gheorghe, Costea

nizat susținut cu stîlpi hidraulici 
și grinzi în consolă, dotat cu un 
transportor blindat și o haveză 
Tehnica nouă, iată chezășia dez
voltării continue a minei Vulcan

din mijlocul coloanei re- 
un abataj complet meea

(ieslea Не a fi în frnnfe
(Urmare din pag. l-a)

ele 
co

Ghioancă Sabin, Lucaci Andrei, 
Poboreni Alexandru, tehnicianul 
Nan Traian, exprimă succesele ob
ținute de minerii lupeneni în acest 
an: 7 000 tone cărbune extrase 
peste plan, productivitate de 1,200 
tone pe post, economii de 350 000 
iei. Iată răspunsul colectivului mi
nei la înalta distincție primită — 
steagul de mină fruntașă pe ramu
ră. In ' coloană pășesc frontaliștii 
Petre Constantin. Bugnaru Victor 
din sectorul III, în abatajele că
rora se realizează cel mai mare

Demeter
și Sirop Constantin și alți mi- 
destoinici din sectorul IV В

diferite specii. Carul lor 
simboliza tocmai aceste 

un mic parc cu flori si 
patru băncuțe ocupate 

fetite. In coloana lucră-

Gospodarii 
localităților noastre
In această primăvară, lucrătorii 

de la I.C.O. Petroșani au amenajat 
peste 20 de hectare cu spații verzi 
și au plantat mai mult de 50 000 de 
puieti de 
alegoric 
realizări : 
iarbă, cu 
de patru
torilor de la I.C-.O. pot fi văzuti 
șoferi, mecanici, încasator > și 
funcționari: Bakv Farncisc Ca-
tană Miron, Jerca Victor Bo- 
dor Ioan, &reda Vasile. Vătui 
Ilie, Cristea loan, Reves Ioana, 
Stark Francisc, demonstrează ală
turi de tehnicienii Prodanciuc Pe
tru, Cioclei loan și Rusii Gheorghe.

randament pe mină iov. 
loan 
neri

de mine noi
contribuția minerii Bartha 

Demeter Augustin, Mi-
sebit
Coloman,
hai Dumitru, Motoci Tudor, maistrul 
minier Ciorii Ștefan, maistrul me
canic Reti Francisc,
Popa Filimon, 
hai și Radics

electricianul 
lăcătușii Kowis Mi- 
Nicolae.

Trec specialiștii în tehnica miniera
Se apropie de

Combinatului 
de ingineri și tehnicieni specialiști 
în tehnica minieră care aduc o 
contribuție prețioasă la succesele 
minerilor bazinului nostru. Dele
gația C.C.V.J. este urmată de dele
gația lucrătorilor de la S.T.R.A. 
carij raportează îndeplinirea planu
lui de transport în proporție de

tribună colectivul 
carbonifer, colectiv

105 la șută. In coloană pot fi vă- 
zpți șoferi, mecanici și tractoriști 
fruntași ca Brînzan loan, Deak 
Gheorghe, Roșeț loan, Barabaș 
Vilmoș, Bozgo Mihai. Urmează gru
pul de lucrători de la Unitatea de 
proiecte și devize în rîndul cărora 
pot fi văzuți Nyitrai Iosif, Neagoie 
Constantin, Avram Constantin, 
Scherer Emeric, Șofer Maria S.a.

Slujitorii artei noi
Printre cei care au trecut prin 

fața tribunei, aducînd cu ei entu- , 
ziasmul și voia bună, se aflau și 

. slujitprii artei noi — actorii Tea
trului de stat Valea Jiului. Si do 
această dată, prețiosul mănunchi 
de actori ai teatrului minerilor s-a 
prezentat la marea sărbătoare a 
celor ce muncesc cu frumoase rea
lizări. In actuala stagiune, teatrul 
din Petroșani a prezentat șapte 
piese în premieră și zeci de Spec
tacole în Valea Jiului, în regine 
și țară care au însemnat tot atî- 
tea succese.

Pe piepturile multor actori stră
luceau distincții, ordine și medalii 
ale R.P.R., semn al prețuirii. Cot 
la cot, cele două generații de ac
tori au pășit mîndri prin fața tri
bunei. Dimitrie Bitang. Ion Roxin, 
Geta Nicolae. Ana Mirena, M. 
Suchici, Reallni Lupșa, Dumitru 
Drăcea. Vasile Hașiganu sînt cîțiva 
din cei care au luat parte la ma
rea 
din

sărbătoare a oamenilor muncii 
Valea Jiului.

La braț cu muzica...

leî. Sînt cifre semnificative, 
exprimînd darurile făurite de 
lectîvul tinerei exploatări în cinstea 
sărbătorii primăverii.

Coloana poartă cu ea numeroase 
stele reprezentînd insigna de 
fruntaș în întrecerea socialistă, 
iar in mijlocul stelelor portretele 
purlătorlloi acestei distinct1! — 
oameni care au cele mai mari me
rite în succesele colectivului. Ei 
pot fi identificați chiar în rîndu- 
rile coloanei. Sînt minerii Pînzaru 
Alexandru, Teodorescu Stancu, Ro
die Constantin, Sorescu Constantin, 
maeștri ai randamentelor înalte, ai 
vitezelor sporite de avansare, in
ginerul Teslici Nicolae șeful sec
torului I al cărui colectiv a dat în 
luna aprilie peste plan 3 500 tone 
de cărbune și mu Iți alți muncitori 
șî cadre tehnice.
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...Cine пи l-a văzut măcar odaia 
pe scenă pe tinerii petrileni dina 
aripi înclntătoarelor melodii din 
operetele „Minte glasul muzicii", 
,,Silvia”, „Vint de libertate" II... 
Locul I ocupat de ei la faza pe 
regiune a celui de-al ѴЦ-1еа con
curs at formațiilor artistice de a- 
matorj din anul trecut este o În
cununare a eforturilor comune de
puse in egală măsură de tovarășa 
Motoc Viorel, soții Haidu Ștefan 
șl Viorica, Călugării Horafiu. Dum
bravă Augustin și toti ceila ți, sub 
conducerea atentă și permanentă 
a actorului Vasile Hașiganu.

.„De un frumos prestigiu șe bu
cură și corul minerilor din Longa, 
care are o prodigioasă activitate, 
răsplătită prin numeroase diplo
me nremii. Condus cu compe
tență de către dirijorul Popa 
Gheorghe. corul minerilor din Lu
nea a putut fi audiat deseori ta 
posturile noastre de /adio.

...Înființată fn toamna anului 
1962, formația semisimtonică, a- 
pol simfonică a clubului sindicate
lor din Petroșani a ttus ecoul mu
ticii clasice fn Întreaga regiune 
Hunedoara.

...Iubitorii frumoaselor noastre 
dansuri populare au apreciat de 
fiecare dată jocul vioi, tineresc, 
antrenant al dansatorilor din Lu- 
peni. Telespectatorii din patria 
noastră li vor putea urmări in 
aurind Pe ecranele televizoarelai.

...Deosebit de apreciate în Valea . 
Jiului sînt și formațiile de muzi
că ușoară și populară, ca și bri
găzile artistice de agitație. Ne vom 
apri asupra brigăzii artistice de 
agitație a clubului muncitoresc din 
Uricani. Tinerii Ispas Margareta, 
Bara Irina, Năsăleanu loan și cei
lalți membri ai brigăzii, sub În
drumarea instructorului Boita Ser. 
giu. au făcut de fiecare dată do
vada calităților lor artistice, pre- 
zentind spectacole bogate in con
ținut.

...In ceea ce privește orchestrele
i muzică ușoară, amintim pe cea 

Institutului de mine, condusă
I pricepere de studentul fruntaș 

învățătură Walter Kifhn,
...Vom încheia trecerea în revis

tă a cttorva formații cuitural-artis- 
tice fruntașe din Valea Jiului, cu 
două echipe de teatru cea a cd- 
mlnului cultural din Cimpa și cea 
a clubului sindicatelor din Petro
șani.

Asemenea 
celelalte din 
gătit pentru 
programe bogate, variate pe

acestor formații 
Valea Jiului au 
zilele de 1 și 2

si 
pre- 
mai 

care

le-au prezentat pe estrade, iăcfnd 
pe oamenii muncii să petreacă 
plăcut, la braț cu melodia.

DUMITRU GHEONEA

de
a 
cu 
la

Grație ș.' armonie, iată se au caracterizat formațiile artistice 
de amatori din Velea Jiului prezente la demonstrație.

I
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Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului cu prilejul zilei de 1 Mai
Uzina fruntașă

Acum, de tribună Te apropie de
legația muncitorilor de la U.R.U.M, 
Petroșani, colectiv diztins cu titlul 
de uzinr nuntașă în întrecerea so
cialistă in ramura industriei con» 
tructoare de utilaje și mașini 
unelte pe regiunea Hunedoara 
Destoinicii metalurgist i raportează 
cu mîndrie : producția globală a 
fost îndeplinită în proporție de 
105 la sută, producția marfă cu 11'2 
la sută Economiile la prețul de 
cost se ridică la 52^ 000 de lei. 
In coloană pot fi văzuti turnători, 
strungari, mecanici, sudori și fre
zori fruntași ca Sllaghj Alexan

STUD
Purtînd emblema I.M.P.. prin 

fața tribunei a pășit cu mîndrie și 
încredere fn viitor coloana studen
ților și cadrelor didactice de la 
Institutul de mine din Petroșani. 
Ei si-au exprimat recunoștința fată 
de partid și guvern pentru minu
natele condiții de viată Și studii 
create lor în anii de democrație 
populară.

Am distins în rîndurile lor pe 
fostul maistru minier de la Teliuc, 
Șolga Vasile din anul Ш mine, pe 
testul miner maramuresan Bor Iuliu 
din anul IV mine, oe studenții 
Torsan Persida, Suvaină loan, Cio- 
Cîrlie Mihai, Țepuș Gheorghe, P<”-

dru, Radu Saveta alături de teh
nicienii Cosma loan și Anghel 
Viore], de inginerii Gudasz Iosii 
și Armeanu Constantin. Realizări 
frumoase au obtinut în întrecerea 
•ocialistă secțiile construcții rrreta 
lice și mecanică. Pe carul alegoric 
al metalurgiștilor se pot vedea 
piese ce reprezintă rodul pricepe
rii și iscusinței lor: plăci șrigrcn 
flori pentru sfredele, roti dințate 
bucșe. Din carul alegoric s-a avîn- 
tat spre înaltul cerului un stol de 
porumbei albi ; s-au rotit odată 
deasupra tribunei ?i apoi și-au luat 
zborul.

E N ȚII
Cornel și alții, toți studenți frun- 
tași la învățătură, adevărate exem
ple de hărnicie și conștiinciozitate 

Alături de ei, au demonstrat ș! 
cadrele didactice printre care con! 
univ. Constantinescu Ilie, cotif 
univ. Brădeanu Nicolae, cont univ 
Lețu Nicolae, prof. univ. Poboran 
Vasile, lectorul Popa Vaier și alții 
care se străduiesc zi de zi să îm
părtășească din cunoștințele lor 
viitorilor ingineri mineri și electro
mecanici, să crească cadre de nă
dejde pentru industria minieră.

CEFERIȘTII
Prin fața tribunei trei muncito

rii ceferiști îmbrăcați In frumoa
sele lor uniforme albastre. Ei ra
portează cu mîndrie îndeplinirea 
angajamentelor luate : planul depă
șit pe complexul C.F.R. Petroșani 
cu 5,4 la sută, productivitatea cu 
5,7 la sută, reducerea prețului de 
cost cu 1,34 la sută și economi’ 
în valoare de 535 000 lei.

Prin fața tribunei trec impiegalii 
Constantinescu Teodor, Oprea Ioa- 
chirn, mecanicul de locomotivă Ba
laș Petru, fochistul Bara Ștefan, 
lăcătușii Ciocîrlan Grigoriev, Jude 
Ioan, Ferent Valentin. Stan Gheor- 
ghe, Mărescu Petre. Corbei loan 
Vaideș Dumitru, maistrul Caza: 
Aurel și multi alții.

In frunte cu stegar ;
Colectivul de salariat! de ia

1.П.Т.А. defilează avînd în frunte 
stegarii. Prin fața tribunei trec 
mecanici, șoferi, șefi de coloană 
și maiștri de frunte ca Pană An- 
ghel, Boștină Constantin, Raicu 
Gheorghe, Florea Constantin. Ma- 
gherescu loan, Kerestely Arpad 
cei care au muncit cu spor pen
tru ca autobaza lor să poată ra 
porta îndeplinirea planului la tone 
transportate în proporție de 103 
la sută.

ÎNNOITORII orașelor

Constructorii grupului 3 șantiere au prezentat un frumos car ale
goric: machetă blocului D 10 din Vulcan cu 72 apartamente cere va 
fi ridicat cu cofraje glisante.

Belșug de bunuri
Trec prin fața tribunei carele a- 

Jegorice si coloanele lucrătorilor 
din organizațiile comerciale ale 
Văii Jiului. Cu mîndrie pentru re
zultatele obtJnute pășesc lucrătorii 
de la O.C.L. Produse Industriale 
O.C.L. Alimentara, I.C.R.A., I.C.R.M, 
I.C.R.T.I, T.A.P.L., O.LF. care în 
perioada celor patru luni trecute 
din acest an au obținut succese în 
muncă. Astfel, la I.C.R.M. planul 

, de aprovizionare a fost depășit cu 
17 la sută, la O.C.L. Produse In
dustriale în cele patru luni ș-au 
vîndut produse cu 5 2QQQ00 lei mai 
mult decît în aceeași perioadă a 
anului trecut.

in ultimii zece ani, comerțul so
cialist din Valea Jiului s-a dez
voltat puternic. Dacă în 1954 e- 
xlstau 250 magazine care desfă
ceau produse in valoare de 270 
milioane lei, în prezent numărul 
unităților comerciale trece de 350, 
avînd un volum de desfacere de 
700 000 000 lei.

Prin fața tribunei trec construc
torii de pe șantierele bazinului nos
tru carbonifer. Zidarii Rădulescu 
Marin, Dincă Marin, zugravii Enei 
Dionisie, Apdreevici loan, fierar- 
betonistul Ciungulescu Marin, in
stalatorul Văduva Ion, electricia
nul Trincă Virgil, dulgherul Kiss 
Alexandru, maistrul Picu Stan, șo
ferii Roată Vasile, Arămitu Mihai. 
Șoineanu Petru, sudorul Bănete 
Mihai, betonistul Cristea Ilarie și 
multi alții din cadrul grupurilor de 
șantiere nr. 2 Petroșani, nr. 3 Lu
peni si I.P.1.P Livezeni se află in 
jurul carelor alegorice care înfă

țișează aspecte din activitatea lor 
rodnică: macheta cvartalului Live
zeni V, cuprinzând 640 aparta
mente și blocul turn D 10 de la 
Vulcan, avînd opt etaje aflat în 
curs de glisare cu cofrajele mon
tate.

Prin activitatea rodnică a con
structorilor, în anii noștri, Valea 
Jiului s-a îmbogățit cu 11 cartie
re noi,, cuprinzînd peste 8 000 a- 
partamente, cămine muncitorești și 
studențești, cinematografe, cluburi, 
spitale, complexul de învăfămînt al 
Institutului de mine, scoli, unități 
comerciale. Anul acesta vor mai 
fi ridicate încă 1666 apartamente.

MUNCITORII•» - . -
In coloană sînt preaenți drujbis- 

tul Coman Iosif, muncitorii Balog 
Nicolae, Negoi loan, brigadierii 
silvici Cocolan Constantin, Scorei 
loan, maiștrii Mlhoc Silvestru, O- 
orea Vasile, Manolescu Ilie și alții. 
Frumosul car alegoric înfătișînd 
un drujbist în timpul lucrului, un 
funicular forestier și o bocșă de 
mangal este întîmpinat cu vii a- 
p lăuze.

Zecile de funiculare, fierăstraie 
mecanice, tractoare, instalații de 
încărcat, cojit, gatere cu care sînt 
înzestrați muncitorii forestieri din 
cadrul I. F. Petroșani, noile caba-

F0RE5T1ERI
ne, magazine de aprovizionare, ma
teriale de protecție, cazarmamen- 
tul cu care sînt dotate exploatările 
forestiere din bazinul nostru, con
stituie mărturie grăitoare a grijii 
pe care statul nostru o poartă har
nicilor muncitori forestieri. In tri
mestrul I al acestui an planul 
ia producția globală a fost rea
lizat în proporție de 102,78 la sută, 
la producția marfă cu 117,17 la 
sută, productivitatea muncii a cres
cut cu 8,74 la sută și s-au obținut 
economii peste plan în valoare de 
108 000 lei.

Cei care produc firele de mătase
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FLORI DE PRIMĂVARĂ
in iiecare an, demonstrați r 
mai tineri cetățeni ai patriei 

a 
fost primită cu puternice și Înde
lungi aplauze. Au defilat prin fața 
tribunei tiorile primăverii vieții 
noastre libere și lericite, Imbră- 
cafi in irumoase costume albe, 
roși, galbene și aibastre sau în 
costume de sport, pionierii au a- 
dus primăvară și bucurie in inimi. 
Pasul ior voios, tineresc, chipurile 
lor gingașe, îmbujorate de razele 
aurii ale soarelui de mai. au tăcut 
să tresalte de bucurie parcă intrea- 
ga natură. Cravatele purpurii ce 
le fluturau la git, insignele și 
distincțiile pionierești ce strălu
ceau pe piepturile multora dintre 
ei sînt rodul act ivită f i perseve 
rente, iodul strădaniei de a tnvâ- 
ța. In această frumoasă zi de mei 
micii demonstranți au adus cu ei 
rodul muncii de-a lungul celor a- 
proape trei trimestre de fnvâțăiu. 
ră, reflectat prin 
10. far pentru tot 
elevii si pionierii 
această zi prinosul 
Jintă partidului părinte. Au trecut 
-rin fata tribunei pionierii și e. 
învii de la cele cinci școli generale 
de 8 ani din Petroșani, elevii de

da 
celor 
noastre — elevii și pionierii

la școlile medii din Petroșani și 
Vulcan, au demonstrat in frumoa
se costume naționale copiii din 
Slătinioara, Cimpa și lscroni, ele
vii din Lonea șl Lupe ni șj cei tie 
la școlile profesionale din Petro
șani și Lupeni.

Cu flamurile roșii larg desfășu 
rate, coloana de demonstranți a 
I.I.S. Viscoza Lupeni se apropie 
de tribună. Un ropot de aplauze ii 
întîmpină pe făuritorii firelor de 
mătase, care și-au îndeplinit an
gajamentul anual în cinstea acestei 
sărbători.

Coloana demonstranților trece 
raportînd succesele obținute în în
trecere : 1 730 k9 
fire de mătase, 
14 220 kg. sulfu- 
ră de carbon pro. 
duse peste plan, 
creșterea procen
tului de produse 
extra plus prima, 
îmbunătățirea ca-

Purtînd crenguțe verzi de mai și 
flori pășesc în rîndul demonstran
ților cei care s-au remarcat în 
întrecere: Gaizler Nicolae, Roșoiu 
Dumitru, Varga Ludovic, Tașcău 
Petru, Vizi Andrei, Rusu Ema, Pre- 
buș Aurelia, Ceauș Margareta, 
Deatcu loan, Tura Carol și htoga 
Maria.

De tribună s-a apropiat cu pași 
viguroși coloana celor care ve
ghează zi de zi, ca nimic să nu ne 
umbrească bucuria vieții, coloana 
apărătorilor sănătății, cadrele me- 
dico-sanitare.

Carul alegoric care a insoțit co
loana cadrelor medico-sanitare sim
boliza grija față de om, fată de 
sănătatea lui. Alături, un grafic 
ilustra creșterea rețelei sanitare 
în Valea Jiului în anii de demo 
crație populară.

Prin fața tribunei trece un buchet de tinere, Sfat 
viitoarele gimnaste ale Văii Jiului.

o 
o o n o o 

Am notat dintre elevi pe frun- 8
tași la învățătură și disciplină Ș 
Ștefan Mircea, Mateescu Ioan, Io- $ 
nică Mircea, Mihaly Antoaneta, O- 8 
prean Maria, Șeșterac Sodica, Chi- £ 
rimbu Matei, Viăduțiu Carmen șl o 
pe pionierii ioanăș Maria, Vass 8 
Marfa și Deliu Vasile din unitatea 8 
de pionieri a școlii din Aninoasa 8 
— unitate fruntașă pe Valea Jiu-o 
lui. Și ca aceste flori au fost zeci, 8 
sute. Ele s-au contopit cu garou- 8 
lele și /alelele purtate de elevii 8 
de ia Școala de 8 ani nr, 1 din 8 
Petroșani, cu florile de măr adusa 8 
de elevii de la Dărănești, cu toate 
florile acestei frumoase primăveri. 

Au preamărit ziua de 1 Mai 
alături de copiii lor. alături de 
elevii lor și cadrele didactice din 
Valea Jiului, acest detașament al 
intelectualității noastre noi, care, 
zi de zi oră de oră. se străduieș
te să sădească în inimi pasiunea, 
dragostea pentru frumos, pentru 
învățătură.

lității firelor.

8
§
8
8
8
8
8
8
8
8
8 o

oooaooooeoooooaooooo oo oacoaaaoooaoooooooaooo со oaoocoooooaoocoo oo

notele de 9 și 
ți pentru toate, 
au adu» și în 
lor de recunoș-

TINEREȚE,
Prin fața tribunei trec 

sportivii. Un buchet de 
fete îmbrăcate în tricouri 
albastre, galbene ți roși' 
par un draoel imens a] 
Republicii noastre dragi 
Apoi, purtînd rachete, trec 
viitorii tenismeni ai Văii 
Jiului. Fete și băieți, îm- 
brăcați în alb întregesc 
coloana sportivilor din 
Lupeni.

Vînătorii si pescarii 
$-au prezentat la demon
strație cu u® frumos car

SANATATE
a’egoric. Vulturii, cocoșii 
de munte, cabanele cel 
drept în miniatură, s-au 
mtîlnit cu păsările și la
curile din deltă. Rînd, pe 
rinei, prin fata tribunei
trec gimnaste cicliști, 
boxeri, luptători, schiori, 
fotbaliști și handbalist!. 
Multi dintre ei poartă cu. 
pe pe care le-eu obținut
în întrecerile sportive, 
lotul respiră tinerețe, cu
raj. optimism. sănătate...



steagul ro$u

Cuvîntarea tovarășului 
, Gheorghe Apostol

(Urmare din pag. l-a)

Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc.

In acest răstimp în lume s-au 
produs mari schimbări înnoitoare

Pe a patra parte a pămîntului po
poarele a 14 țări și-au luat soarta 
în propriile mîini făurind o orîn- 
duire socială nouă.

Datorită considerabilei sale foi
te economice, politice și sociale, 
sistemul mondial socialist exercită 
o înrîurire determinantă asupra 
dezvoltării istorice.

Succesele obținute de Uniunea 
Sovietică în construcția desfășura
tă ' a comunismului, realizările ce
lorlalte țări socialiste în construi
rea socialismului, perspectivele spre 
care ele se îndreaptă însuflețesc 
masele oamenilor muncii din lu
mea capitalistă, constituie pentru 
ele un îndemn la lupta împotriva 
exploatării si asupririi pentru eli
berare socială și națională, pentru 
democrație, pace și socialism.

Poporul romîn, clasa muncitoare. 
Partidul Muncitoresc Romîn trans
mit un călduros salut frățesc po
poarelor prietene, clasei muncitoa- 
re, partidelor comuniste și munci
torești din toate țările socialiste, 
din Uniunea Sovietică China, Ce
hoslovacia, Polonia, R.D. Germană, 
Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, Al
bania, R.P.D. Coreeană, Mongolia, 
R.D. Vietnam, Cuba, dorindu-le din 
toată inima să dobîndească noi si 
însemnate succese in dezvoltarea 
economiei și culturii, în construi
rea socialismului și comunismului.

Oamenii muncii din țara noast'ră 
transmit un fierbinte salut de so-

Mitingul și demonstrația din Capitală
(Urmare din pag. I-a)

Marx, Engels, Lenin — domină pia
ța, însoțite de urarea : „Trăiască 
unitatea și coeziunea mișcării mun
citorești și comuniste internaționa
le!". Deasupra tribunelor, străjuite 
de steaguri roșii și tricolore, sînt 
înscrise chemările : „Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie. Re
publica Populară Romînăl", „Trăias
că Partidul Muncitoresc Romîn, con
ducătorul încercat al poporului, ins. 
piratorul și organizatorul victoriilor 
noastre!", .Trăiască unitatea marii 
comunități frățești a țărilor socia
liste!" „Trăiască pacea și prietenia 
între popoare 1 ”.

Este ora 9, Miile de bucureșteni 
prezenți în piață pentru a participa 
la mitingul consacrat' zilei de 1 Mai, 
întîmpină cu aplauze îndelungi și 
urale pe conducătorii partidului și 
statului. In tribuna oficială iau loc 
tovărășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Colin, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Gh. Gaston Marin, Gogu Ră- 
dulescu, Constantin Tuzu, membri si 
Comitetului Centrai al Partidului 
Muncitoresc Romîn, ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului. In tribuna 
oficială. împreună cu conducătorii 
de partid și de stat' se află și secre
tarul general al Federației Sindicale 
Mondiale, Louis Saillant

Ih tribune sînt prezenți numeroși 
invitați : conducători ai organizațiilor 
de masă și ai instituțiilor centrale 
de stat, reprezentanți ai întreprin
derilor și instituțiilor Capitalei, 
fruntași în întrecerea socialistă, a- 
cademicieni și alți oameni de știin
ță și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști. Sînt prezenți, de a- 
semenea, numeroși oaspeți de peste 
hotare.

In tribuna rezervată corpului di
plomatic se afla șefi ai misiunilor 

lidaritate și simpatia lor frățească 
clasei muncitoare și maselor popu
lare din țările capitalului, eroice
lor partide comuniste și muncito
rești din aceste țări, care luptă 
pentru interesele lor vitale, pentru 
pace și socialism.

Poporul romîn adresează un sa
lut călduros de simpatie și soli
daritate tuturor popoarelor care 
luptă pentru dobîndirea și consoli
darea libertății naționale, sprijină 
eforturile țărilor Asiei, Africii și 
Americii Latine îndreptate spre îtP 
lăturarea tuturor formelor de dd- 
nrinație imperialistă spre deplina 
lor independență economică.

Apărarea păcii este cauza vitală 
a întregii omeniri, a tuturor po
poarelor lumii.

Ziua de 1 Mai prilejuiește o 
nouă și viguroasă demonstrație a 
voinței arzătoare a oamenilor mun
cii. a maselor populare celor mai 
largi de a apăra pacea de a face 
ca începutul de destindere ce s-a 
conturat îh Viața internațională să 
fie consolidat și dezvoltat.

Republica Populară Romînă pro
movează o politică consecventă 
de apărare a păcii, militează, pen
tru triumful principiilor coexisten
tei pașnice în relațiile dintre ță
rile cu sisteme social politice di
ferite, pentru rezolvarea proble
melor internaționale litigioase pe 
calea tratativelor, înfăptuirea de
zarmării generale, dezvoltarea re
lațiilor normale de prietenie și 
colaborare cu toate statele și po
poarele.

diplomatice acreditați în R.P. Ro
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic. ■

Fanfara militară aflată în piață 
intonează Imnul de stat al Repu
blicii Populare Romîne

Mitingul este deschis de tovarășul 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîntuL tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședdn- 
te al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne. Cuvîntarea este subliniată 
de urale si ovații puternice.

începe apoi marea demonstrație.

Cuvîntarea
(Urmare din pag. l-a)

niere, unitățile energetice, secto
rul forestier, șantierele de con
strucții și din alte ramuri econo
mice din Valea Jiului au întîmpi- 
nat ziua de 1 Mai cu succese im
portante în îndeplinirea planului 
pe 1964 și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a eli
berării patriei de sub jugul fascist. 
Astfel, muncitorii mineri au extras 
peste plan de la începutul anului 
aproape 50 000 tone cărbune coc- 
sificabil și energetic — adică peste 
50 la sută din angajamentul a- 
nual de 83 000 tone — și au rea
lizat, împreună cu oamenii mun
cii de la U.R.U.M.P., preparațiile 
Petrila și Lupeni și cei din restul 
unităților Combinatului carbonifer, 
peste 4 milioane lei economii la 
prețul de cost în primul trimestru 
al acestui an.

Cu realizări de seamă întîmpină 
ziua de 1 Mai energeticienii de la 
I.C.T. Paroșeni----întreprindere
fruntașă pe ramură — care au 
produs peste plan 762 000 kWh și 
au realizat 716 000 lei economii la 
prețul de cost, muncitorii fores
tieri din Valea Jiului care și-aiî 
depășit planul cu 2 400 metri cubi 
masă lemnoasă, oamenii muncii 
din cadrul complexului C.F.R. Pe
troșani care au redus pietul de 
cost al transporturilor cu 535 000 
lei, colectivul întreprinderii ,Viș-

Sîntem gata să acordăm între
gul nostru sprijin oricăror iniția
tive care contribuie la destindere 
și la înlăturarea a tot ce poate 
crea încordare în diferite zone ale 
lumii.

Principala chezășie a victoriei în 
lupta pentru apărarea păcii, pen
tru democrație și socialism este 
unitatea țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești

Comunitatea de țeluri, ideologia 
comuhă marxist-leni.-ristă. solida
ritatea internaționalistă, răspunde
rea în fata proletariatului interna
țional, a oamenilor muncii a po
poarelor lumii unesc partidele co
muniste și muncitorești într-o mare 
familie de partide frățești, formea
ză baza trainică a coeziunii mișcă
rii comuniste internaționale, a co
munității țărilor socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni.

Muncind cu hărnicie, abnegație 
și pricepere, poporul romîn obține 
succese remarcabile în lupta pen
tru realizarea mărețelor obiective 
ale planului de 6 ani. pentru în
făptuirea politicii, partidului de dez
voltare a economiei naționale, 
pentru bunăstarea și fericirea sa.

Totodată, prin realizările sale, 
poporul nostru contribuie la întă
rirea sistemului socialist, a forțe
lor socialismului șî păcii în în
treaga lume.

Sub conducerea partidului, a Co
mitetului său Central, înainte spre 
noi victorii în construirea socialis
mului, în întărirea și înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Populară Romînă!

Trăiască 1 Mai — Ziua solidari
tății internaționale g celor ce mun
cesc I

Trăiască unitatea și coeziunea ță
rilor socialiste, a mișcării comunis
te mondiale, sub steagul marxism- 
leninismului!

Trăiască harnicul și talentatul 
popor romîn și patria sa socia
listă !

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

Trăiască pacea în întreaga lu
me I 

tovarășului loan Karpinecz
caza" Lupeni care a înfăptuit deja 
angajamentul anual la producția 
de- mătase.

Constructorii din Valea Jiului, 
de pe șantierele centralei termo
electrice Paroșeni și preparației 
Coroeștî, au desfășurat în acest an 
o activitate susținută pentru a da 
în folosință — înainte de termen 
grupul energetic nr. 4 de 150 MW 
de la Paroșeni și liniile nr. 2 și 3 
de spălare de la preparația Co
rcești,

Constituie pentru noi toți o ches
tiune de îndreptățită mîndrie fap
tul că în acest an, cu prilejul zi
lei de 1 Mai, putem raporta parti
dului și guvernului îndeplinirea și 
depășirea planului pe patru luni 
pe ansamblul industriei Văii Jiu
lui la principalii indicatori ,— la 
producția globală și marfă, pro
ductivitatea muncii si prețul de 
cost.

Pentru succesele obținute în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai, în tra
ducerea în viață a sarcinilor sta
bilite de partid, permiteți-mi, dragi 
tovarăși și tovarășe, ca în numele 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani să felicit călduros pe toți 
oamenii muncii din Valea Jiului.

Ne exprimăm convingerea fermă 
că în întîmpinarea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei — 
marea sărbătoare a poporului nos
tru — fiecare eolectiv, fiecare om 
al muncii din orașul Petroșani, va 
pune în slujba înfăptuirii sarelni-

Sărbătorirea 
peste 

U. R. S. S.
MOSCOVA 1 (Agerpres).
In jurul orei 10, înainte de în

ceperea tradiționalei parăzi mili
tare în cinstea zilei de 1 Mai, pe 
tribunele din Piața Roșie se aflau 
iriii de moscoviți și oaspeți din 
numeroase țări.

In tribuna Mausoleului lui Lenin 
au luat loc conducătorii partidului 
și guvernului, în frunte cu N. S. 
Hrușciov, și președintele Algeriei 
Ahmed Ben Bella.

Mareșalul Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., a trecut în 
revistă trupele aliniate în Piața 
Ro=ie și pe străzile învecinate și 
a felicitat pe ofițeri și soldați cu 
prilejul sărbătorii. Apoi, ministrul 
Apărării a rostit de la tribuna Mau
soleului o cuvîntare.

Prin Piața Roșie au defilat ele
vii academiilor și școlilor militare 
militari, grăniceri, ostași ai infan
teriei aerotransportate, activiști.

După cum arată agenția TASS 
la parada a fost prezentată pentru 
prima oară noua armă — rachetele 
cuplate. Prin fața Mausoleului au 
trecut rachete tactice, dispunînd 
de o mare putere și înaltă preci
zie, rachete de diferite clase și des
tinații, rachete cu bătaie lungă ale 
flotei de submarine, care pot fi 
lansate de sub apă, subunități ale 
trupelor de rachete cu destinație 
strategigă. dotate cu rachetele cele 
mai puternice, rapide și cu bătaie 
lungă, inclusiv cu rachete intercon
tinentale și globale. La paradă au 
participat, de asemenea, rachete 
de interceptare pe mari distante 
fără pilot, care au o precizie ex
cepțională și mari posibilități de 
luptă pentru distrugerea oricăror 
mijloace moderne de atac aerian- 
cosmic.

După parada militară a urmat 
demonstrația sărbătorească a oa 
menîlor muncii din Moscova. De
monstranții purtau lozinci cu cu
vinte de salut adresate oamenilor 
muncii de pe toate continentele 
tuturor celor care luptă împotriva 
imperialismului =i colonialismului 
pentru pace, democrație, indepen
dență națională și socialism.

R. S. Cehoslovacă
FRAGA 1 (Corespondentul A- 

gerpres transmite :)
Incepînd din zorii zilei, mii și 

mii de cetățeni din Praga, tineri și 
mai vîrstnici, se îndreaptă spre 
Vaclavske Namesti.

La ora 8,3# ei s-au adunat în 
fața tribunei de la care le vor
bește președintele Republicii Socia-

lor ce ne stau în față întreaga ini
țiativă creatoare, întreaga sa pu
tere de muncă, astfel ca să putem 
raporta succese din ce în ce mai 
mari în toate domeniile de acti
vitate.

In încheiere vorbitorul a spus:
Sărbătorind ziua de 1 Mai, mi

lioane de oameni ai muncii din o- 
rașele și satele patriei noastre, în
suflețiți de încrederea nețărmurită 
în justețea politicii partidului, își 
demonstrează încăodată hotărîrea 
de a merge mereu înainte pe ca
lea socialismului, își exprimă din 
nou sentimentele de profundă prie
tenie cu popoarele țărilor socia
liste, solidaritatea cu toate forțele 
care luptă pentru victoria păcii și 
socialismului în întreaga lume.

Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
Ziua frăției muncitorilor de pretu
tindeni !

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

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și organiza
torul tuturor victoriilor noastre!

Cuvîntarea a fost deseori subli
niată de aplauzele și ovațiile parti- 
cipanților la miting.

După încheierea mitingului a 
avut loc marea demonstrație a oa
menilor muncii din Valea Jiului.

zilei de 1 Mai 
hotare
liste Cehoslovace, primul secretara! 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, An
tonin Novotny. Din mii de piepturi 
răsună apoi acordurile internațio
nalei.

A început demonstrația oameni
lor muncii In fruntea demonstran
ților pășesc reprezentanți ai Fron
tului național, muncitori fruntași.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 1. Corespondentul 

Agerpres. A. Pop, transmite:
In dimineața zilei de 1 Mai, spre 

piața Dozsa Gyorgy s- au îndreptat 
coloane nesfîrșite de oameni ai 
muncii din capitala Ungariei socia
liste.

Piața, îmbrăcată de sărbătoare, 
este dominată de portretele lui 
Marx, Engels și Lenin. In tribuna 
oficială sînt prezenți Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, președintele guver
nului Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc, Dobi Istvan, președintele 
Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, și cosmo
nautul Andrian Nikolaev, oaspetele 
guvernului șl al Frontului Popular 
Patriotic, membri ai Biroului Poli
tic și ai guvernului.

In sunetele fanfarelor au defilat 
peste 250 000 de muncitori, intelec
tuali, studenți și elevi,

R. P. Bulgaria
SOFIA 1 (Agerpres).
Piața „9 septembrie ■ din capita

la Bulgariei a îmbrăcat vestminte 
de sărbătoare. La tribuna Mauso
leului lui Gheorghi Dimitrov au 
luat loc: Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, conducători 
ai partidului Comunist și membri 
ai guvernului, membri ai Prezidiului 
Uniunii populare agrare bulgare, 
precum și conducători ai delega
țiilor sindicale străine, sosite la 
Sofia cu prilejul sărbătorii de 1 
Mai.

La ora 10, a început demonstra
ția de 1 Mai a oamenilor muncii 
din Sofia.

Demonstrații ale oamenilor mun
cii au avut loc și în centrele regio. 
nale din țară. La demonstrația £jr 
la Plovdiv a asistat Todor Jivkbv, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 1 (Agerpres).
La 1 Mai, în Varșovia, de-a lun

gul străzii Marszalkovskaia, împo
dobită cu steaguri și lozinci, s-au 
adunat mii de locuitori ai Varșo
viei. Potrivit tradiției, tribuna de 
onoare a fost instalată în fața Pa
latului Culturii și Științei. In tri
buna de onoare au luat loc: Wla- 
dyslaw Gomulka, Josef Cyrankie- 
wiez și alți conducători ai partidu
lui și guvernului.

Wladislaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., a rostit ® 
cuvîntare. In sunetele fanfarelor 
au defilat apoi zeci de mii de oa
meni ai muncii din fabrici și uzi
ne, oameni de cultură, artă și 
știință, studenți și elevi.

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 2. Corespondentul A- 

gerpres, P. Popa transmite:
Cu prilejul zilei de 1 Mai a avut 

loc la Belgrad tradiționala paradă 
militară, în prezența președintelui 
R.S.F.I., Iosip Broz Tito, și a altor 
conducători de partid și stat, pre
cum și a numeroși oaspeți de peste 
hotare.

Parada a fost urmată de demon
strația oamenilor muncii din Bel
grad și a reprezentanților celorlalte 
republici făcînd parte din R.S.F, 
Iugoslavia.

R. D. Vietnam
HANOI 1 (Agerpres).
In Republica Democrată Vietnam 

ziua de 1 Mai a fost sărbătorită 
pretutindeni cu deosebit entuziasm.

La Hanoi și în alte orașe ale 
țării, unde a dominat întreaga zi 
o atmosferă sărbătorească, au avut 
loc mitinguri și serbări populare.
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