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^mănunchind bucuria pe care pri- 

m®var^ ne-o revarsă în inimi eu sa
tisfacția marilor victorii repurtate 
sub conducerea partidului în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, puternicul entuziasm în mun
că cu încrederea fermă în viitorul 
luminos al patriei, poporul nostru 
sărbătorește cu însuflețire marea 
sărbătoare a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor din toate ță
rile. De șaptezecișicinci de ani, în 
această primă zi de mai, steagurile 
roșii reunesc sub faldurile lor mili
oane de oameni ai muncii de pretu
tindeni în lupta împotriva exploată
rii și asupririi capitaliste, pentru pace 
și progres, pentru socialism.

Poporul rotnîn sărbătorește această 
luminoasă zi în condițiile îndeplinirii 
acestor năzuințe. Lupta eroică a cla
sei muncitoare, sub steagul gloriosu
lui nostru partid, a deschis poporu
lui dram larg spre o viață nouă, 
fără exploatare și asuprire, spre vic
toria deplină a socialismului. As
tăzi, cînd marile obiective stabilite 
de Congresul al HI-lea al P.M.R. au 
devenit o realitate vie, cînd po
litica de industrializare bazată pe 
mobilizarea intensă a propriilor forțe 
Ș'r glorificarea maximă a resurselor 
f stale promovată cu consecvență 
de nertid a ridicat puterea econo
mică a Romîniei socialiste pe culmi 
nebănuite, patria noastră oferă ima- 
giaea tăriei țări în plină înflorire, al 
cărei popor se bucură din plin de 
roadele muncii sale eroice. Graiul suc
cint *1 cifrelor pune în lumină! vic
torii cu care ne mîndrim. Intr-o 
perioadă de numai 5 ani, 1960—1964, 
forța industrială a țării s-a dublat.

Ride iară primăvara
Peste timpuri, peste plai. 
Bucuria umple țara, 
G-a venit Intti de Mai.

E iarăși primăvară cu cer 
senin. E iarăși sărbătoare. A 
muncii sărbătoare. Pretutin
deni s-au făcut pregătiri in
tense. in întreprinderi, fabrici, 
uzine și pe șantiere, oamenii 
muncii și-au sporit eforturile 
pentru obținerea de noi suc
cese. S-au pregătit și artiștii 
amatori. Zilnic, sălile cluburi
lor și ale căminelor culturale 
au răsunai de ropotul pașilor 
tinerești ai dansatorilor, de 
melodiile interpreților, de acor
durile orchestrelor și ale fan
farelor. Alături de toți oame
nii muncii din Valea Jiului, 
artiștii amatori Iniimpină ziua 
de 1 Mai cu bucurie și entu
ziasm, cu ctetec, joc și voie 
bună.

Ziua internațională a celor 
ce muncesc din lumea întrea
gă va fi iarăși sărbătorită prin 
muncă și prin tintec. Cintecul 
va urca și cobori portativele, 
transmitted inimilor căldură și

A II -
realizîndu-se un ritm mediu de creș
tere de 14,8 la sută față de 13 la 
sută eît prevedea planul șesenal. 
Producția anuală globală a țării noas
tre este în prezent de 8 ori și ju
mătate mai mare decît în 1938.

Semnificativ este faptul că în do
meniul industriei energetice, numai 
puterea instalată intrată în funcțiune 
anul trecut depășește capacitatea tu
turor uzinelor electrice existente în 
Romînia pe vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Principalele ramuri 
ale industriei moderne — industria 
energetică, chimică, constructoare de 
mașini — dau aproape jumătate din 
întregul volum al producției indus
triale. Avîntul economic al țării noas
tre este ilustrat și de faptul că în- 
tr-o singură zi realizăm 9 200 tone 
oțel, 8 000 tone laminate, 5 300 tone 
fontă, aproape 50006000 kWh ener
gie electrică, 50 tractoare, 60 cami
oane și autobuze, peste 1 400 000 mp 
'diferite țesături, 130 000 perechi în
călțăminte.

Minerii, oamenii muncii din cele
lalte ramuri economice ale Văii Jiu
lui își aduc din plin contribuția la 
succesele pe care poporul nostru le 
obține în opera de înflorire a patriei. 
Milioanele de tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic extrase din adîn- 
curile bazinului nostru minier, fluxul 
de energie ce pornește din marea cen
trală termoelectrică de la Paroșeni, 
bogățiile pădurilor valorificate la un 
nivel superior vorbesc grăitor de 
hărnicia cu care colectivele minelor 
și întreprinderilor Văii Jiului mun
cesc pentru a da viață sarcinilor

(Continuare te pag. 3-a)

optimism, încredere te zilele 
însorite de azi, te viitorul tot 
mai luminos de miine.

Valea întreagă va cinta pen
tru nou și frumos, pentru pre
zent și viitor, pentru pace și 
bunăstare.

De la Cimpu lui Neag la 
Cimpa, te ritmul vioi al note
lor, artiștii amatori vor fi pre- 
zenți cu muzica și veselia.

„Viață nouă". Lonenii vor fi 
prezenți pe scenă cu corurile 
„Partid, lumina vieții noastre", 
„Noi te slăvim republică mă
reață", „Cintecul minerilor", 
„Ctetec de 1 Mai", cu melo
dii populare și uverturi din o- 
perete, cu programe ale bri
găzilor artistice de agitație...

Stei frteturi doar din două 
repertorii ale artiștilor ama

Sărbătoarea pe portativ
Pe portativele petrilenilor fi

gurează cîntecele „1 Mai", 
„Glorios partid", „Ne cheamă 
albastrul din zare", „Nu mă 
călca mîndro pe picior", „In 
grădiniță", arii din opereta 
„Lăsați-mă să tint" de Ghe- 
rase Dendrino și „Boccacio" 
de Suppe, marșuri și uverturi 
pentru fanfară. Tot petrilenii 
vor prezenta o suită de dan
suri populare romteești, mai ■ 
multe melodii de muzică popu
lară, un program al brigăzii 
artistice de agitație intitulat

tori. Portativele cuprind insă 
mult mai mult. Pentru a în
șira aici repertoriile tuturor 
formațiilor care vor urca sce
nele in zilele de 1 și 2 Mai 
ne-ar trebui mult timp și spa
țiu. Dar cele citeva secvențe 
redau pe deplin entuziasmul 
și optimismul ca care oamenii 
muncii își vor sărbători ziua 
lor internațională. „Ne cheamă 
albastrul din zare" spune cin
tecul. E tetr-adevăr o chema
re. O chemare a viitorului că
tre noi. către aceia care U

ZIUA MUNCII
Trec batalioanele muncii ca fluvii 
revărsate pe albii de șosele, 
trec Iegînd ecuatorul de poli 
pe autostrăzi de ginduri paralele. 
In spații, stoluri de ginduri senine 
sărută luminile necunoscute și înalte 
și Cosmosul împresurat 

de bucuria-ntilniri! 
așteaptă ia prima gară din Marte. 
Se revarsă-n marea de flori și lumini 
entuziaste milioane proletare 
și ziua crește solemnă și albă 
e ziua luptei clasei muncitoare!

GEORGE BANETE

Panoul evidențiaților 
in întrecerea socialistă

DEDIU VASILE ȘERBAN NICOLAB
șef brigadă șef brigadă

mina Aninoasa mina Vulcan

Roadele întrecerii 
însuflețite

© Minerii din Aninoasa, deținătorii „Steagului ro
șu" de întreprindere fruntașă pe ramură pe 1964, se 
situează în fruntea întrecerii dintre exploatările miniere 
din Valea Jiului. După munca rodnică din prima etapă 
a întrecerii, colectivul minerilor aninoseni raportează 
depășirea sarcinilor de plan cu 9 500 tone cărbune de 
bună calitate — față de 4 000 tone angajament — pre
cum și un randament de 1,420 tone pe post, cu 20 kg 
pe post mai mare decît prevedea sarcina.

© Colectivul celei mai mari exploatări miniere din 
bazin, mina Lupeni a înscris realizări de seamă pe 
graficul întrecerii — 500 tone de cărbune peste pre
vederi.

© In această lună minerii din Uricani au întețit pul
sul întrecerii socialiste reușind să extragă peste plan 
mai mult de 3 000 tone de cărbune și să atingă un 
randament de peste 1,550 tone/post

© Energeticienii Paroșeniului se prezintă la, demonstra
ția de la 1 Mai raportînd depășirea producției de ener
gie electrică planificată cu 22 796 000 kWh, economiile 
la consumul specific însumează 690 tone combustibil 
convențional, beneficiile 20 000 lei, iar economiile la 
prețul de cost se cifrează la 702 000 lei.

© Muncitorii forestieri cinstesc ziua de 1 Mai cu în
semnate realizări; ei și-au îndeplinit integral sarcinile 
de plan la producția globală și marfă pe patru luni, au 
depășit planul la producția globală pe luna aprilie cu 
35,29 la sută și au livrat peste plan 220 mc bușteni 
gater fag, 270 mc lobde industriale P.F.L., 215 mc 
cherestea de fag și alte sortimente.

© Colectivul Fabricii de fire artificiale „Viscoza ‘ din 
Lupeni întîmpină ziua de 1 Mai cu angajamentul de 
întrecere depășit. In primele 4 luni ale anului au fost 
produse peste plan 8 650 kg fire de mătase, iar econo
miile la prețul de cost au atins 42 000 lei față de 
25 000 lei angajament.

© Constructorii dc pe șantierele Văii Jiului se pre
zintă la 1 Mai cu realizări însemnate. Planul de pre
dări la apartamente pe trimestrul I a fost realizat in
tegral, iar pentru 1 Mai au fost executate finisajele in
terioare la încă 120 apartamente în Petrila, 40 apar
tamente în Petroșani și 72 apartamente în Vulcan.

AVRAM VASILE SZABO .MARTIN
șef brigadă șef brigadă
mina Lupeni mina Petrifa

scrutăm cu îndrăzneală. Pen
tru că albastrul din zare spre 
care mergem cu pași repezi, 
înfrățiți in ginduri și te fapte, 
e el: Viitorul. „Gloriosului 
partid, lumina vieții noastre", 
cum este redat te vers și me
lodie, i se aduc cuvinte de 
mulțumire pentru toate cite 
străbat zările patriei și împing 
cu semețe brațe de oțel norii.

Iar 1 Mai. sărbătoarea cea 
mai dragă a oamenilor mun
cii de pretutindeni, curge lin 
pe frumoasa melodie a mare
lui artist al neamului nostru 
Ciprian Porumbescu în versu
rile : „Rîde iarăși primăva
ra / Peste timpuri peste 
plai, / Bucuria umple ța
ra, / C-a venit Intîi de Mai". 
Și e tiț se poate de firesc. 
In țara e sărbătoare. Flutură 
drapele roșii și tricolore te 
bătaia razelor de soare. Se 
dansează și se ctetă. E vese
lie. E iarăși primăvară cu cer 
senin. Valea noastră. întreaga 
țară e în sărbătoare.

D. GHEONEA

MAFTF.I STAN MARCU CONSTANTIN
șef brigadă mecanic locomotivă

mina Uricani Depoul C.F.R. Petroșani

Irig. HABER FRANCISC 
mecanic șef 

preparația Coroești

N1COARA.. NICOLAE 
lăcătuș mecanic 

U.R.U.M.P.

ENCIU GHEORGHB 
șeful sectorului Roșia 

I. F. Petroșani

ILIE MIHAI 
șef brigadă zidari 
șantierul Livezetii
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Prospețime. Flori și copilărie fericită.

IliMU ÎNTRECERII

În haine 
de sărbătoare

Ca în fiecare an, localitățile Văii 
Jiului întîmpiriă ziua de 1 Mai îm
podobite în straie de mare sărbătoa
re. Sărbătorește e înveșmîntat noul 
oraș al minerilor — Uricani, Lu- 
peniul, Vulcanul, Aninoasa, Petro- 
șaniul, Petrila, Lonea, întreaga , Vale 
a Jiului. Pe străzi mii de drapele 
roșii și tricolore, fluturași, lozinci 
ce exprimă dragostea și atașamentul 
nemărginit al maselor față de partid, 
dorința lor arzătoare de a contribui 
cu întreaga capacitate de muncă la 
măreața operă de desăvîrșire a so
cialismului în patria noastră. In fe
restrele caselor șt prin vitrine, flu
turași, drapele tricolore și roșii și 
multe buchete de flori.

Pregătiri intense se fac în fiecare 
casă. Gospodinele nu mai prididesc 
gătind fot felul de bunătăți, se pre
gătesc drapeluțe mici roșii și trico
lore pentru copiii care vor participa 
la demonstrație, iar cei mai harnici 
dintre cei harnici își anină pe piep
turi ordinele și medaliile primite ca 
semn de înaltă prețuire a muncii.

La cabane, pe locurile unde vor 
avea loc serbările cîmpenești, în 
restaurante, peste tot pregătirile sînt 
încheiate. Deci, petrecere frumoasă și 
voie bună.

Рекйа, (iartteruî nev,

De la frumos, la mai frumos
De sărbătorile mari, oamenii îm

bracă hainele cele mai frumoase; pi 
umblă la un sipet: al sufletului. La 
sipetul acesta umblă mai in fiecare 
zi. Dar, bijuteriile închise in el nu 
sînt uzate. Sînt bijuterii de multe 
carate care rezistă timpului. Oame
nii poartă de sărbătoare — ca în fie
care zi — și aceste bijuterii ale su
fletului.

Cu orașele și localitățile noastre 
se iniimplă cam tot la fel. Numai că 
ele își înmulțesc bijuteriile de la un 
an la altul.

Continua transformare a cunoșcut-o 
și orașul Petrila. De la sărbătoarea 
de 1 Mai a anului trecut au fost 
preddte minerilor 280 de apartamen
te. Alte 80 își așteaptă locatarii. 152 
de apartamente și o școală cu 16 săli 
de clasă își lasă mingiiate de soarele 
primăverii danturile roșii ale ziduri
lor abia ieșite de sub mina zidarului. 
Este o față a Petrilei. ‘

Pe cea de-a doua față, mai inti
mă, aceea a preocupărilor, sentimen
telor și aspirațiilor oamenilor o des
coperi dacă întreprinzi o muncă de 
cercetare în universul sufletesc al 
lor. Aceasta e cel puțin tot aiît de 
frumoasă, tot atît de interesantă.

Lazoo Alexandru ar putea să po
vestească multe despre el. O face cu 
cuvinte alese cu grijă. Dar, dincolo 
de ele ghicești ușor bucuria unei 
vieți împlinite. O.Cupă de ctteva luni 
un apartament in blocul 8. „Eu, spu
ne el, am fost păstor. Păstor la tur
ma satului. Acum sînt miner. Eu și

Alături de întregul nostru popor, 
oamenii muncii din Valea Jiului au 
întîmpinat în acest an ziua de 1 Mai 
— ziua frăției muncitorilor de pre
tutindeni — sub semnul desfășurării 
unei susținute munci pentru a con
tribui la dezvoltarea economiei noas
tre naționale, la continua înflorire 
a patriei socialiste.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, mobilizați de
sindicate și organizațiile U.T.M., co
lectivele de muncitori, ingineri și
tehnicieni au pus ca obiective cen
trale în întrecerea socialistă sarcinile 
economice de bază stabilite de ple
nara C.C. al P.M.R. din 30 noiem
brie — 1 decembrie 1964: îmbună
tățirea calității produselor, darea în 
funcțiune Ia termen a noilor obiec
tive productive și atingerea în cei 
mai scurt timp a parametrilor pro
iectați, îndeplinirea exemplară a sar
cinilor pentru export. Colectivele uni
tăților din cadrul C.C.V.J. și-au sta
bilit ca obiective centrale în între
cere : îmbunătățirea calității sorti- 
mei dor de cărbune livrate econo
miei naționale prin intensificarea 
măsurilor politice și tehnico-organi 
:satorice pentru reducerea conținutu
lui de cenușă în cărbunele brut 
extras; colectivul F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni să îmbunătățească calitatea 
firelor de mătase cu circa 5 la sută 
față de realizările anului trecut; со 
lectivul I.C.T. Paroșeni să ridice în 
'lemestrul 1 parametrii de funcționare 
:i grupului energetic nr. 4 de 150. MW 
la sarcina nominală, pe baza extinderii 
utomatizării; constructorii de pe șan

tiere să scurteze termenele de exe

ai mei ne bucurăm de viață așa cum. 
știm să ne bucurăm noi oamenii clnd 
toate ne merg din plin". O familie 
la care cămările sufletului s-au um
plut de tot felul de bucurii: a cămi
nului nou, a mobilei moderne — a 
bunăstării de fiecare zi.

Dar a. vorbi despre.. înnoiri și bu
curii ale oamenilor fără a vorbi de 
efortul nobil al meșterilor de case, 
ar fi o nedreptate. Pentru ca fața 
unui orășel ca Petrila să aride acum 
așa ca în fotografie, a fost nevoie 
de munca încordată, creatoare a 
meșterilor acestora. Din lungul șir 
de nume nu poți extrage decît ci- 
teva; ale celor care au fost aici, de 
la început și care au fost mereu în 
frunte: zidarii lui Bologan Dincă, 
Budieă Nicolae, Kinal loan. Posta- 
lache Dumitru, Timan Iosif, dulghe
rii lui Geamănu Mihai. Popescu 
Gheorghe, Țibuleac Gheorghe.

Petrila s-a schimbat mult Intre 
două sărbători. A apărut aici inedi
tul — blocul turn — care înfruntă 
înălțimile cu cele 10 nivele ale lui. 
Oamenii se bucură de roadele mun
cii lor; nu numai la Petrila, ci în 
toată Valea, în toată țara. Sărbătoa
rea muncii ii va afla pe toți la un 
loc și pe fiecare in parte mulțumit 
de viața, de roadele muncii lui, dor
nic de a face mai mult decît a făcut, 
de a visa mai mult decît a visat, 
dornic de alte împliniri.

Și aceste împliniri vor veni, cu 
siguranță.

I. CIOCLE1

MOMEU SAMOILA 
președintele Consiliului tocai 

al sindicatelor Petroșani

cuție a noilor obiective industriale 
și social culturale.

Muncind cu răspundere pentru în
deplinirea planului și a angajamen
telor, oamenii muncii din orașul Pe
troșani raportează la 1 Mai suc
cese însemnate în înfăptuirea sarci
nilor ce le revin. Astfel, planul pro- 
ducției globale industriale pe tri
mestrul I a fost îndeplinit pe ansam
blul Văii Jiului în proporție de 102,4 
la sută, iar plănui producției marfă 
in proporție de 101,2 la sută. Față de 
perioada corespunzătoare a anului tre 
cut producția globală industrială a 
crescut cu 13,9 la sută, iar produc
tivitatea muncii în industria bazinu
lui cu 12,7 la sută.

Au fost date peste plan în primul 
trimestru 7 639 tone de cărbune spă
lat, 22 796 671 kilowați — oră ener
gie electrică, 8,6 tone de mătase ar
tificială și alte produse.

Se cuvine a fi apreciată în mod 
debsebit activitatea depusă de colecti
vele exploatărilor miniere Aninoasa și 
Petrila, care au extras importante 
cantități de cărbune peste plan, de 
calitate mai bună decît în anii tre 
cuți, de "Colectivul I.C.T. Paroșeni, 
c-are a depășit angajamentul anual 
la producția de energie electrică și 
s-a achitat exemplar de sarcinile pen
tru export și de colectivul Fabricii 
de fire artificiale „Viscoza" Lupeni,

Din strădania metalurgiștilor de la U.R.U.M.P., printre care г nu
mără și sudorul Moise Miihai din fotografie, se nasc utilaje și mecanisme 
care ușurează munca minerilor.

Agenda zilelor
1 mai

Q Teatrul de Stat, ora 16 — 
„Intrigă și iubire" de Fr. Schiiler; 
ora 20 — „Copacii mor în picioa
re" de A. Casona.

O Ora 16, clubul muncitoresc 
t Vulcan — „Azi e mai frumos că 

ieri”, concert — spectacol susținut 
de formațiile clubului.
0 Estradele improvizate în car

tierul Livezcni și Ip ștrandul din 
Petrila, orele 16—19 — programe 
cultural-artistice.

2 mai
0 Teatrul de Stat, ora 16 — 

„Fii cuminte. Cristofor” de A. Ba- 
ranga; ora 20 - „Titanic vals" de 
T. Mușatescu.
0 Ora 9. stadionul „Jiul" — 

deschiderea festivă a Zilei tinere
tului din R.P.R.; ora 21, la hale — 
Carnavalul tineretului.
0 Estrada din cartierul Live- 

Wii — programe cultural-artistice 
prezentate de formațiile clubului 
sindicatelor din Petroșani, de an
samblul Casei pionierilor, de ar
tiștii amatori de la I.M.P.. de e- 
chipele artistice ale școlilor gene
rale de 8 ani și medii din Petro
șani, precum și de unele formații 
ale cluburilor din Vulcan. Lupeni, 
Paroșeni și Petrila.
0 Estradele d*n centrul orașu

lui Lupeni, de la ștrandul din Pe- 

care a îmbunătățit simțitor calitatea 
firelor, depășindu-și, la fel, angaja
mentul anual la producție, luat în 
întrecerea socialistă.

In primul trimestru al acestui au 
au fost obținute realizări însemnate 
și în îndeplinirea planului de inves
tiții, evidențiindu-se colectivele 
T.C.M.C. Coroești, I.C.M.M. Petro
șani, șantierelor de construcții și 
montaje de laj Paroșeni, șantierului 
de construcții de locuințe Lupeni.

Raportînd partidului și guvernu
lui rezultatele obținute în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
minele, uzinele, fabricile și șantiere
le din Valea Jiului, alături de ce
lelalte categorii de oameni ai mun
cii, consideră ca o datorie patriotică, 
de mare răspundere politică, de a 
munci pe viitor cu și mai multă 
pasiune și avînt creator pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor tra
sate de partid, de a organiza mai 
bine procesul de producție în toate 
compartimentele, la toate locurile de 
muncă, în toate unitățile economice. 
Ei sînt ferm hotărîți să întărească 
disciplina in muncă, să asigure o res
pectare strictă a normelor de teh
nica securității, să aibă mereu în 
centrul preocupărilor îmbunătățirea 
calității produselor, mărirea eficienței 
economice a investițiilor, îndeplini
rea cu cinste a sarcinilor pentrțuex- 
port — obiective cu care, vor-^în- 
tîmpina cel de-al IV-lea Cortgres al 
P.M.R.

de 1 și 2 mai
trila, de pe Valea Morii din Vul
can — frumoase programe cultu
ral-artistice susținute de artiștii a- 
matori mari și mici din localitățile 
respective.

0 Curtea Școlii generale de 8 
ani tir. 4 Petroșani, oră 18 — foc 
de tabără urmat de programe ar
tistice ale pionierilor.

0 Ora 9, stadionul „Minerul", 
terenurile de handbal și volei, cen
trul orașului, toate din Lupeni — 

„Cupa 2 mai" la fotbal, volei, hand
bal, motociclism. Participă sportivi 
seniori și juniori din Localitate; 
ora 17, stadion „Minerul" — cam
pionat categoria В la fotbal între 
Minerul — Gaz metan Mediaș.
0 Teren „Jiul" Petroșani, ora 

9,45 — campionat regional de 
handbal între Știința II Petroșani
— Victoria Călan; ora 11 — Ști
ința Petroșani — Dinamo Brașov, 
campionat categoria A; ora 12 — 
30 Decembrie Petroșani — Bucura 
Hațeg, campionat, regional.

0 Ora 17, terenurile din Vul
can, Aninoasa. Petrila — meciuri I 
în cadrul campionatului regional 
de fotbal între: Minerul Vulcan
— Parîngul Lonea; Minerul Ani
noasa — Dacia Orăștie: Prepara
torul Petrila — Știința Petroșani.

0 Sala de sport a I.M.P.. ora 
9.Э0 — campionat categoria A. se
ria H-e, Ia volei: Știința Petro
șani — Știința Brașov.

. ......... . ,, , „ , ■■■ —
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COORDONATE
Izvorul a rămas același în a- 

dtacuri acolo unde conlucrarea 
djntre milenii și sirînsoarea adîncu- 
rilor i-au împlinit metamorfoza. 
Și totuși coordonatele cărbunelui 
sînț astăzi altele. Cirouitul lui de 
acum două decenii începea în a- 
bataje și se încheia în focarele lo
comotivelor de cale ferată sau ale 
unor centrale electrice care, în com
parație eu giganții energetici că
rora le-a dat naștere planul de e- 
lectrificare elaborat de partid, a- 
par ca niște miniaturi.

Dacă acum îți arunci privirea pe 
etichetele prinse în grabă pe va
goanele din componența marșru- 
telor ce pornesc zilnic din Valea 
Jiului spre cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării, faci cunoștință cu 
noile coordonate ale cărbunelui, 
cu geografia industrială a Romî- 
niel socialiste. O geografie în care 
vezi materializată interpătrunderea 
dintre munca minerilor și cea a 
cocsarilor și furnal iștilor, a ope
ratorilor de la tablourile de co
mandă ale fabricilor de ciment, a 
energeticienilor Căci industrializa
rea socialistă, prin care partidul a 
pus bazele unei impetuoase dezvol
tări economice a țării, a dat utili
zării cărbunelui noi coordonate, 
iar muncii eroice a minerilor pa
triei noastre adevărata ei valoare.

•, Hunedoara, imensa cetate a fon

tei și oțelului, se hrănește cu cocsul 
rezultat din cărbunele smuls din 
a dineurile Lupeniului, Vulcanului 
și Uricaniului. In cărbunele Văii 
Jiului își găsește obîrșia semî- 
cocsul dat siderurgiei de bateriile 
de fluidizare de la Căian.

Pe adresele cu destinația cărbu
nelui nostru regăsim numele mul
tor uzine și fabrici care fac cinste 
industriei romînești: Steagul roșu- 
Brașov, Electroputere Craiova, Li
zina de strunguri Arad, Uzina de 
țevi Roman și ale altor uzine ca
re trimit în întreaga țară con
voaie de camioane, locomotive 
Diesel-electrice, mii de strunguri 
de înaltă precizie etc.

An de an se înmulțesc stațiile 
de destinație spre care se îndreaptă 
cărbunele Văii Jiului. Și fiecare 
nouă adresă marchează apariția 
unui nou vlăstar al industriei noa
stre. Combinatul de celuloză de la 
Brăila, Combinatul chimic Victoria, 
Combinatul chimic de la Tîrnă- 
veni — iată numai cîteva dintre 
ele, căci cărbunele este așteptat 
de peste 1 000 de unități economi
ce din' întreaga țară. Este aștep
tat de colectivele fabricilor de Ci
ment de la Bicaz, Brăila, Medgi
dia și Cernavodă, de unde azi por
nește cimentul spre barajul hidro
centralei1 de pe Argeș, iar mîine — 
spre cel de la Porțile de Fier. 11

N О I
așteaptă uzina de superfosfați de F 
la Năvodari, iar mîine — marele l> 
combinat de la Turnu Măgurele. 
И așteaptă metalurgiștii de la O- 
țelul Roșu și Cîmpia Turzii, iar 
mîine — gigantul siderurgiei care 
crește acum lingă Galați...

Pe fiecare vagon cu cărbune se 
prinde în grabă, cîie o etichetă din 
care afli destinația cărbunelui. 
Locuri unde găsești materializate 
luminoasele sarcini elaborate de 
cel de-al IlI-tea Congres al P.M.R. 
Munca minerilor Văii Jiului se îm
bină strîns, organic, cu cea a în
tregului popor în marele efort ®1 
desăvîrșirii construcției socialiste 
în patria noastră. Realizările cu 
care minerii Văii Jiului Cinstesc 
ziua de 1 Mai, stau mărturie că 
ei sînt la datorie, că sînt la înăl
țimea marii răspunderi de a smul
ge adîncurilor pîinea industriei 
noastre socialiste.

Munca lor plină de inițiativă, 
rezultatele tot mai bune pe care 
le obțin în întrecerea socialistă își 
au rădăcina în voința de a raporta 
celui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. că sarcinile încredințate de 
partid au fost îndeplinite cu cinste, 
Î11 hotărîrea de a pune, prin în
făptuirea cu succes a prevederilor 
planului șesenal, o temelie trainică 
victoriilor de mîine.

dl Mai peste hotare
Acțiuni ale clasei

ATENA 29 (Agerpres).
In ajunul zilei de 1 Mai în Gre

cia se semnalează un puternic val 
de acțiuni ale clasei muncitoare. Ea 
Atena și Pireu se află în grevă șo
ferii și conducătorii de autobuze. In 
nordul Greciei au întrerupt lucrul 
mașiniștii și fochiștii de pe locomo
tive. Pescarii din Voios, care au des
fășurat timp de 45 de zile o grevă,

O mișcare care ia
HAGA 29 (Agerpres).
Ziarul. „De Vaarheid“ publică de

clarațiile unor studenți din univer
sitățile olandeze care au vizitat re- 
cent Spania și Portugalia. Studenții 
olandezi cate și-au expus impresi
ile cu prilejul unei conferințe de 
presă organizate la întoarcerea la 
Haga au afirmat că represiunile dez
lănțuite de guvernele celor două 
țări nu pot infringe împotrivirea 
studenților și profesorilor și că lup
ta lor împotriva regimurilor lui

Greve în Italia
ROMA 29 (Agerpres),
La chemarea celor trei centrate 

sindicale italiene — Confederația Ge
nerală a Muncii, Confederația Sin-

muncitoare
au obținut satisfacerea majorității 
revendicărilor lor. Pregătesc noi ac
țiuni muncitorii și funcționarii din 
sistemul energetic.

Guvernul grec a interzis organiza
rea la Atena a mitingului de 1 Mai 
ta aer liber. De aceea, sindicatele 
au adresat muncitorilor și funcțio
narilor chemarea de a participa la 
mitingul de la teatrul „Akropole" din 
centrul orașului.

amploare
Franco și Salazar continuă să ia 
amploare. In timpul vizitei, studenții 
olandezi au avut convorbiri cu con
ducători ai mișcărilor studențești 

din Spania și Portugalia și au strîns 
material în legătură cu represiunile 
la care sînt supuși participanțiî Ia 
aceste mișcări. Cu prilejul conferin
ței de presă s-a subliniat că lupta 
studenților spanioli și portughezi se 
bucură de simpatia și sprijinul stu
denților din ©landa.

de a închide un umăr de șantiere.
Și sindicatele muncitorilor de la 

căile ferate italiene au organizat o 
grevă generală а feroviarilor de 27

I М А I
(Urmare din pag. l-a)

puse de partid. însuși peisajul Văii 
Jiului ce se îmbogățește an de an 
cu noi turnuri de extracție și clă
diri industriale, cu numeroase blocuri 
de locuințe, oglindește transformări 
profunde care ne umplu inimile de 
bucurie, transformări ce poartă pece
tea anilor glorioși ai construcției so
cialiste.

Succesele pe care poporul nostru 
le-a obținut pînă în prezent alcă
tuiesc o temelie solidă viitorului plan 
einatoal 1966-1-970, In decursul că
ruia vom obține noi și noi izbînzi pe 
drumul progresului economic, bunăs
tării și înfloririi patriei. Colectivele 
minelor și întreprinderilor Văii Jiu
lui sînt hotărîte să dezvolte suc
cesele de pînă acum spre a întîm- 
pina cu realizări deosebite cel de-al 
iV-ies Congres al P.M.R.

se^Tdorind ziua de 1 Mai, oame
nii tecii din patria noastră își 
exp, dă hotărîrea de a munci mai 
rodnk ~ ie a obține noi succese îu 
desăvîrșirea construcției socialiste, 
aducînd astfel o importantă contribu
ție ia creșterea continuă a forțelor 
socialismului și păcii în întreaga lu
me. Realizările remarcabile obținute 
de țările socialiste în toate domeniile 
de activitate, perspectivele spre care 
•le se îndreaptă, constituie pentru 
masele oamenilor muncii din lumea 
capitalistă un îndemn la luptă îm
potriva exploatării și asupririi, pen
tru eliberarea socială și națională, 
pentru democrație, pace și socialism.

împreună cu oamenii muncii din 
întreaga lume, poporul nostru săr
bătorește ziua de 1 Mai ^xprimîn- 
du-și năzuința fierbinte de pace, con
vingerea că prin unirea în.tr-un front 
Uriaș a tuturor forțelor contempo
rane ate păcii, forțele războinice pot 
fi frînate.

De 1 Mai poporul nostru își rea
firmă cu vigoare hotărîrea de a mun
ci cu toate forțele pentru înfăptui
rea programului desiivîrșirii construc
ției socialiste, in patria noastră, în

crederea în justețea politicii partidu
lui care, devotat principiilor inter
naționalismului proletar, militează 
permanent pentru unitatea și coeziu
nea țărilor sistemului mondial so
cialist și a mișcării comuniste mon
diale. Sub steagul victorios al parti
dului. poporul nostru își va aduce j 
din plin contribuția la victoria în 
întreaga lume a cauzei socialisms ț 
lui și a păcii.

DIN SUTE DE
В primăvară I Pe înălțimi țagii, 

brazii, mestecenii șt plopii negri rid 
și cîntă in ploaie, rid și clniă in 
soare. Omizile „nonei" nu mai rod 
frunzele, nu mai sfredelesc trunchiu
rile. Tratați cu „Cometox" bolnavii 
se vor transforma la timpul lor in 
mobilă, cofraje, celuloză, alcool. 
„Lymantria monaha", nesățioasa 
dăunătoare a pădurilor, a fost învin
să. O mină de oameni ai noului ev 
au răpus o imensă armată, neînvin
să de sute de ani.

Acum, în pragul marii sărbători 
de primăvară, muncitorii forestieri 
din sectoarele !, F. Petroșani au mai 
cîștigat o bătălie. Mîinile lor harnice 
au lărgit zona suprafețelor împădu
rite eu încă 35 de ha. Puieții au 
prins rădăcini. Mirați, cucii nu mai 
recunosc nici fețele Voievodului, nici 
pantele Aușelului, nici dealurile Cim
poiul.

In parchetele de pe Arcanul, Gal
bena, Prodan, Jieț, Girbov, Straja 
seara premergătoare zilei de 1 Mai 
e veselă. A încetai zumzetul jeră- 
straielor mecanice, ticăitul funiculare- 
lor, duduitul tractoarelor și a înce
put cîniul oamenilor. Forestierii, in 
drum spre cabane, dau glas vestite
lor „maramureșene" și „învirtitelor" 
oltenești. Dimineața ei au atacai ul
timii zeci de metri cubi din angaja
ment, după-amiază „forul". Seara 
este însă planificată pentru dichis. 
Mîine majoritatea dintre „pădurenii" 
din brigăzile conduse de Strungarii 
Nicolae, Silaghi Ioan, Ungureanu
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Se pregătește schimbul de naîi ne. Ea o oră de curs în atelierul de lucrări practice al Școlii profesionale 
dm Lupeni.

INIMI
Petru, Morăruș Vasile, Pop Octa
vian, vor fi prezenți ta Petroșani în 
uriașa coloană a demonstranților. 
Au cu ce se mlndri „pădurenii" I. F- 
ului. Numărul cubicelor, a sterilor, a 
bucăților de lemn și cherestea rdea- 
să, a lobdelor și bilelor manele, a 
traverselor și doagelor date peste 
plan, a întrecut de mult ordinul su
telor. Nici calitatea nu e mai prejos. 
In. patru luni I.P.R.Q.F.I.L., fabricile 
de mobilă din București și Craiova, 
C.G.VJ.-ul, G.F.P.-ul. unitățile pen
tru' export și zeci de alți beneficiari 
au notai în procesele verbale de re
cepție numai calificative bune.

Dacă despre realizările lor, har
nicii muncitori din ocoalele silvice 
și sectoarele forestiere vorbesc puțin, 
în schimb, aproape că nu le poți mă
sura entuziasmul cu cere discută 
despre noile lor condiții de muncă 
și viață. Fugitiv, reții din spuse cî
teva cifre pline de semnificație: in 
cele patru sectoare forestiere ale l.F. 
Petroșani există 87 de cabane (toate 
spațioase, cu paturi infățaie și colț 
cultural), 87 de ferăstraie mecanice 
(care au eliminat de mult doborîtui 
arborilor manual), 24 de funiculare, 
15 tractoare etc.

Ev nou, viață nouă, oameni cu o 
atitudine nouă. Și toate acestea, rea
lizate în numai două decenii și ceva.

...E în prag de sărbătoare. Pădu
rile răsună de un /vesel c.înt de oa
meni. E cîniul inimii și al recu
noștinței.

A. NICHIFOREt 

dicatelor oamenilor muncii și Uniu
nea Italiană a muncii — lucrătorii 
de la șantierele navale au declarat 
joi o grevă de patru ore. Ei protes
tează împotriva intenției guvernului

Delegația militară romînă
și-a încheiat vizita în R. S. Cehoslovacă

PRAGA 29 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite:

Joi dimineață, delegația militară 
romînă, condusă de ministrul Forțe
lor Armate ale R. P. Roraîne. gene
ral de armată Leontin Sălăjan, 
care a făcut o vizită prietenească 
în R. S. Cehoslovacă, a părăsit Fra
ga, îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe peronul gării, dele
gația a fost condusă de L. Strougal, 
secretar al C.C. al P.C. din Ce

Lucrările sesiunii Consiliului Executiv 
al U.N.E.S.C.O.

PARIS 29 (Agerpres).
La Paris continuă lucrările celei 

de-a 70-a sesiuni a Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O., care au în
ceput luni. Cele 30 de state repre
zentante la sesiune dezbat raportul 
cu privire la activitatea U.N.E.S.G.O. 
pe anul 1964, prezentat de directo
rul generai al organizației, Rene 
Maheu. Raportul arată că în țările 
ta curs de dezvoltare s-au făcut pro
grese simțitoare în domeniu] învă- 
țămîntului. Procentajul copiilor care 
urmează cursurile școlare a sporit 
între 1954-1962 de la 5,3 la sută la 
8.6 la sută îh Africa și de la 9,6 la 
13 la sută în Asia. Procentele co
respunzătoare în America Latină sînt 
11,2 și 14 la sută. Maheu a subli

de ore, pentru marți 4 mai. Mun
citorii feroviari revendică reglemen
tarea relațiilor între Societatea de 
căi ferate și sindicate și îmbunătă
țirea situației lor economice.

hoslovacia, general de armată B. 
Lomsky, ministrul apărării naționale 
al R.S. Cehoslovace, și adjunct* ai 
săi, generali și ofițeri și alte ofi
cialități.

A11 fost prezenți, de asemenea, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.R. la Praga, prof. Oh. 
Nlțescu, și membri ai ambasadei.

Au fost de față, de asemenea, ata- 
șații militari ai țărilor soaaUrte, 
acreditați ia Praga.

niat îhsS că mai sînt necesare «nari 
eforturi pentru realizarea unui pro
gres mai substanțial în domeniul m- 
vățămîntului din țările în curs de 
dezvpltare, la toate ciclurile școlare, 
și ta lupta împotriva analfabetismu
lui.

Noi bombardamente 
asupra teritoriului 
R. D. Vietnam

HANOI 29 (Agerpres),
După cum anunță agenția de 

presă V.N.A., în noaptea de 27 spre 
28 aprilie și în cursul zilei de 28 
aprilie, avioane americane și st»d- 
vietnameze au bombardat și mitra
liat de cîteva ori regiuni populate 
din R. D. Vietnam, precum și insu
lele Hon Mat și Con Co.

Au fost doborîte cinci avioane ina
mice, iar altele au fost avariate.

întrevedere
Rusk-Burghiba jr.

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Secretarul de stat a) Ș.U.A. Dean 

Rusk, a avut o întrevedere cu Ha
bib Burghiba jr. ministrul de ex
terne al Tunisiei, care se află în 
vizită în Statele Unite. A fost abor
dată problema ajutorului american 
acordat Tunisiei. Totodată, cei doi 
miniștri au discutat pe scurt pro
punerea președintelui Burghiba pri
vind reglementarea problemei pales- 
ttaieM.
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Comitetul executiv al Sfatului popular al orașului regional Petroșani 
adresează felicitări lucrătorilor din aparatul sfaturilor populare orășenești și 
comunale, colectivelor de muncă din unitățile economice și instituții, tutu
ror cetățenilor Văii Jiului și le urează noi succese în lupta pentru tra
ducerea în fapt a sarcinilor trasate de partid.

Conducerea F.F.A. „Viscoza" Lu 
peni felicită toți muncitorii, tehnicie 
niî și inginerii întreprinderii pentru 
realizările obținute și ie urează noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau în față. Conducerea C.C.V.J. felicită călduros colectivele exploatărilor miniere, 

pe toți muncitorii, inginerii, maiștrii, tehnicienii și funcționarii din unită
țile combinatului și le urează succese depline în întâmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al P.M.R.

Comitetul de partid, comitetul sindicatului, comitetul U.T.M., conducerea 
tehnico-administrativă, felicită cu căldură întregul colectiv al minei pentru 
realizările obținute și le urează noi succese în îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

Comitetul de partid, conducerea Institutului, felicită studenții, cadrele 
didactice, pe salariații institutului și le urează noi succese in munca 
instrur.tin-educniină. _______

Comitetul de partid, comitetul sin
dicatului, comitetul U.T.M. și condu
cerea tehnico-administrativă a I.C.T. 
Paroșeni felicită cu căldură între
gul colectiv al întreprinderii, și-i 
urează noi succese în munca de vi
itor.-^........... ... . .

Comitetul de partid, comitetul sindicatului, comitetul U.T.M., conducerea 
tehnico-administrativă, adresează întregului colectiv al minei felicitări căl
duroase pentru realizările obținute în producție și le urează noi succese în 
muncă.

Conducerea Filialei Petroșani a 
B.R.P.R. felicită pe toți salariații 
săi și le. urează noi succese în muncă.

PETROȘANI J
Organizațiile de partid și de masă, 

conducerea f.L.L. Petroșani felicită 
pe toți cei ca prin munca lor rodnică 
au contribuit la înfrumusețarea loca
lităților noastre, dorindu-le noi suc
cese în viitor.

Conducerea oficiului I.C.I.L. Pe
troșani adresează felicitări tuturor 
salariaților săi.

PETRO ȘAHI
De 1 Mai, conducerea I. F. Petro

șani adresează felicitări lucrătorilor 
forestieri, dorindu-le să obțină în 
viitor noi și importante succese.

Conducerea I.R.I.G. — Unitatea 
Petroșani felicită colectivele subuni
tăților sale din Valea Jiului, dorin
du-le noi succese în îndeplinirea 
planului

Conducerea ICEMIN — Filiala Pe
troșani felicită călduros inginerii și 
tehnicienii, laboranții și pe toți cei
lalți salariați din cadrul unității și 
le urează noi izbînzi în activitatea 
de cercetare.

Consiliul de conducere edinjiope- 
rativei felicită lucrătorii corftFatorl 
și adresează calde mulțumiri, tytibli- 
cului care este deservii de căi 1 uni
tățile noastre.

n
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Conducerea T.A.P.L. Petroșani fe
licită întregul personal din unitățile 
subordonate pentru strădania depusă 
în scopul bunei deserviri a oameni
lor muncii și îi urează noi succese 
în muncă.

Lucrătorii Filialei Petroșani a 
Băncii de investiții felicită pe toți 
oamenii muncii care lucrează în do
meniul investițiilor pentru îndepli
nirea și depășirea planul pe tri
mestrul I și ie dorește noi succese.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA'! Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, аккжааі 26Э.

Conducerea Grupului de șantiere 
nr. 2 Valea Jiului a T.R.C.U. adre
sează călduroase felicitări tuturor 
muncitorilor, beneficiarilor și își ex
primă convingerea fermă că munci
torii șantierelor vor face totul pen
tru predarea la termen a obiective
lor social-culturale prevăzute în plan.

Adresăm calde felicitări colectivu
lui de constructori și montori din ca
drul șantierului, precum și benefi
ciarilor și le urăm succes deplin în 
realizarea sarcinilor de plan.

Conducerea I.C.R.TJ. felicită pe 
toți salariații unității pentru succesele 
dobindite dorindu-le activitate rodnică 

pe viitor in scopul satisfacerii depli
ne a exigențelor consumatorilor.

Tțparul: I-P.H. Subunitatea Petroșani 40369


