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Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc!
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA!

PRIMAVARA
VIEȚII

intind, ca un fantas-

de convingere grafl- 
mineri se vor mîndri

tradiție, 
obținut

deschid 
incinte

în fie- 
un a- 

Loc — 
mișca-

mult ca oricind, adiaturile munților uoș- 
dăruiesc rodul bogat, prin care munca 
a minerilor Văii Jiului se interpune cu

cinci de ani 
concentrează 
al țării, nu- 
universllare. 
localitate, in

in

energii uriașe aleargă 
țării cu viteza luminii, 
ale acestei energii se 
la Paroșeni.
oferă un pregnant ta-

. (din voi. „Treptele anilor")
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Mugurii au pleznit inundind văzduhul cu mi
racolul frunzelor și al florilor; copiii noștri, ei 
înșiși mai minunate flori, zburdă în întimpinarea 
celei mai frumoase dintre lunile primăverii. Prag 
de mai, in ale cărei înnoiri muncitorii de pe 
toate meridianele văd simbolul împlinirii celor 
mai mărețe visuri de libertate, progres și feri
cire, zi care a devenit simbol al solidarității ce
lor ce muncesc de pretutindeni în lupta pentru 
aceste nobile țeluri.

Răminein extaziați în fața dimineților de mai, 
dar valorile înalte ale acestor sentimente Ie 
trăim Intens in fața tabloului primăverii pro
priei noastre vieți. Sub steagul glorios al parti
dului comuniștilor am desființai exploatarea o- 
mului de către om, ne-ani smuls țara din îna
poierea in care a fost ținută de fostele clase 
stăpinitoare, făurim cu tăria brațelor, cu puterea 
minților noastre prosperitatea patriei socialiste. 
Politica leninistă a partidului de industrializare 
a țării, de cooperativizare a agriculturii, de dez
voltare multilaterală a întreafi economii își arată 
acum din plin roadele.

Mai 
tri iși 
eroică
cea a oțelarilor, furnaliștllor, a constructorilor 
de mașini, cu munca întregului popor. Impetuoa
sa dezvoltare a industriei miniere este viu re
flectată în faptul că în acest an, producția zil
nică de cărbune întrece de aproape 4 ori po 
cea a anului 1948. Exploatărilor miniere Lupeni, 
Aninoasa, Petrila și Lonea își alătură potenția
lul în continuă creștere minele Vulcan, Cimpa 
I și 11 redeschise in anii socialismului, iar mi
nele Dilja și Paroșeni au îmbogățit recent harta 
industrială a Văii Jiului. In prezent se 
minele 1 ivezeni și Barbăteni, ale căror 
prind contur.

Continuînd și dezvoltînd o frumoasă 
minerii exploatărilor noastre miniere au 
succese de seamă în îndeplinirea sarcinilor pe 
care planul cincinal Ie pune în fața industriei 
miniere. Cifrele de sinteză ale acestor succese 
vor da conținut și putere 
celor cu care coloanele de 
mîine 'a marea sărbătoare.

Pes.e munți și cimpii se 
tic păienjeniș, rețelele magistralelor electrice de 
înalta tensiune prin care 
de la no capăt la altui al 
Unul din marile Izvoare 
află aici, in Valea Jiului,

Valea noastră a Jiului 
blon a ceea ce poate făuri, la scara întregii țări, 
un popor liber, stăpîn pe destinele sale, călăuzit 
cu înțelepciune de partidul comunist, a cărui 
politică se identifică cu cele mai nobile nă
zuințe ale celor ce muncesc. Așezările miniere 
ale acestui bazin carbonifer au devenit orașe 
infloritoare Municipiul Petroșeni, al cărui peri
metru cuprindea acum douăzeci și 
o populație pe jumătate analfabetă, 
astăzi învățămîntul superior minier 
mărindu-se printre centrele noastre 
Avem licee și școli noi în fiecare 
toamna altele își vor deschide porțile, dar parti
dul ne îndeamnă să privim mai înainte spre 
saltul de la învățămînlul general obligatoriu de 
8 ani la cel de 10 ani, care constituie una din 
principalele premise ale dezvoltării în perspec
tivă ale României socialiste. Ne mindrim cu 
realizări de seamă în creșterea producției și a 
productivității muncii, simțim efectul binefăcător 
ai recentelor măsuri pentru ridicarea nivelului 
de trai dar partidul ne pune în față noi sar
cini privind perfecționarea continuă a organiză
rii producției, creșterea eficienței economiei, 
ridicarea pe o treaptă superioară a întregii noas
tre activități.

Ziua de 1 Mai, tradiționala sărbătoare a frăției 
muncitorilor din toate țările în lupta pentru li
bertate, pace și pregres social, va prilejui o vi
brantă manifestare a bucuriei și satisfacției pen
tru succesele obținute pină acum, dar mai ales o 
reafirmare a hotărîrii tuturor celor ce muncesc 
de a îndeplini sarcinile desăvirșirii construcției 
socialiste, a înfăptui cu fermitate politica parti
dului, de a munci neobosit pentru prosperitatea 
șl înflorirea continuă a patriei.

E Mai Intîi
de George Lesnea

E lumea-n strai de primăvară 
Și-n miini cu trandafiri de steaguri, 
Spre viitor, din țară-n tară, 
Pășește înflorind meleaguri.
Zadarnic șade un balaur, 
Scrișnind din dinfi de fier, la pindă. 
Cu spada păcii, sfint tezaur,
11 vom supune la osîndă.
In lături spini I Venin — în lături 1 
Jos cu atomicele groaze /
Chiar soarele-i cu noi alături, 
Mișcîndu-și gleznele de raze. 
Senine gînduri. dragi cuvinte, 
Ne duc pe-a lumii drumuri grele : 
Tot înainte, înainte I
Cu stele-n ochi și-n inimi stele. 
E Mai intîi! Dafi friu nădejdii! 
Luptafi, popoare muncitoare I 
Dispară crincene primejdii I
E Mai întii I Cinta[i, popoare 1

M ineritul Văii Jiului a ajuns la 
vîrsta cînd poate face retro
spectiva unui secol. Un secol 

al unei îndeletniciri de milenii care 
a adus omului piatra, bronzul, fierul 
și, o dată cu ele, 
ascensiunea sa că
tre civilizație. Așa 
cum. de altfel, căr
bunele, această 
„piatră care arde" 
se înscrie ca prin
cipal component al 
ansamblului 
factori care 
marcat nașterea și 
dezvoltarea explozivă a marii in
dustrii.

Indrăgostiții de istorie, de muzeis
tică se apleacă , cu o răbdătoare sete 
de cunoaștere asupra vechilor scri
eri, schițe și fotografii, pentru a pu
ne mai amplu în lumină prețul cu 
care primii noștri mineri smulgeau 
munților marea lor bogăție. Fără în-

marile epoci în

doială, o dată cu adîncirea minelor, 
pe măsura descendenței nivelului de 
exploatare a stratelor au 
instalațiile de extracție cu 
apărut primele motoare 
a trebuit să se facă ceva

intervenit 
aburi, au 
electrice, 
pentru a

Marca ascensiune
nevoiți să 
în adîncuri 

a putea po- 
foamea copi-

de 
au

se introduce în adîncuri o brumă de 
aer proaspăt. Dar tot ceea ce s-a 
întreprins, n-a trecut dincolo de li
mita a ceea ce a putut face mine
rul fie cliiar și cu prețul celor mai 
mari eforturi. Iată de ce încă
două decenii, în minele Văii Jiului 
puteam întîlni la fiecare pas sapa, 
tîrnăcopul, rîzna și multe alte unel-

acum

te rudimentare pe care rîuri de su
doare curgeau 12—14 ore în șir. 
Foștii stăpini ai minelor n-au chel
tuit nici un ban acolo unde brațul 
minerului putea răzbi, unde se pu
teau stoarce averi cu prețul muncii 

de rob și al vieții 
celor 
intre 
spre 
toii
ilor lor. Nu rareori 
glasul lor aspru, 
plin de revoltă s-a 
făcut auzit pînă 
dincolo de hotare 

cerînd ziua de muncă de 8 ore, con
diții mai bune de muncă, dreptul 
la o viață de om, nu o dată au în
frunzit gloanțe în marea luptă pen
tru înlăturarea exploatării, pentru 
libertate.

I. B.

(Continuare in pag. a 3-a)

roșu Amintire
din

fie-
Mai

Jiul 
me-

Din cite știam și după cum 
îmi povesteau bătrinii 
juru-mi, Maxim baci era ne
lipsit din coloana celor ca
re, după un vechi obicei rnl- 
nieresc, se îndreptau în 
care an în zorii lui 1 
spre poiana Surducului.

Acolo Ia Surduc, unde 
cotește brusc părăsind
leagurile transilvănene, se a- 
dunau minerii de pe Vale la 
sărbătoarea muncii. Era în 
anii cînd seara spre asfințit, 
cite unul mai curajos dintre 
ei, în drum spre casă îndrăz
nea să murmure celor din 
jur cu mare băgare de sea
mă „...Hai la lupta cea mare".

Circula o legendă pe atunci 
în orașul de pe Jiu. Se spu
nea că Maxim baci, bălrinul, 
se așeza an de an în fruntea 
coloanei, cu laibărul bine 
strîns pe coșul pieptului și.

de mai
cit finea ziua de 1 Mai, chiar 
dacă soarele bă tea ca la tro
pice, el nu se dezbrăca de 
haina cunoscută mai de to)i 
cei care veneau la Surduc. 
Unii povesteau că odată i-au 
oferit o ladă de berc dacă 
își va scoate laibărul și va 
urca cu ei în cămașă pină 
în afiniș. Bălrinul refuza de 
fiecare dată cu încăpățînate.

Sini 24 de ani de atunci. 
L-am văzut în capul unei co
loane care se îndrepta spre 
locul traditional pentru săr
bătorirea 
ber. Era 
imaculată 
dimineții 
purpurie,
tul inimii, o seceră înfrățită 
cu un ciocan străluceau in 
bătaia soarelui de mai.

primului 1 Mai 11- 
înlr-o cămașă albă 
și flutura in vintul 
o imensă flamură 
Pe piept, în drep-

T. KARPATIAN

Programul transportului

de
comun spre locurile
agrement

INTERVIUL NOSTRU

Io ziua de 1 Mai, după demonstrația de Ia 
Petroșeni, precum și în 2 mai, oamenii muncit 
se vor îndrepta spre locurile de agrement. Au
tobuzele vor fi suprasolicitate. De aceea am con
siderat oportună discuția cu tov. ing. ROMOȘAN 
GHEORGHE, directorul I.C.O. Petroșeni, pe tema 
pregătirilor ce se întreprind spre a asigura fa 
zilele sărbătorilor condiții optime transportului 
în comun spre cabanele și locurile unde se vor 
desfășura petrecerile cimpenești. Așadar, prima 
întrebare:

va desfășura 
comun în zilele 
spre locurile de

Cum se 
transportul în 
de 1 și 2 mai 
agrement ?

— Vom 
oamenilor 
ca Florii, 
la Gambrinus ne-a răspuns tov. 
Romoșan Gheorghe. Din stația- 
cap de linie Petrila, autobu
zele vor circula începînd de la
1 mai, orele 12, și în ziua de
2 mai 
de la 
oră-n 
Florii.
bana Cîmpu lui Neag, autobu
zele vor pleca la orele 9, 10 
șt 11 cu întoarcere de la Cîmp 
la orele 17, 18 și 19. Pe acest 
traseu va mai circula autobu
zul cu orar fix. Am prevăzut, 
de asemenea, două autobuze 
pentru ziua de 2 mai, care vor 
circula spre Gambrinus.

lișat la autogara Petroșani 
precum și în centrul orașului 
Lupeni.

asigura transportul 
spre cabanele Lim- 
Cîmpu lui Neag și

din 15 în 15 minute, iac 
autogara Petroșeni din 
oră la cabana Lunca 
Din Lupeni, pentru ca-

— Cum va putea ii cunos
cut noul orar?

— A fost întocmit orarul au
tobuzelor ce vor circula spro 
bazele de agrement și va fi a-

— Pentru preintimpinareu e- 
ventualelor defecțiuni, 
suri au fost luate ?

ce mă-

se află 
două e- 

vor fi toi 
pentru orice

— Atelierul mobil 
în stare „caldă", iar 
chipe de reparații 
timpul în garaj
intervenții. Totodată, vom a- 
vea autobuze do rezervă. Bu- 

' na desfășurare a transportului 
în comun va fi urmărită de șe
fii de servicii și conducerea 
întreprinderii care vor fi tot 
timpul pe traseu. Măsurile a- 
minlite sînt valabile, de alt
fel, și pentru celelalte zile de 
odihnă.

P. BREBEN

Succese
in
cinstea

Doar cîteva cifre... Se referă 
la înfăptuiri înscrise în perioa
da scursă de la începutul a- 
cestui an pînă în ajunul zilei 
sărbătorii celor ce muncesc de 
pretutindeni. Cîteva cifre care 
reflectă grija partidului șl sta
tului nostru pentru asigurarea 
unor condiții de muncă și via
ță mereu mai bune, grija ca 
bucuriile, satisfacțiile să se 
facă simțite în fiecare familie 
de miner, constructor și fila- 
toț, metalurg, forestier, cefe
rist și energetician, din Valea 
Jiului.

BUCHET
DE
BUCURII

214 familii s-au mutat 
în noile apartamente preda
te de constructori în această 
primăvară. Tot în această 
primăvară au fost predate, și 
au început să funcționeze, 
două corpuri din modernul 
complex comercial și de de
servire de la Petrila.

Au fost vîndute popu
lației 215 frigidere, 713 ara- 
gaze, 714 televizoare, 3 214 
ceasuri, 563 mașini de spă
lat, 440 aparate de radio, 160 
mașini de cusut, ș. a.

Cetățenilor municipiului 
nostru le-au fost vîndute 
mărfuri alimentare in valoa
re de peste 90 
cu aproximativ 
mai mult decît 
corespunzătoare 
cut.

1 035 oameni ai muncii 
au plecat la odihnă și trata
ment prin 
trimestrul 
stațiunilor 
alți 2 017 
tehnicieni

milioane lei, 
4 milioane 
in perioada 

a anului tre-

sindicate, iar în 
II vor lua drumul 
balneo-climalerice 

muncitori, Ingineri, 
și funcționari.

sărbători
99

V. TEODORESCU

(Continuare în pag a 2-a) (Continuare în pag. a ^-at

marii
: privighetoarea cînta

Pe estrade și pe stadioane

VERTICALELE VULCANULUI

E iarăși primăvară 1 Sentimentul 
nobil al muncii cuprinde acum toa
tă firea, de la gîza mică șl floarea 
albăstrie la omul creator al bunu
rilor materiale și spirituale. E iarăși 
primăvară I Prin actul muncii, omul 
se leagă, acum parcă mal mult, de 
glie, de versul și cîntecul păinîntu- 
lui, de jocul și obiceiurile răsărite 
pe meleagurile străbune. De mîine e 
mai, e luna florilor. In fiecare gînd 
se strecoară un vers nerostit, 
care inimă primăvara revarsă 
cord prelung. Și toate la un 
cîntec, joc, poezie, drumeție,

re cît mai multă în tonifiantul aer 
liber — constituie simfonia primă
verii. In aceste zile ale florilor, pă
sărelelor și fluturilor, cînd forța re
generatoare a primăverii dă o altă 
față cîmpiiior, pădurilor și orașelor, 
un elogiu primăverii și muncii aduc 
toți cel înfrățiți cu munca și primă
vara. Spontaneitatea manifestărilor 
în acoste prime zile de mai, în a- 
ceste zile de sărbătoare a muncii

Combinatul carbonifer Valea 
Jiului fntîmpină ziua de 1 Mai 
cu frumoase realizări. Cele 
peste 10 000 tone de cărbune 
extrase peste plan de la înce
putul anului, sînt rezultatul 
strădaniilor depuse îndeosebi de 
colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de Ia minele 
din Lupeni, Petrila, Aninoasa 
șl Uricani care au depus efor
turi susținute pentru promova
rea tehnicii avansate, pentru 
sporirea rentabilizării șl efi
cienței fiecărui loc de muncă, 
au valorificat pe deplin rezer
vele interne.
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Ramuri
de 
mesteacăn

Crengile de mesteacăn le-am 
cunoscut din virsla cea mai 
fragedă și sub denumirea de 
arbore de mai. Dintre tofi ar
borii de pe dealurile de prin 
împrejurimi mestecenii și-au 
pus primii, odată cu despri- 
mă\ ararea, coroanele frunzișu
lui verde-crud. Ne-a fost pri
ma relevafie, prima dovadă că 
primăvara a devenit certitu
dine. Noi evadam din colo
niile înegrite de fum spre 
dealuri, în impărăfia mestece
nilor. Le salutam apariția ca 
și sosirea noului anotimp cu 
zbenquirile noastre pline de 
extaz. Și așteptam sosirea lu
nii lui Florar. Porneam în cete 
în ajunul primei zi de mai, a- 
legeam dintre arborii tineri 
pe cei cu coroana cea mai bo
gată și bine proporțională și-i 
aduceam in colonie. Invidiam 
flăcăii răsărifi, pentru care 
suplii mesteceni, puși la por- 
111c iubitelor, au mijlocit ex
primarea sentimentelor de a- 
ieefiune pentru alesele inimii 
lor.

A doua zi, zorii lui 1 Mai 
găseau coloniile împodobite 
sărbătorește. La poarta fiecă
rei căsufe străjuiau semefi șl 
proaspeți arborii de mai — 
simbol al primăverii, al săr
bătorii frățietății muncitorilor 
de pretutindeni, al încrederii 
celor năpăstuiti într-o lume a 
dreptafii. Dar, crengile de mes
teceni au fost și-o invitafie i 
chemau în mijlocul naturii, 
unde Unu Mai era sărbătorită 
1nlr-o atmosferă de vivacitate 
și optimism, de întreaga su
flare a coloniei miniereșll.

Și așa era de fiecare 1 Mai. 
Dar anii au trecut. Semnifi

cația arborelui de mai s-a am
plificat. Acum 24 de ani am 
trăit primul nostru 1 Mai li
ber. Crengile de mesteceni au 
împodobit atunci primele tri
bune pe al căror fundal domi
nau secera și ciocanul.

De atunci simbolul speranțe
lor a devenit și simbol al vic
toriilor. De fiecare 1 Mai, 
crengile de mesteacăn împo
dobesc. frontispiciile edificiilor 
dc pe magistrala orașului pe 
care se revarsă șuvoiul vibrant 
al demonstranților, ale gran
dioaselor noastre, edificii fău
rite sub soarele libertății. Mii- 
ne, la marea revărsare de oa
meni, școlărite vesele și dră
gălașe, îmbrăcate în rocliife 
albe, vor flutura deasupra ca
petelor, împreună cu stegulefe 
purpurii și tricolore, flori de 
mai și crengi înfrunzite de 
mesteceni.

Pentru noi, au aceeași va
loare : simbol al primăverii, 
al încrederii In viitorul ome
nirii.

I. DUBEK

VIGOARE Șl GINGĂȘIE.

„Venifi: privighetoarea cîntă,
și liliacul e-nflorit“

(Urmare din pay. 1)

este, ca întotdeauna, irezistibilă. Swb 
semnul acestui sentiment nebiruit 
al primăverii, sub flamurile de pur- 
pur ale partidului nostru ce aid ca 
flacăra vie a împlinirilor noastre, 
oamenii muncii țin să se bucure de 
manea sărbătoare. Ga pretutindeni 
în întreaga țară, sărbătoarea muncii 
va atrage oamenii muncii din Valea 
Jiului în sălile de spectacole, pe sta
dioane, pe estrade în aer liber sau 
pe platourile din fața cabanelor. 
Sportivi din localitățile Văii Jiului, 
artiști amatori, vor face să freamăte 
gazonul stadioanelor sau podiumurile 
de concert. La Lunca Florii, fanfa
rele din Lonea și Petrila, orchestrele 
de muzică populară și ușoară, for
mațiile de dansatori de la cele două 
cluburi vor „colora" timpul liber al 
vizitatorilor cabanei cu frînluri de 
frumos. La Căminul cultural din 
Cimpa. formațiile artistice locale vor 
„zice din frunză iară"; Marinela Cră
ciun și Elena Iancu, autentice ta
lente solistice, vor arunca din nou 
fiori... de primăvară în inimile as
cultătorilor; dansatorii vor revărsa 
din nou prospețime și specific fol
cloric pnin minunata „nuntă" în a- 
cord de taragot. La Banița, echipa 
de fluierași a Căminului cultural 
din localitate va chema, la unison, 
Intr-o suită de „momîrlănești" pe 
I-ocuitorii comunei la o „mare ser
bare". In program: doine, învîrtite, 
două Ilen.uțe (Scutaru și Armaș) — 
soliste binecunoscute — dansatori. 
La Iscronâ, un grup de instrumentiști, 
un trio vocal, un solist dansator (în

La Lupeni, sub egida Consiliului mu
nicipal al Organizației pionierilor, 
elevii tuturor școlilor generale se 
vor aduna în jurul unui foc de ta
bără. La Câmpul hii Neag, tarago- 
tiștii și fluierași! căminului cultu
ral vot rețin- atentia sătenilor cu 
cântecul și jocul. In toate școlile se 
vor organiza serbări pionierești, la 
cluburi formațiile de artiști amatori 
vor profita de sărbătoare pentru 
a-și verifica încă o dată, în compania 
celui mai exigent juriu publicul 
local — potentele artistice. Stadio
nul Jiul din Petroșeni va fi, joi, de 
la ora 9, „teatrul" unor explozii ti
nerești sportive. întrecerile atletice 
dotate cu „Gupa elevul", partidele 
de handbal dintre reprezentativele 
Liceului Petroșeni, Grupului școlar 
Petroșeni șî e< lupele Utilajul și Ști
ința II vot putea fi vizionate „la 
concurență" cu întreceri voleibalis- 
tice și fotbalistice. La Petrila, o în
trecere de popice oaTe se anunță 
disputată : Utilajul — Jiul (ora 9,301. 
Și pe celelalte arene sportive, din 
toate localitățile, lozinca „mens .sana 
in corpore sano" se înscrie din cor
puri tinerești. Veselia exuberantă, 
disputele sportivp îndîrjite, acordu
rile instrumentelor muzicale — totul 
va crea o atmosferă care să se in
tegreze organic în această revărsare 
de primăvară care a cuprins întrea
ga noastră Vale, acum în ajunul mă
reței zile a muncii.

De aceea, versul macodonskian va 
răsuna mereu același: „Veniți: pri
vighetoarea cîntă și liliacul e-nflo- 
rit!".
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Trec muncitorii... ț
Trec muncitorii mindrelor ținuturi,
In palma lor se-ncheugă viitorul
Privește-i primăvară, să te bucuri, 
Partidul drug le-a lost îndrumătorul.

Trec muncitorii, porumbeii zboară 
Pur ti nd solia păcii, în iubire, 
Așa cum gîndul, alb, se desfășoară 
Drept legâmint uman de înfrățire.

Trec muncilori-n pas de libertate, 
Cătușele s-au frint 1-u vremii poarta
Surîsul cald, pe fefe-nseninate
E raza soarelui pe-o altă soartă.

MARIA DINCA

Flori de
Viu pulseazâ-n ele

întregul univers.
Orice coif de glob

ridică cite-un steag, 
far visurile mele

ingin-un sincer vers 
Florilor dc-arminden

din oricare prag.

Gin
Unealtă-i astăzi gîndul adunat 
în fluvii mari, 
c.e-n revărsare 
adună zare după zare.
Și stăvilarul, Munca, 
crește-n zvon

țigănești vor scoate sătenii din ca
să. Elevii școlii generale din Is- 
croni vor lua drumul cabanei Rusu.

Albia fluviului de cărbune
Livezeni se adîncește

Peste cîțiva ani, uriașul fluviu 
de cărbune care izvorăște din

Valeu Jiului, pornind cu mii 
de brațe către toate colțurile țării, 
va primi încă un afluent, cu izvoa
rele în adîncurile minei Livezeni.

Deocamdată mina Livezeni nu este 
însemnată pe nici o hartă. Ba este 
îndeajuns de bine conturată însă în 
preocupările constructorilor.

Pe zi ce trece, incintei viitoarei 
mine cu o capacitate finală de peste 
1 000 000 tone/an, i se adaugă alte 
și alte construcții.

Baia, atelierul mecanic, stația do 
compresoare, drumurile de acces, 
noul triaj, au depășit de mult înce
putul.

Strădaniile constructorilor de a 
termina la vreme lucrările de supra
față, pentru a da cale liberă mineri
lor să pătrundă în adîncuri sînt pe

Succese In cinsiea 
marii sărbători

deplin răsplătite. In anul 1967 șan
tierul minei Livezeni și-a depășit 
planul cu 0,5 Ia suta. Trimotrul I 
al anului 1968 a fost și mai fruc
tuos. Planul a fost îndeplinit în pro
porție de 122,2 la sută, reprezentînd 
31,2 la sută din planul anual. Rezul
tatele lunii aprilie sînt do aseme
nea la nivelul sarcinilor.

Pătrunzi în Incinta viitoarei mine 
și freamătul muncii se adună par
că din adînc, din izvoarele încă 
zăgăzuite ale viitorului fluviu de 
cărbune care, cer să-și vadă cit mal 
în grabă albia, să poată curge către 
nenumăratele guri do foc ce le aș
teaptă.

La o margine a incintei, buldoze
rul condus cu pricepere do Sava 
Gheorghe, desțelenește ultimii metri 
ai terasamentului. Ca o reptilă pre
istorică, flămîndă escavatorul coman
dat de Varga Coloman mușcă pă- 
mîntul. Ca la o comandă, autobascu
lantele nesățioase se apropie și se 
îndepărtează do ol, transported pă- 
mîntul acolo unde este necesar. Pî- 
nă acum terasamentul a fost înălțat 
la 2 m, fiind mișcati peste t'10 000 
metri cubi de pământ.

celeiași mine, constructorii se vor 
mîndri că au ridicat cel mai înalt 
turn din bazin.

La cîțiva zeci de metri dc puț, zi
darii lui Vasile Micolae, sînt pe 
terminate cu înălțarea turnului de 
răcire al stației de compresoare.

Totul este organizat aici în așa 
fel ca rezultatul să nu aibă nlciclnd 
în față semnul minus.

Calitatea bună a lucrărilor între
gește eforturile depuse do construc
tori.

Ritmul în caiV se desfășoară lu
crările de la noua mină Livezeni va 
lăsa în urmă însemnările făcute pe 
grafice, va apropia ziua cînd Izvoa
rele noului fluviu de cărbune vor 
rupe zăgazurile revărsîndu-se spre 
furnalele patriei. Constructorii se vor 
ține de cuvînt. Așa susține șeful 
de lot, Cheia ru Gheorghe, așa sus
țin maiștrii Tașcău loan și Istoc 
Bela, așa susțin șefii de echipe și 
brigăzi. Rezultatele de pînă acum 
le sînt cel mai temeinic argument.

R. SEIF JAN

arminden
Țara le cinstește

pe o strună rară, 
Sufletul ci arde-ntr-o

mare vibrare 
Gîndul meu

cu dragosle-nconjoara 
Florile de-armindeni viitoare.

1OAN CH1RAȘ

duri
din revărsarea fiecărui om.
Și gindurile-s unul 
înainte, 
un steag 'naifat dc palme

și de minte

S. RĂDULESCU

(Urmare din pag 1)

Lotul I Petroșeni, condus de 
Manea Florin, aparținind Gru
pului 2 șantiere Valea Jiului, 
printr-o muncă susținută, a reu
șit să-și realizeze sarcinile de 
plan pe luna aprilie cu două 
zile mai devreme. La construc
ția blocurilor Blb. 31c și a 
centralei termice nr. 1, s-au e- 
vldențiat: Rădulescu Marin,
zidar, Horvat Ludovic, iierar 
betonist, Cristea Constantin, 
dulgher și alții.

Intensiiicind ritmul de lucru 
constructorii din I upeni, apar
ținind aceleiași unități, au re
dus cu 3 zile termenul pentru 
glisarea blocului Gl. Un aport 
deosebit l-au adus și echipele

de dulgheri și fierar betoniști 
conduși de Catrinoiu Gheor- 
ghe și Rislca Gheorghe.

★

întreprinderea municipală 
de industrie locală Petroșeni 
a realizat sarcinile de plan pe 
primele patru luni ale anului 
depășind producția globală cu 
5,6 la sulă. Prin eîoriul’susți
nut al tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, au 
fost executate in plus peste 
plan de la începutul anului 49 
garnituri mobilă tip Parîngul. 
20 garnituri mobilă de bucă
tărie, 40 canapele precum si 
alte bunuri de larg consum în 
valoare de peste 800 000 lei.

Dar, obiectivul r•>' mai important 
la care se lucrează acum este glisa
rea turnului la puțul auxiliar.

In cinstea zilei de 1 Mai, dulghe
rii din echipa lui Gheorghe Gheor
ghe, fierarii betoniști conduși de 
Susan Petru, zidarii încadrați în bri
gada lui Vasile Nicolae și betoniștll 
hii Roșculescu Dumitru s-au între- 
cut pe sine, terminînd cu cîteva zile 
mai devreme pregătirile în vederea 
începerii operațiunilor de glisare a 
turnului puțului auxiliar.

.Glisarea trebuie s-o începem îna
inte de 1 Mai". Și s-au ținut de cu
vînt. Betonul a început să contu
reze forma turnului. Peste puțină 
vreme, turnul puțului auxiliar, înalt 
de 72 metri va da de știre minerilor, 
că drumul spre adincuri are permis 
de liberă trecere. Pînă la terminarea 
turnului de la puțul principal, al a-

Șl cind din adincuri a pornit spre 
ziuă tot mai mult cărbune, la su
prafață au răsărit flori nemaivăzute. 
In grădina de la Jieț și pină la U- 
ricani stăpinii adevărați ai gliei ro
mânești au descoperit frumosul și 
l-an sădit în inimi și conștiințe. Și 
de atunci țes ne-ncetat un cînt intru 
slava primăverii veșnice.

Două generații se intilnesc in e- 
chipa de fluierași din Jieț și răspin- 
desc cu măestrie vioiciunea con
stantă a cîntecului momîrlănesc o 
dată en mesajul culturii străvechi 
al meleagurilor dintre Paring și Re
tezat.

Corni minerilor din 1 onea și-a în
scris numele mai de mult pe lista ce
lor mai bune formații de acest gen 
din tară. De cite ori nu tresărim Ia 
vocea crainicului de Ia radio care 
anunți solemn pentru a cine știe 
Cita oară ; „cîntă corni minerilor din 
Lonea".

Evenimente despre care posterita
tea va lua cunoștință la orele de 
istorie, micile și marile bucurii co
tidiene sint imortalizate zilnic șl 
conservate cu grijă generațiilor ur
mătoare de talentațiî foloamatori din 
Petroșeni. Arta lor a rezistat nu 
odată confruntărilor din cadrul unor 
expoziții de prestigiu, la care au re
prezentat cu cinste Valea Jiului.

in ultima vreme am intilnit afișe 
pe străzile din Petroșeni care ne-au 
solicitat uimirea și admirația deo
dată Un qrup de studenți entuziaști 
au hotărî! ca in timpul lor liber să 
slujească Thalia. Cită noblețe la a- 
cești viitori Atlași ai lumii subpă- 
minîene.

Moscova. 1 ondra. Varșovia... și 
multe alte orașe de peste hotare și 
din țară au cunoscut arta celor care 
de peste un deceniu au descoperit 
izvoarele frumosului în cadrul cer
cului de artă plastică din lupeni. Un 
mod bine organizat de a petrece util 
sî nlăcnt timDul liber ? Poate ceva 
mai mult. Fsle un fel de a trăi.

Pentru a surprinde ineditul, pen
tru a avea imaginea clipei pe care 
nici nu am observat-o poate, cfțiva 
tineri (și ce tineri) privesc lumea 
dimprejur prin obiectivul aparatelor 
de filmat. Au format nu de mult ci- 
neclubul ..Amafilm1* din In”<>ni ca 
să poată pătrunde mai cu spor poe
zia imaninilor în mișcare, poezia lu
minii. "

Arta ’or, talentul lor. neastîmpărul 
cu care caută noul, frumosul, 
sint un mănunchi din poiana care 
duce spre o culme spre care nă- 
zuim luminați de un SOARE dătător 
de viață.

T. KOVACS

Șantierul noii mine Livezeni. 
Dulgherii din brigada condusă 
de Gabor Iosif montează co- 
frajele la clădirea ce va adă
posti mașina de extracție a 
puțului din incinta minei.
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„Bărbuncul"), fluierașii și dansurile

„Trăim în miezul unui ev aprins...**.
Am ales drept motto al rindurilor 

de față un vers al poetului Nicolae 
Labiș. Am ales tocmai acest vers 
pentru că interiorizează crezul po
porului nostru în tot ce creem, în 
tot ce avem datoria de a crea.

Trăim în miezul unui ev aprins. 
Din adincuri do galerii pînă-n vîr- 
furi de schele ne-am înălțat pentru 
a privi mai sus, spre mal bine, spre 
mai multă lumină. înțelegem prin a- 
ceastă lumină întreaga dinamică a 
vieții noastre contemporane și a 
muncii. Referindu- 
ne Ia municipiul 
Petroșeni, înțele
gem mai mult căr
bune și mai multă 
energie patriei, 
mai multe aparla- 
mente oamenilor 
muncii, mai mulți 
specialiști indus
triei miniere, înțe
legem progres pe 
toate fronturile 
muncii și ale vieții.

Trăim în miezul unui ev aprins. 
AI unui ev în care oamenii sapă 
la temelia propriilor suflete pentru 
a descoperi comorile de sentimente 
pe care le adăpostesc, pentru a des
coperi puterea creației, pentru a 
descoperi noul și frumosul din ele, 
pe care să le redea lumii în forme 
materializate de muncă.

Trăim în miezul unui ev aprins. 
Al unui ev în care munca — a- 
ceastă chestiune do onoare — îi 
înnobilează pe oameni. Ie dă aripi 
să zboare spre piscuri tot mai înal
te. Este epoca în care din relația om-

mașină învinge progresul, iar din 
îmbinarea utilului cu plăcutul cîș- 
tigă civilizația.

In acest miez de ev aprins, in 
prag de sărbătoare a muncii, oame
nii își unesc gîndurile, năzuințele 
dindu-le aceeași direcție — înainte 
spre progres și civilizație, înainte 
spre pace și bunăstare. Animați de 
idealuri comune, cu conștiința da
toriei în suflet, coloanele de demon
stranți vor trece mi ine în pas vo
ios prin fața tribunelor, venerindti-i 
pe conducătorii partidului și stalu

ORIZONTURI 
DE LUMINĂ

lui nostru pentru învățătura lor în
țeleaptă, pentru grija cu care ve
ghează la liniștea și bunăstarea tu
turor oamenilor muncii.

Cu fiecare zi, cu fiecare ceas, ne 
avîntăm tot mai mult înainte, spre 
orizontul luminos din față, mereu 
mai larg, mal senin. Ne place să 
privim înainte, să iubim oamenii și 
viața, să cinstim munca, să fim me
reu prinși în febra căutărilor de ine
dit, să creem azi mai bine decît ieri, 
mîine mai bine decît azi. Facem toa
te acestea din dorința de a îi me
reu noi înșine de a ne aufodepăși.

de a ști întotdeauna cînd, ce și cum 
trebuie făcut. Discutind deseori des
pre ceea ce e bine și ce e răn, des
pre ceea ce am realizat și despre 
ceea ce trebuie să mai realizăm, 
descoperim mereu în noi oamenii 
alte și alte valențe. Corelate cu vo
ința și pasiunea noastră, ele ne a- 
jută să privim la orizont dimineți 
tot mai limpezi. Ne ajută la aceasta 
puterea noastră de muncă și de ima
ginație, descoperirea tainelor celor 
mai ascunse dintre filele cărților, 
îndemnurile semenilor noștri.

Privim prin marele orizont de lu
mină ai pafriei... Privim și aprobăm 
generalizarea invățămîntului elemen
tar de 10 ani, noile condiții create 
elevilor, studenților și cadrelor di
dactice; privim și aprobăm măsurile 
judicioase, consistente de reducerea 
prețurilor Ia unele produse; nrh’lm 
și aprobăm majorarea pensiilor și 
sporirea salariilor; prjlvim prin ma
rele orizont de lumină al patriei, 
și aprobăm întreaga politică înțe- 
lee”'* a partidului nostru.

Privim _nr n orizontul de lumină al 
patriei... Privim ca printr-nn con cu 
vîrful spre noi și cu baza mare 
spre înainte. Avem dreptul să privim 
azi cînd mintea străpunqe visul în
drăzneț. Șl vedem o nrimăvară bo
gată. dinamică, veselă. Vedem o 
primăvară tînără și frumoasă, care 
coincide ni tinerețea șl frumusețea 
patriei. Privim ziua internațională a 
celor ce muncesc și ne dăm seama 
că ea nu-i marcată doar printr-o filă 
de calendar, ci prin însăsi fața nonă 
a țării, la edificiul căreia adăugăm 
zilnic cărămidă șl liant pentru a o 
face mai înaltă, mai puternică. A- 
dăuqăm zilnic noi etaje socialismu
lui în înfrățirea dintre cîntece șl 
schele, dintre muncă și poezie, din
tre oameni și mașini. Prin conul de 
lumină al patriei ne vedem pe noi, 
undeva departe, mîndri de ceea c« 
am înfăptuit, de ceea ce mai avem 
de înfăptuit. Cetăți de știință, edill- 
cii de cultură, obiective industriale, 
oameni sănătoși, surizători, vedem 
prin orizontul larg de lumină al pa
triei socialiste. Vedem plăsmuiri d« 
imaginații, limpeziri de vise strălu
ciri de constelații. Privim toate a- 
cestea azi și mîine, cînd rîdc? iarăși 
primăvara peste cîmpuri, peste plai, 
cînd toți muncitorii din lume 
vor flutura steaguri și eșarfe multi
colore, și vor face să răsune din nou 
acordurile imnului muncitoresc de 
pretutindeni — Internaționala. Șl 
vom privi mereu înainte cn încre
derea pe care ne-o dă lumina pre* 
zentnluî și aureola viitorului.

Muncim, trăim, creăm, visăm.
Trtiim în miezul unui ev aprins..«

D. GHEONEA

Se înserase. Viitoarea zilei se poto
lea cu încetul iar joaca copiilor 
parcă mai scăzuse. Prin fața locu
ințelor ieșiseră la taifas bărbați și 
femei. O atmosferă calmă, de primă
vară, învăluia orașul.

Te-am văzut atunci plimbindu-tc 
pe strada cu plopi a orașului. Tu, 
flăcău de 20 de ani, înalt, brunet — 
și ce falnic arătai în uniforma de 
student — țineai în mîna-ți viquroa- 
să pumnul mic al unei fete subți
rele, blonde, cu codițe-n vînt și ca
re era toată numai zîrnbet și feri
cire. După cum priveai în jur, după 
cum îți relata fetișcana biografia o- 
rașului îmbobocit și crescut sub o- 
chii fti, se vedea că tu nu ești din 
Uricani ci ai venit doar în vizită — 
să-ți vezi fata dragă, localnică. V-att 
plimbat mult pe sub teii foșnitori, 
apoi, așezîndu-vă pe o bancă în fața 
blocului J.K.2, ai cuprins cu brațul 
ocrotitor, puternic, umerii firavi ai 
fetei. Priveai în jur cu îneîntare: 
orașul modern, străzile betonate, teii 
foșnitori.

...Cu 20 de ani în urmă, în 1948, 
nu exista orașul Urioani. Pe locul 
respectiv era un izlaz rovinos; de-a

curmezișul tiienului curgea pîrîul 
Șerpilor. Chiar pe locul undo ai stat 
pe bancă, era o rovină : blocul J.K. 
are fundația pe puțuri oa și blocu
rile Al, A2, altfel terenul nu ar fi 
rezistat.

Constructorii au schimbat înfățișa
rea locului; pîrîul Șerpilor a fost 
deviat, canalizat în albie de piatTă, 
terenul secat, nivelat. S-a i ridicat

orașul nou, mina noua, viața nouă ! 
in două decenii, transformări înnoi

toare au avut loc în toate colțișoa- 
role bazinului nostru. Vulcanul, 
fostul „oraș al șomerilor" cuprinde 
acum două cartiere noi de blocuri 
cu 4 9 etaje apoi trei școli noi (un 
liceu se construiește acum), cămine 
muncitorești, 8 magazine noi, s-a

tul, întregul complex al I.M.P. a 
fost ridicat în anii tăi ! In aceeași 
20 de ani, fostul teren viran de Un
gă stadionul orașului Petroșeni și 
vechiul izlaz de la Livezeni au de
venit două cartiere (Carpati și Ae
roport) de toată frumusețea. Dar 
mai pot fi enumerate blocurile do 
pe strada Constructorilor, săgețile de

ANII TĂI
40 de blocuri însumînd peste 1 000 
de apartamente, au fost construite 
14 magazine diverse, o școală nouă 
cu 16 sălii de clasă, cinematograf, o- 
rașul are club, unități sanilare, 
străzi betonate, splendide șiruri de 
plopi. Iar la intrarea în oraș, ca un 
obelisc măreț, străjuiește blocul II, 
cu 9 etaje și 120 garsoniere. Anul 
acesta se mai construiesc încă 60 
apartamente noi cu încălzire cen
trală la Uricani.

Totul a fost făunit în 20 de ani i

introdus larg termolicarea iar pentru 
energeticienii termocentralei înălța
te în lunca Paroșeniulni s-a con
struit un cartier de blocuri la So- 
hodol.

LJniforma pe care o purtai cu atfta 
eleganță arăta că ești student la 
Institutul de mine din Petroșeni. 
Chiar acest frumos institut, cu spa
țioase săli de cursuri, amfiteatru, 
laboratoare, modernele cămine stu
dențești pentru locuit, cantina care 
servește o masă substanțială — to-

beton cu 10 etaje de lînqă piață, 
școlile, magazinele, și multe alte con
strucții noi din Petroșeni ’

Lonea s-a îmbogățit în acești ani 
cu 24 blocuri însumînd peste 500 a- 
]x»rtainente, un club, un cinemato
graf; Petrila are numeroase cartie
re noi din care ,,8 Martie" cuprinde 
el singur 32 blocuri cu 1 793 apar
tamente, o școală, un complex co- 
merc'sl ru peste 20 de unități. Și, 
lucrările de construcție continuă !

Lupeniuî, vechi centru minier s-a

înnoit substanțial : cartierele de blo
curi „Visco7a" I, II, III, „Braia" I, 
II, iar acum ,Tudor Vladimlrescn* 
avînd clădiri de 10 etaje, cele două 
complexe comerciale, noua școală, 
două cinematografe, complexul școlii 
profesionale, constituie doar o enu
merare sumară a tuturor înnoiriloi 
pe care le-a cunoscut orașul în n- 
cest interval de timp.

Anul acesta se vor construi în 
bazinul nostru încă circa 1 000 de 
apartamente noi din care 214 s-au 
și predat.

...20 de ani ! In acești ani, 1948— 
1968, ai vieții tale tinere drag, Va
lea Jiului a cunoscut o înnoire im,t 
presionantă : circa 500 blocuri fru* 
moașe însumînd aproape 20 000 a- 
parlamente moderne, cămine cu mțl 
de locuri, cinematografe, clubufț 

elegante, casă de cultură, școli, 
plexe comerciale, unități sanitary 
complexul Institutului de mine, sccfll 
administrative... Iată doar o prezent 
tare sumară a vastei înnoiri ce s-d 
făcut în bazinul nostru carbonifer

MDI AI ȘT.
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PANORAMIC
Fruntea de st încă a bătrînului mun

te s-a luminat. Dîndu-și pe ceafă că
ciula albă de nea, privește în soare : 
e primăvară !

Caerul timpului se deapănă uni
form pe lîngă muntele Vilcan. E 
bătrin, tare bătrîn. Milenii, după mi
lenii a dormitat netnlbural între pus
tietățile din jur. Nimic nu l-a tulbu
rat oe atunci. De la o vreme, însă... !

..Memoria căruntului pisc al Stra
jei păstrează multe amintiri. Cu 
două milenii în urmă, cohortele ro
mane au trecut peste spinarea-i go
lașă construind drum de piatră prin 
pasul Vilcan ! Timpurile apoi s-au 
liniștit. Pămîntul de la poale-i în
cepe să prindă viată, să fie populat.

Mai păstrează amintirea existen
ței, cu aproape o jumătate de mi
leniu înainte, a cătunului „Morișoa- 
ra" — așezare de păstori pe valea 
pîrînlui cu același nume (consemnat 
înfr-un document scris în 1499), apoi

Iimria pissBliii cărunt
lion de tone, abatajele frontale ar
mate metalic, transport mecanizat — 
sînt doar cîteva din multitudinea 
aspectelor actualei mine.

Vulcanul are insă și alte fațete. 
Bătrinul pisc cărunt al Strajei își 
amintește că la răsărit de oraș era 
lunca inundabilă a Jiului : acum a-

PREGĂTIRI...
PREGĂTIRI

înființarea, cu circa, două secole în 
urmă, a satului Vulcan, importantă 
așezare pe Jiul vestic.

Secole s-au scurs, ani s-au pre
lins ca fire de nisip prin clepsidra 
timpului. Noua așezare de la poalele 
piscului cărunt — Vulcanul — a 
cunoscut deschiderea minei de căr
buni, sălbăticia exploatării capita
liste, mizeria nemăsurată cînd în 
1929—1931 prin închiderea minei și 
aruncarea pe drumuri a 3 000 de 
muncitori ajunge.......oraș al șomeri
lor" ! Sfnt amintiri triste, care nu 
sînt evocate cu plăcere de vulcăneni.

Răbojul timpului cuprinde încă o 
dală semnificativă — 1948. Este în

SPORTUL Văii Jiului -

ceputul, acum două decenii, a pri
melor lucrări de redeschidere a mi
nei părăsite. Este momentul, în timp, 
al renașterii vieții pe aceste melea
guri I... Este mărturia grijii partidu
lui, statului nostru pentru înflorirea 
tuturor colțișoarelor țării !

La chemarea pentru redeschiderea 
minei au sosit noian de oameni. 
Printre ei, ca niște păsărele zbură
tăcite de urgia stihiilor ce se în
torc să-și refacă cuibul distrus, erau 
și vechi mineri ca Golgoți loan, 
Cotoț Iosif, Petrut Petru și alții — 
care au lucrat la mină și înainte de 
închiderea ei.

...Primele vagonete cu cărbune au 
ieșit Ia suprafață în 1951 — dar cită 
muncă s-a depus pentru deschiderea 
exploatării. Mina Vulcan a pășit a- 
pol pe drumul dezvoltării continue, 
modernizării, devenind una din cele 
mai puternice unități carbonifere din 
bazin: o producție de circa un mi-

colo se înalță de puțini ani prepaia- 
tia Coroești cu o capacitate de spă
lare de 3 milioane tone cărbune.

Amintirile Strajei cuprind si ima
ginea Vulcanului de altădată: no
ian de căsuțe mici, sărăcăcioase, un 
„centru" plin de obloanele dnghe- 
nelor. Privind în jos spre orașul ce 
i se așterne Ia poale, piscul cărunt 
al muntelui vede imaainea modernă 
a localității înnoite: cartiere de 
blocuri frumoase de la Sohodol și 
pină Ia Coroești. un centru modern, 
manazine eleqanfe scoli noi. Numai 
cartierul Coroești cuprinde 27 blo
curi cu 1 576 apartamente, nn cămin 
cu 400 locuri, o scoală modernă iar 
acum se construiesc aici încă nn 
liceu si pesie 200 apartamente noi

Memoria nisciihri cărunt al Strajei 
miprinde atîtea amintiri despre pă- 
mînîul. orașul, oamenb re-si făuresc 
viitorul Ia poalele ini !

F primăvară ! Primăvara acestor 
meleaguri. Fericii, piscul cărunt a! 
Strajei ride în soare1

ȘT. M.

Musta Alexandru, unul din vete
ranii minei Lupeni, sta în Inimoasa 
grădină a casei sale. Venise omul 
do la șut și, potrivit obiceiului, du
pă masă se plimba pe alei inîngîiat 
de razele soarelui. Se gîndea Ia ceea 
ce a înfăptuit în ultimele două de
cenii. Are la ce se gîndi. Și-a 
construit casă cu trei camere, bu
cătărie, baie, antreu, cămară și de
pendințe. Mai air însă un plan. A
depus emul bani 
la C.E.C. pentru 
mașina și privind 
în perspectivă sc 
gîndește să-și con
struiască garaj. In 
rasă nu prea vede 
ce i-ar mai lipsi
și nici Maniei fiica lui și ginerelui 
Fabian Gheorghe cu care locuiesc 
împTeună. Frigider, televizor, ara
gaz, mașină do spălat, aspirator, mo
bilă frumoasă. Sînt de toate. Tiberiu, 
nepoțelul de trei ani, avea însă chef 
de joacă așa că îl întrerupse din 
visare.

A

însemnări
de reporter

pe treptele afirmării
Sportul — acest util mijloc de că- 

lire a organismului, de educare a 
forței, voinței și curajului, acest ge
nerator de putere și sănătate — pă
trunde tot mai mult în preocupările 
noastre cotidiene, în viața noastră. 
O retrospectivă lapidară In spoitul 
Văii Jiului ne v<a îngădui să con
statăm că și aici mișcarea sportivă 
a făcut însemnați pași înainte, cu 
ramificații în cele mai diverse dis
cipline sportive.

Cu ani în urmă, în Valea Jiului 
se practicau doar cîteva discipline 
sportive, care reuneau la întreceri 
un număr redus de entuziaști. Sau 
sportul era practicat de plăcere de 
cei ce se plictiseau de prea multă 
trîndăvie, de cei care sfidau munca.

Azi, în Valea Jiului sportul are 
mii de adepți în zeci de discipline 
sportive, multi dintre ei etalîndu-și 
măiestria în confruntări naționale și 
Internaționale, echipe ale noastre 
stind alături de cele mai bune for
mații ale țării. Astfel, echipa de fot
bal Jiul și cea de rugbi Știința, am
bele» din Petroșeni, activează cu suc
ces în primele divizii ale țării, bu- 
curîndu-se de multă popularitate în 
rîndul spectatorilor în fața cărora 
evoluează. Un număr de alte șase 
echipe ale Văii Jiului participă la 
campionatele diviziei B, cu rezulta
te mai bune sau mai modeste. Este 
vorba de formațiile de handbal Ști
ința și Școala sportivă Petroșeni, de 
echipele de baschet, de volei șl de 
rugbi Știința Petroșeni și de cea de 
rugbi Minorul Lupeni. Sau cine n-a 
auzit de navomodeliștii de Ia Pre
paratorul Petrila, de trei ani la rînd 
campioni ai țării ? Modești și dis
ciplinați, cu o mare pasiune pentru 
sportul preferat, maeștrii sportului 
Leontin Ciortan, Frederich Csaszar 
și Tiberiu Kiss au dus mesajul na- 
vomodelismului din Valea Jiului la 
multe confruntări de nivel republi
can și internațional.

O mare amploare a luat în ultima 
vreme în Valea Jiului luptele libe
re, atletismul, schiul. Tînărul Moț 
Florian din Asociația sportivă Jiul 
Petrila este vlcecampion la lupte 
libere juniori pe anul 1967, iar a- 
nul acesta, particlpînd la întrecerile 
seniorilor, s-«a situat pe locul IV 
pe țară la categoria se. Multi tineri 
îndrăgostiți de atletism șt schi au 
înregistrat rezultate valoroase pe 
plan județean șl republican. Maghe- 
ru Ioan, Ghiorghiță Mariana, Maca-

rie Aurel, Cosma Alexandru, suro
rile Sicht Ana și Iuliana, Imling 
Maria, Mihuț Victor, sînt doar cîteva 
din speranțele atletismului și schiu
lui Văii Jiului despre care se va 
mal vorbi.

Oameni ai adîncurilor, de la ca
tedre sau de pe schele, din alte do
menii de activitate, elevi au îndră
git și practică șahul, popicele, te
nisul de masă, turismul, boxul, ci
clismul, gimnastica etc. Multi spor
tivi ai Văii Jiului au fost selecțio
nați în reprezentativele țării, avînd 
o comportare meritorie. Așa sînt Li- 
bardi și Peronescu la fotbal, Cosma, 
Domșa și Mureșan la handbal, Sa- 
bău și Pop la rugbi, Hristovici Ia 
bob de patru persoane (campion eu
ropean pe anul 1967). iar un număr 
de cinci sportivi ai Văii Jiului sînt 
maeștri ai sportului. Cei cinci mae
ștri sînt Leontin Ciortan, Friederich 
Csaszar si Tiberiu Kiss Ia navomn- 
delism, Petru Hristovici la bob și 
Francisc Cosma la handbal. De ase
menea. tînărul Lazăr Iosif este can
didat de maestru la șah. Dar nu nu
mai sportul de performanță are mulți 
adepli în Valea Jiului, ci si spor
tul de masă. In fiecare duminică, a- 
proape în fiecare după-amiază, tere
nurile și sălile de sport cunosc a- 
fluența celor îndrăgostiți de una sau 
alta dintre disciplinele sportive.

La creșterea impetuoasă a mișcă
rii sportive de masă și de perfor
manță din Valea Jiului, o activitate 
rodnică depun antrenorii, unii pro
fesori de educație fizică și instruc
tori voluntari. Amintim aici doar cî
teva nume fără pretenția da lista 
lor să fie epuizată : Ștefan Coidum, 
Gheorghe Pop, Eugen Bartha, Ștefan 
Rorbath, soții Peterfi Virginia și Eu
gen, Gheorghe Irimie, Rozalia Pop, 
Dan Cocor, Gyongyoși Eduard, Ioan 
Ciofîcă, Gheorghe Lupaș. Dar baza 
multora dintre sportivii de perfor
manță ai Văii Jiului a fost clădită 
în școli. Aici, în școli, se depistea
ză talentele, aici începe șlefuirea 
lor, de aici își ian zborul soro trep
tele afirmării.

Sportul — acest util mijloc de ca- 
lire a organismului, de educare a for
ței, voinței și curajului, acest gene
rator do putere și sănătate — pă
trunde tot mai mult în preocupările 
noastre cotidiene, în viața noastră.

G DINI'

Marca 
ascensiune

(Urmare din pag. 1)

Da, mineritul Văii Jiului poate 
face acum retrospectiva unui 
secol, în care ultimii două

zeci aparțin epocii glorioase a con
strucției socialiste. Sînt doar două
zeci — dar dominanți, sînt anii ca
re și-au pus pregnant amprenta a- 
supra a tot ceea ce există acum în 
mineritul bazinului nostru carboni
fer. Putem veni cu cifre care atestă 
cită energie electrică sau pneuma
tică se cheltuiește pentru extrage
rea fiecărei tone de cărbune, pu
tem obține, prin însumarea lunqimi- 
lor lor, kilometri de transportoare 
cu raclete, se noate aminti că va
loarea utilajelor menite să ușureze 
și să înfrumusețeze munca mineru
lui se cifrează ia sute de milioane. 
Dar e greu de găsit termeni de com
parați** cu ceea ce a fost în tre
cut. Socialismul, această nouă orîn- 
duire născută din lupta și gîndurlle 
înaripate ale comuniștilor, din pute
rea lor de dăruire pină la sacrificiu 
pentru fericirea celor ce muncesc, 
a adus minerilor nu numai liberta
tea, dar și marea ascensiune a mun
cii lor. La Lupeni, Vulcan, Paroșeni, 
combine de tipurile cele mai moder
ne taie și încarcă pe transportoare 
cărbunele, executînd astfel ceea ce 
era mai greu în minerit. Se extinde 
susținerea hidraulică, se trece la 
transportul cu benzi pe orizontală, 
se aplică larg procedee de umec- 
tare a stratelor, de podire cu pla
să metalică. Peisajul Văii Jiului se 
îmbogățește cu noile siluete ale tur
nurilor puțurilor de extracție cu ma
șini multicabhi și schipuri.

Sînt lapte care grăiesc convin
gător despre noile condiții 
de muncă ale minerilor. Dar 

mai ales despre noile valențe ale 
acestei străvechi profesiuni, despre 
minerii zilelor noastre, stăpînii teh
nicii înaintate, capabili să înfăptuias
că cu succes marile sarcini pe care 
partidul și guvernul le pun în fața 
industriei cărbunelui, în opera de 
înflorire multilaterală a României 
socialiste.

Miini indeminatice de muncitor unesc ermetic, prin sudură, tubu
rile de aeraj atit de necesare muncii în adîncurile minelor.

Foto : N. Moldoveanu

— Bunicule, vii să ne jucam?
— Da Tibi, viu.
— Asta vă trebuie, eu nu-mt văd 

capul do treburi și vouă vă arde de 
joacă. Toți la treabă — decretează 
mama.

Așa s-a făcut mobilizarea generală 
pentru pregătirile* de 1 Mai. Mama 
și fiica trebăluiau de zor la bucă
tărie. Mielul umplut, fripturile, pră
jiturile răspîndeau un miros îmbie

tor. Bunicul, gine
rele și nepoțelul 
le ajutau aducînd 
cele trebuincioa
se. Au pavoazat ca
sa, au pus dra
pele și flori în fe
restre. După lungi

tratative, nepoțelul a obținut de la 
bunicul promisiunea că-1 va lua și 
pe el la marea demonstrație de la 
Petroșeni. Dacă veți vedea în coloa
na lupenenilor un miner cu pieptul 
plin de decorații, purtînd pe umeri 
un nepoțel se poate să fie Musta A- 
lexandru. Spuneam că se poate, de
oarece vor fi cu siguranță sute de 
bunici cu nepoțeii lor și mii de tați 
și mame ce vor participa cu odras
lele lor la miting și demonstrație.

Apoi, Musta Alexandru își dă în- 
tîlnire la iarbă verde cu rudele, prie
tenii și membrii brigăzii pe care o 
conduce. Pregătiri intense pentru săr
bătorirea zilei de 1 Mai au făcut 
doar cu toții. Urmează cîntec, joc și 
voie bună.

D. C.

TELEVIZIUNE
MIERCURI 1 MAI

9,00 Transmisiunea de Iu mi
tingul și demonstrafia oa
menilor muncii din Ca
pitală cu prilejul zilei 
de 1 Mai.

16.30 Estradele Capitalei — 
program muzical-distrac- 
tiv.

17.30 Fotbal: Austria —- Ro
mânia. Transmisiune de 
la I.inz. In pauză: Dese
ne animate.

19.15 Pentru tineretul școlar: 
,,Pe drumurile patriei1’.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 „Flori de mai”. Emisiune

muzical-coregraiică.
21.30 Filmul artistic : „Subte

ranul".
23,00 Parada vedetelor.
23.15 Telejurnalul de noapte.

JOI 2 MAI

PROGRAMUL I

10.30 Rugbi: Steaua — Selec
ționata armatei franceze. 
Transmisiune de la Sta
dionul Republicii.

18.30 Emisiune distractivă pen
tru copii.

19,00 Muzică populară româ
nească.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Desene animate.
20,00 Seară de operetă.
23,00 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Prelată ia Tv 2.
20,10 „Hora" — film produc

ție a studioului de Te
leviziune.

20,40 Desene animate.
20,45 Telejurnalul.
21,00 Concert simfonic.
22,00 Telecinemateca umorului.
22.30 Invitație la dans. 
23,00 închiderea emisiunii.

(Radio
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
I
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I
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MIERCURI 1 MAI

PROGRAMEI. I:

6,00 Buletin de știri; 6,05 Cîn
tec, joc și voie bună; 6,30 Mu
zică ușoara; 7,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei; 7,15 Viers și 
joc; 7,40 „Partidului, inima și 
versul"; 7,50 Muzică ușoară;
8.15 Program de cîntece; 8,30 
Cîntece și jocuri populare; In 
jurul orei 9,00 Transmisiune de 
la mitingul și demonstrația oa
menilor muncii din Capitală și 
din țară cu prilejul zilei de 1 
Mai; 13,00 Concert de prînz; 
14,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 14,40 Din cele mai 
îndrăgite melodii populare; 
15,25 Soliști de muzică ușoa
ră; 16.15 „Portret de țară nouă" 
— montaj de versuri; 16,30 
Muzică ușoară de Radu Șor- 
ban, Vasile Veselovski și Te- 
mistocle Popa; 17,00 Cravatele 
roșii în sărbătoare; 17,30 Trans
misiune sportivă : meciul de 
fotbal România — Austria;
19.15 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Radiojur
nal; 20,10 Din cele mai fru
moase melodii populare; 20,30 
Unda veselă; 21,00 Metronom 
'68; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 
Maeștri ai cîntecului
popular; 22,40 Balul primăverii; 
24 00 Buletin de știri; 0.05— 
6.00 Estrada nocturnă.

Sport.
22,15 

nost iu

PROGRAMUL II:

6,00 Muzica ușoară; 6,30 Me
lodii populare; 7,00 „Frumoasă 
zi de mai" — program de cîn- 
tece; 7,15 Muzică ușoară; 7,30 
Buletin de știri; 8,00 Muzică 
populară; 9,00—13 Stațiile se 
unesc cu programul I: 13,00 
Excursie cu muzica ușoară;
13.30 Soliști și formații de 
muzică populară; 14,00 Cîntă- 
reți români de operă; 14,30 
Muzică ușoară interpretată de 
Sylvie Vartan și Gică Petres
cu; 15,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor; 16,00 Bule
tin de știri; 16,08 Cîntece pa
triotico; 16,30 Moment poetic: 
„1 Mai"; 16.35 Emisiune de 
cîntece și jocuri; 17,30 Melo
dii de George Grigoriu și H. 
Mălinean'u; 18,00 Concert de 
muzică populară; 18.30 Muzică 
ușoară; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Cîntareți de operă; 19.30 
Din succesele artei românești 
peste hotare; 20,00 La microfon 
Margareta Pîslăru, Constantin 
Drăghicf, Connie Francis și or
chestrele Alecu Rădulescu $1 
Francis Bay; 21,00 Radiojurnal; 
21,10 In ritm de dans; 22,40 
Muzică ușoară; 23,00 Buletin 
de știri; 23,07 Arii din opere;
23.30 Petrecere dansantă; 0,55 - 
1,00 Buletin de știri.

JOI 2 MAI

PROGRAMUL I :

Bu-
6,30
Ra-

91
micro-

8,25 
La

IN CINTEC, JOC ȘI VESE1IE

•i:

noi“, hai noroc, 
tură câ serviciul 
viața-i scurtă.

Dar excursiile
vechi tradiții rămîn 
la iarbă verde din

Evadare din cotidian
excursiile sini cele mui 

cehi iorme de agrement ne-o 
dovedește prima și cea 
cunoscută excursie făcută 
Adam și Eva pe ruta Rai 
mint cu o oprire de două 
nule în stafia „șarpelui" 
alta de cinci minute în stafia 
„Mărului”, 
așadar 
pariția 
Astăzi 
feluri:

mai 
de 

Pă- 
mi-

cap de 
somn In 

i-am bătut

.U Solidari în muncă,
solidari în sărbătorirea ei

6,00 Buletin de știri; 6,05 
chet de melodii populare; 
Refrenele dimineții; 7,00 
diojurnal. 7,25 Cîntece 
jocuri; 8,00 La
fon, melodia preferată; 
Șianțe de dragoste; 8,35 
microfon, melodia preferată; 
9,30 Soliști și orchestre de mu
zică populară; 10,30 Muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Transmisiune sportivă: 
Rugbi : Steaua — Selecționata 
armatei franceze (repriza a 
II-a); 13,00 Cîntă Gigi Marga, 
Adriano Celentano, Alga Flo- 
rescu, Johnny Halliday și or
chestrele Jean Ionescu și Geor
ge Martin; 14,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 14,80 Un
da veselă; 15,00 Intîlnlre cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 17,00 Tineri so
liști de muzică populară; 17,15 
Antena tineretului; 17,45 Cîntă 
Jean Păunescu și Brenda Lee; 
18,15 Varietăți muzicale; 19,00 
O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Radiojurnal. 
Sport: 20,10 Romanțe; 21,00 
Ne cheamă ritmul să dansăm,- 
22,01) Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 Armonii 
și ritm; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5.00 Estrada nocturnă

PROGRAMI I H

și pleacă 
sacoșă, ne- 
de călcat 
cu „apro-

ex- 
pe

pot 
ex-

Excursiile existau 
cu mult înainte de a- 
O.N.T.-ului pe jrămînl. 
ele sint de mai multe 
excursii de documen

tare, excursii de plăcere și 
cursii cu nevasta. Ieșirile 
teren în timpul serviciului 
ti socotite, de asemenea,
cursii daca respectă un itine
rar iu care să prevadă vizitarea 
următoarelor obiective turisti
ce : maqazinul de încălțăminte 
unde au sosit pantofi „Romar- 
ta“, „Aprozarul” din piafă un
de au aterizat păsări la kilo
gram. centrul turistic de 
schimbare a capsulelor de au-

„7 
și 
la

alfii (râturile 
plecare.
ne amintim că 
și azi și mîine, 

adus prăjituri

tosiloane, un matineu la 
Noiembrie" sau „Cultural” 
chiar punctul turistic „Hai 

hai încă

de popas, toate 
sacoșele, damige- 
găsi pe o singu- 

Stifi dumneavoastră 
pleacă omul de-a- 

ca bradul și ajunge

Cu mic cu mare, cu rucsac 
sau sacoșe, cu tranzistor sau 
fără, toată lumea se îndreaptă 
către campingurile construite 
de mama natură. Mama soacră 
uită de reumatism 
prima cu mielul în 
vasta uită... fierul 
în priză și pleacă
zarul" în geantă iar noi băr
bații luăm „restul” in spinare 
și pornim „veseli” la drum. 
Veselie de scurt metraj pentru 
că la locul 
rucsacurile, 
nele se vor 
răi spinare, 
a cui. Că 
casă drept
pină la urmă „Cocoșatul de Ia 
Lunca Florii"...

O dată inslalafi, ca la noi 
acasă, pajiștea devine o imen
să sulragerie unde își dau 
tilnire toate bunătățile 
specialitatea casei udate 
plin de „lichidele" ținute 
frigiderul „Pirîiașul rece”,
amic, participant „hor concurs"

In
dia 
din 

fn
Un

pe care „Perinifa" e 
afiș. După un pui de 
care am visat că 
pe austrieci la scorul cu care
ne-au bătut „alții" pe noi, unii 
se scoală și la riadul lor în
cep să bată mingea, alții își 
bat copiii, iar 
dind semne de

Către amurg, 
e zi de repaus 
că poale s-au
proaspete Ia cofetării, că poa
te s-au instalat niscaiva chioș
curi cu mici și bere în oraș, 
că la iarbă verde... nici po
meneală. Nevasla-și aduce a- 
minte că încă nu și-a etalat 
ne bulevard ultima rochie din 
tergal iar noi costumul din li
nă pură și atunci fiecare își 
strînge calabalicul. mai puțin 
„ambalajele" 
sau în 
mediul 
dasem

Si dacă în lumina viorie a 
serii, iarba poienilor încărca
tă de resturi 
face și mai verde de 
probabil că „de vină-i 
primăvara". Așa să lie

Și, 
rate, ne 
cotidian, 
pentru o

în grupuri 
întoarcem în 
din care eva- 
zi.

e

cu

o
lung Și la ultimul festival municipal 

începe să de/.mierde micul său
tele mai acordeon în cîteva minute
tot cele covorul verde se transformă

luna mai. într-un veritabil ring de dans

și ambalaje se va 
minie, 
numai 
oare ?

Nicu POPA

Exista pe meleagurile noastre Ira- 
diția de a ne sărbătorii succesele, 
tradiția de a încununa bucuria mun
cii cu bucuria festivităților, de a 
închina în cinstea fericirii, în paha
rul festiv adunîndu-se întotdeauna 
urările cele mai frumoase, visurile 
cele mai îndrăznețe. Undeva la iar
bă verde, lîngă susurul vesel al unui 
pîrîiaș, într-un peisaj mirific, sau la 
marile chermeze gălăgioase, locui
torii Văi'i Jiului au fructificat întot
deauna ocazia de a se reconfoila. 
După ce cu bucurie participă la săr
bătoarea muncii vor căuta și de astă 
dată pentru petrecerea obișnuită, lo
curi obișnuite. Dacă timpul este pri
elnic rucsacurile vor deveni neîncM- 
pătoare pentru îndrăqostiții de na- 
tiiîă, care știu că la Baita sau Stra
ja „sub umbrela unui brad" găsesc 
liniștea patriarhală a munților noș
tri.

Dar, gusturile sînt gusturi și tre
buie nu discutate ci saMsfăcote. Re- 
ronfnrtarea e căutată mai puțtn la 
CJmpușel, sau Lunca Florii șl mal 
mult în grădinile de vară. Mai pu
țin în singurătatea ce îmbrățișează 
cabanele și mai mult în gălăgioasele 
restaurante unde șeful de brigadă șl 
ortacii sări pot întinde masă comu
nă în entuziasmul general. Și cum 
să nu te entuziasmezi cînd rezul
tatul muncii tale este unic, cînd în 
jurul tău prinde viață pămîntul dă

tător de rod, pămînt ale cărui taine 
le cauți în adîncuri.

Am muncit? Cinste noua! In ve
seli® > are cuprinde masa noastră de 
petrecere se sedimentează puterea 
de muncă ce o acumulăm astăzi pen
tru mîine. Ca deobicei setea de a 
petrece va fi mare, setea de bere 
proaspătă și spumoasă va fi tot atît 
de mare, pentru îndestularea noas
tră nu vor ajunge nici cele cîteva 
mii de capsule despre care, din sur
se oficiale aflăm că se vor „trage" 
în plus, ©spătarii nu vor prididi cu

farfuriile pline de cirnâciori calzi, 
grătare și mititei, grădinile de vară 
vor fi neîncăpătoare.

In paharul ce-1 închinăm pentru 
veșnică prietenie cu munca, se gă
sește și acel strop de apă vie, a prie
teniei dintre oameni, prietenie da
torită căreia elanurile noastre se 
unesc pentru atingerea unui țel co
mun : fericire si bunăstare tuturor. 
Așa cum își urează întotdeauna mi
nerii și constructorii noștri, solidari 
în muncă, solidari în sărbătorirea ei.

M. ION

FILME • FOLME • FILM
MIERCURI 1 MAI

PETROȘENI — 7 Noiembrie: 
Pentru cîțiva dolari în plus; 
Republica : Vulturii zboară de
vreme; PETRILA: Corigenta 
domnului profesor; L0NEA — 
Minerul: ©mul pe care-1 iu
besc; VULCAN: Moartea vine 
pe ploaie; PAROȘENI! Să-mi 
faceți una ca asta ?; LUPENI 
— Muncitoresc: Sărmanii flă
căi !; Cultural: Capcana; URI- 
6ANI : Al șaptelea continent.

JOI 2 MAI

PETROȘENI — 7 Noiembrie: 
Pentru cîțiva dolari în plus; 
Republica: Careta verde; PE
TRILA : Corigenta domnului 
profesor; LONEA — Minerul: 
Căsătorie în stil italian; 7 No
iembrie : Sus mîinJle domnilor 
polițiști; ANINOASA : Ape 
limpezi; VULCAN: Robii; PA
ROȘENI : Să-mi faceți una ca 
asta ?; LUPENI — Muncito
resc: Denunțătorul; Cultural: 
Capcana; URICANI: Al șap
telea continent.

6 'O Cîntă formațiile Cornel 
Popescu și Kurt Edelhagen;
6.30 Buletin de știri; 6,35 Emi
siune de cîntece și jocuri popu
lare; 7,00 Muzică ușoară; 7,30 
Radiojurnal; 7,40 Cîntă Anda 
Călugăreanu și Tony del Mo
naco; 8,30 Cu cîntecul șl jocul 
prin lumea-ntreaqă; 9,00 Pe va
lurile albastre
9.30 Buletin 
matia Paul 
Anotimpul 
Radiojurnal, 
rologic; 
prînz; 1 
canțonetei; 15,00 Muzică ușoa
ră interpretată de Ilinca Cer- 
bacev, Alexandru Jula 
Backv; 15,30 Concurs 
blic : ,,Maria Tănase"; 
Buletin de știri; 16,30 
ne de cîntece și jocuri popu
lare; 17,00 Matineu dansant;
17.30 Cîntece inspirate din via
ta nouă a patriei; 18,25 Dan
sul notelor; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Melodii populare; 
19,15 Teatru radiofonic; 21,00 
Radiojurnal. Sport; 22,10 Inter
pret de odinioară ai muzicii 
noastre populare; 22,25 Muzi
că ușoară; 23,00 Radiojurnal; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

ale Dunării; 
de știri; 10,00 For- 

Ghentzer; 
florilor; 
Buletin

; 13,10 Concert
14,00 Mari interpret! ai

12,30 
13,00 

meteo- 
de

și Don 
cu pu- 

16.00 
Emisiu-

i
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STEAGUL ROȘU

1 MAI PESTE HOT
R P. Bulgaria

acesta, oamenii muncii dinAnul
Bulgaria vor sărbători pentru a 24-a 
oară în mod liber ziua de 1 Mai — 
Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc. In întreaga tară 
se simte apropierea acestei mărețe 
sărbători, simbol al creației și al 
umanismului, al luptei pentru pro
gres social. Anii noii epoci a Bulga
riei, anii construcției socialiste, au 
reafirmat în conștiința și în viata 
poporului tradiția de a se sărbători 
t Mai 
cultură 
teristică 
apropie 
mlstă cu care poporul muncitor se 
pregătește să întîmpine jubileul de 
un sfert de veac al victoriei revo
luției socialiste de la 9 septembrie 
1944. Acest important eveniment în
viorează acum și mal mult zilele de 
muncă, intensifică întrecerea munci
torilor și cooperatorilor, a specialiș
tilor, a tuturor constructorilor vieții 
noi.

libere vor însemna 
mii de oameni ai 

destindere. Multi

prin succese în economie, 
și știință. Trăsătura carac- 
a acestei sărbători care se 

o constituie atmosfera opti-

locuinte din tara vor aduce salutul 
lor tuturor tinerilor din Iugoslavia.

In cinstea zilei de 1 Mai, vor in
tr-a în funcțiune și alte întreprinderi; 
se vor încheia lucrările de recon
strucție și modernizare a peste 20 
de întreprinderi.

Cele două zile 
pentru sutele de 
muncii prilej de
vor pleca să viziteze cele vai pito
rești și atractive locuri din tară. Sînt 
prevăzute, de asemenea, numeroase 
excursii în țările vecine, printre ca
re și în Republica Socialistă Româ
nia.

fn preajma zilei de 1 Mal, de pe 
șantierul sistemului hidroenergetic 
și- de navigație de la Porțile de Fier 
(partea iugoslavă) va porni ștafeta 
tineretului. Primul schimb al ștafe
tei va fl cel mai harnic tînăr de pe 
șantier. De aici, ștafeta va parcurge 
8 500 km trecînd prin toate republi
cile șl provinciile Iugoslaviei și va 
sosi la Belgrad la 25 mai — Ziua 
Hneretului.

Corespondentul
GH. IEVA

Agerpres la Sofia

N. PIOPEANU
'"’orespondentul Agerpres l-a Belqrad

R. P. Polonă
Franța

Intr-uri decor
pentru aceste meleaguri, Po- 

sărbătorește ziua de 1 Mai în- 
cadru deosebit, de pregătire a 
de-al V-lea Congres al partl-

de primăvară lim-
purie 
lonia 
ir-tin 
celui
dului, anunțat pentru sfîrșitul anului.

Din toate colțurile țării — de la 
Gdansk și pînă în Șilezia, de la Lu
blin și pînă la Wroclaw — sosesc 
vești care punctează un grafic as
cendent de realizare și depășire; a 
angajamentelor în producție pe șan
tierele bătăliei pentru calitate și noi 
produse. Suflul nou pe care 
du ce primăvara se simte și în 
de toate zilele a industriei.

Un număr de peste 400 de
prinderi, uzine șl instituții varșovie- 
ne se află în faza de realizare a an
gajamentelor luate, materializate în 
Importante cantități suplimentare de 
produse și economii de materii 
me și materiale de construcție.

solidari- 
acesta, 

va face 
poporul

îl. a- 
viața

între-

pri-

I. DUMITRAȘCU
Corespondentul Agerpres la Varșovia

R. S. F. Iugoslavia
Ga în fiecare an, ziua de 1 Mai 

ve fl zi de sărbătoare pentru toți 
oamenii muncii din R.S.F. Iugoslavia. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de pe șantierul Hidrocentralei de Ia 
Trebinie au dat în funcțiune acest 
obiectiv cu peste o lună de zile îna
inte de termenul fixat. Așa înctt, 
anul acesta, ei vor întîmpina Ziua 
internațională a muncii cu satisfac
ția datoriei împlinite.

Sărbătoarea va începe în zorii zi
lei si pe șantierul do construcții de 
La Novi-Beograd. Prin intermediul 
televiziunii, cei peste 500 de tineri 
din brigăzile de muncă de pe cel 
mai mare șantier de construcții do

Piața Bastiliel va răsuna din nou 
de ovațiile și cîntecele celor care 
vor întîmpina ziua de 1 Mai sub 
semnul unității de acțiune între toți 
membrii sindicatelor și al 
t3tii internaționale. Anul 
mișcarea sindicală franceză 
apel și la solidaritate cu
vietnamez în lupta sa pentru inde
pendentă. Manifestațiile de 1 Mai vor 
marca cu forță și amploare solida
ritatea clasei muncitoare cu toate 
popoarele care luptă împotriva fas
cismului, colonialismului, rasismului 
și agresiunii străine, cu toate țările 
socialiste care au înlăturat exploata
rea omului de către om și care con
struiesc cu succes societatea nouă.

Uniunea pariziană a sindicatelor 
C.G.T. poartă discuții la ora actuală 
cu serviciile Prefecturii din Paris 
în ce privește organizarea manifes
tației de 1 Mai. C.G.T. a cerut tutu
ror organizațiilor sindicale să inter
vină activ pe lîngă parlamentari, 
deputății Consiliului Parisului și con
silierii generali ai regiunii pariziene 

^pentru a fi acordată autorizația de 
a se manifesta de 1 Mai la Paris.

Ziua de 1 Mal va fi sărbătorită de 
muncitorii francezi sub semnul luptei 
sociale. Ca o soluție a dificultăților 
din domeniul șomajului, sindicatele 
propun reducerea vîrstei de pensio
nare, scăderea orarului de lucru, In
dustrializarea cu prioritate a regiu
nilor subdezvoltate, precum și acor
darea unor credite importante pen
tru formarea profesională a tineri
lor. O altă revendicare propusă sis
tematic de către sindicate și 
cupă un loc permanent în 
pările muncitorilor francezi, 
feră la cererea de abrogare
nantelor care reformează securitatea 
socială. Această revendicare este 
aceea care a favorizat în cea mal 
mare măsură unitatea de acțiune a 
sindicatelor.

Conducătorii C.G.T. și S.F.D.T. dis-

care o- 
preocu- 
se re- 

a ordo-

acțiunilor comune 
satisfacerea reven-

G. DASCAL
Corespondentul Agerpres la Paris

ARE

Lucrările Adunării
Generale a O.N.U

cadrul serbărilor popu- 
ai teatrelor capitalei, 
formații artistice de a- 
total 40 000 de persoane.

Demonstrație studenților 
Universității belgiene din Lou

vain împotriva organizațiilor 

neonaziste, pentru îmbunătăți

rea condițiilor de viafă in uni-

cută continuarea 
în lupta pentru 
dicărilor esențiale ale muncitorilor: 
creșterea salariilor, a pensiilor, îm- 
bunătătirear condițiilor de lucru, lăr
girea libertăților sindicale. Aceste 
revendicări vor fi puse în centrul 
apelului adresat muncitorilor fran
cezi pentru a face din ziua de 1 
Mal 1968 o zi de acțiune și solida
ritate internațională.

In principalele piețe ale Moscovei 
se amenajează estradele pe care vor 
evolua, în 
lare, artiști 
orchestre și 
matori — în

Intre timp, colectivele de muncă 
din tară anunță noile realizări pe 
care le vor dedica zilei de 1 Mal.

Apele Eniseiului își adună poten
tele în spatele unui mare zăgaz de 
beton. Pe cursul acestui fluviu si
berian constructorii realizează unul 
dintre cele mai importante obiective 
hidroenergetice ale cincinalului ac
tual : hidrocentrala de la Krasno- 
iarsk. In anul 1970, cînd 
12 turbine vor fi date în 
industrială, hidrocentrala 
primul loc în lume prin 
de 6 milioane kW. In ) 
șantier se înregistrează < 
tă activitate, care aduce 
rilor numeroase clipe de satisfacție 
pentru rodul muncii lor. Unul dintre 
aceste momente a fost consemnat 
cînd pe șantier s-a încheiat, înainte 
de termen, instalarea rotorului ce
lei de-a treia turbine. Pînă acum, 
cele două turbine intrate în func
țiune au și furnizat sistemului ener
getic siberian 650 milioane kWh e- 
nergie electrică. In preajma zilei de 
1 Mai colectivul de la Krasnoiarsk 
a anutat că betonul turnat în con
strucția hidrocentralei a atins cifra 
de 5 milioane

Minerii din 
toarea muncii 
Colectivul de 
reur-ilor de mangan „V. I. Lenin" și-a 
dobîndlt noile succese prin aplica
rea unor măsuri tehnico-organizato- 
rice, prin crearea altor capacități de 
producție. In prezent, întregul co
lectiv îșl concentrează eforturile 
pentru atingerea 
pus în cinstea zilei 
dea tării peste plan 
tone de mangan.

Tabloul succeselor 
torii de la 1 Mai se 
zi. Toate aceste roade ale muncii a- 
vîntate vor fi anunțate pe graficele, 
machetele și pancartele coloanelor 
sărbătorești ce vor defila în orașele 
tării la 1 Mai.

I toate cele 
î exploatare 
va dobîndl 
puterea sa 

prezent, pe 
o trepidan- 
constructo-

mc.
Gruzia salută sărbă- 
cu producții sporite, 
la exploatarea mine-

concentrează 
obiectivului pro- 

de 1 Mai; să 
cel puțin 5 000

închinate sărbă- 
întregește zi de

N. CRISTOLOVEANU
Corespondentul Agerpres la Moscova

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite: Un 
aspru rechizitoriu la adresa refuzu
lui Republicii Sud-Africane de a res
pecta hotărîrile Organizației Națiu
nilor Unite și un apel ferm la adop
tarea tuturor măsurilor necesare 
pentru traducerea în practică a re
zoluțiilor privind teritoriul Africa 
de Sud-Vest — acestea au fost as
pectele dominante ale dezbaterilor 
care au avut loc luni dimineața în 
Adunarea Generală a O.N.U.

Sarcina participantilor la lucrările 
sesiunii — a subliniat în interven
ția sa reprezentantul Ugandel, Ote- 
ma Allimadl, este „de a demonstra 
în mod clar regimului rasist de la 
Pretoria că Națiunile Unite nu in
tenționează să abandoneze poporul 
din sud-vestul Africii". El a propus 
un program de acțiune care preve
de : luarea unor măsuri concrete de 
către O.N.U. pentru preluarea direc
tă a administrării teritoriului res- A • > dl "* 4.pectiv și întărirea și sprijinirea me
canismului deja creat în acest scop, 
astfel îneît Consiliul O.N.U. pentru 
Africa de Sud-Vest să-și poată duce 
sarcina la îndeplinire; luarea unor 
măsuri imediate de către Consiliul 
de Securitate pentru a se asigura 
respectarea rezoluțiilor adoptate; în
cetarea oricăror relații politice, e- 
conomice și militare cu Republica 
Sud-Africană, examinarea aprofun
dată și adoptarea în timpul anului 
International al drepturilor omului

interese economice 
își extinde politica de a- 

teritoriului Afri- 
ambasadorul So- 
„Adunarea Gene- 
alternativă decît

a unor măsuri efective pentru a se 
pune capăt politicii de apartheid.

„Apartheidul — a declarat O. Al- 
limadi în încheiere — este o tu
moare pe grganismul continentului 
african și chiar al întregii lumi".

Reprezentantul Somaliei, Abdul- 
rahim Farah, a subliniat, de aseme
nea. în cuvîntarea sa că „O.N.U. nu 
mai poate da înapoi de la hotărîrile 
adoptate". Arătînd că „guvernul sud- 
african a nesocotit permanent rezo
luțiile Națiunilor Unite* și că „în 
prezent, bucurîndu-se de cooperarea 
activă a unor 
străine,
partheid și asupra 
cii de Sud-Vest", 
maliei a declarat: 
rală nu are altă
să declare prezenta autorităților de 
la Pretoria în Africa de Sud-Vest 
drept o violare flagrantă a hotărî- 
rilor O.N.U., Adunarea Generală 
trebuie să ceară Consiliului de Se
curitate să ta măsurile necesare 
pentru a permite Consiliului însăr
cinat cu punerea în aplicare a de
ciziilor privind Africa de Sud-Vest 
să-și poată îndeplini sarcinile".

In intervenția sa, reprezentantul 
Etiopiei, E. Makonnen, a insistat, de 
asemenea, asupra necesității ca 
narea Generală să adopte „o 
lutie clară și viguroasă" prin 
să recomande Consiliului de
ritate „luarea unor măsuri adecva
te, în conformitate cu prevederile 
Gartel, pentru a asigura îndeplini
rea promptă a hotărîrilor salo".

Adu-
rezo-
care

Secu-

versită(i.

MINISTRUL JUSTIȚIEI

AL S.U.A. DECLARA

Nu există nici oli

dovadă că Martin
Luther King ar fi
fost victima unui
complot

NEW YORK. — Revenind isupra 
declarațiilor sale anterioare și asu
pra acelora ale F.B.I., ministrul jus
tiției al S.U.A., Ramsey Clark, a a- 
rătat că nu există nici o dovadă 
care să indice că pastorul Martin 
Luther King ar fi fost victima unui 
complot.

In cursul unei conferințe de presă 
pe care a ținut-o la Atlanta, el a 

„nu există probe care să 
a 

persoană".

declarat : 
convingă de faptul că crima nti 
fost comisă de o singură
Clark nu a menționat niciodată nu
mele lui James Earl Ray, singurul 
om căutat în prezent pentru ucide
rea lui King. Clark nu a dat n'ci 
un amănunt privind desfășurarea an
chetei, mulțumindu-se 
speranța că vinovatul 
prins cît mal curînd.

„Individul căutat se 
tuație foarte dificilă și va 
vita cu greu arestarea sa", a adău
gat Clark.

să-și 
va

află într-o
putea

n

sl
e

<Vînăt&rii de monedă...

de centime a produs în- 
în fard. Cercetările intre- 

acesl sens au scos la 
serie de

relatate

fn cauză, 
compozi
ta majoritate 
de fabricanții

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE 
A O.N.U. PENTRU EUROPA

rich. Cum se explică acest fapt ? 
Preferința pentru moneda elvețiană 
se datorează în special faptului că 
valoarea argintului din compoziția 
sa este mai mare decil la alte mo
nede vest-europene. Totodată, s-a ni
merit ca moneda elvețiană să aibă 
exact aliajul

Extern
argintul, era 

de obiecte de

8,3 grame 
argint pur, 

restul aramă, 
monedei de 2

In ultima vreme, Elveția a cunos
cut una dintre cele mai puternice 
penurii de monedă. Dispariția aproa
pe exclusiv, de pe piață, a monede
lor de doi franci, de un franc și de 
cincizeci 
grijorare 
prinse în 
iveală o 
surprize
In parte de ziarul 
„La Tribune de 
Geneve". Astfel, 
s-a descoperit că 
moneda 
a cărei 
(ie este 
„vinată"
argint din străinătate. După cum re
levă ziarul, goana după monedele 
elvețiene a început In primul rind 
pe teritoriul R. F. a Germaniei, In 
luna mai anul trecut. Această dată 
coincide cu hotărlrea trezoreriei a- 
mericane de a sista vinzarea acestui 
metal. Argintul a început astfel să 
lipsească pe piața internațională, fa
bricanții europeni devenind in mod 
subit mari amatori de monedă de ar
gint, avlnd preferințe pentru mone
da elvețiană. Lipsa de monedă a a- 
fectal și continuă să afecteze în cel 
mai înalt grad orașele Rasei și Zii-

necesar fabricării o- 
biectelor de argin
tărie. De exempl», 
piesa de doi franci 
elvețieni, clătit- 
rește 10 grame, din 
care 
este 
iar

Valoarea argintului
franci este de 2,42 franci.

Sesizate (este adevărat, destul de 
tlrziu) de această goană după, mo
nedă de argint elvețiană, autorită/i.'e 
de la Berna au luat o seric de mă
suri, introdudnd restricții la schim
bul de bilete de bancă contra mo
nedelor de argint. In cercurile ban
care din Geneva se susține că cum
părările de monedă de argint n-ar 
fi adus pînă acum pierderi prea mori 
Elveției. Rămine însă de văzut dacă 
goana vinătorilor după moneda el
vețiană va putea fi stăvilită.

Marin GHEORGHE

VIETNAMUL DE SUD; Episodul Khe Sanh, această baza mili
tară americană care a îost ținută sub tirul forțelor patriotice in 
cleștele încercuirii, impunătoare imobilizare a mai multe mii de mi
litari americani, reprezintă un element cheie în trasarea climatului 
militar sud-vietnamez. încercuirea de la Khe Sank a dovedit șubre
zenia militară americană șl totodată caracterul deslructiv al milita
rismului de peste ocean — coloana refugiaților deplasați din zona 
Khe Sanh, surprinsă de un fotoreporter al A.F.P., este dovada vie a 
ceea ce a adus cu sine militarul american.

O Intervenții ale delegaților români
GENEVA. — Corespondentul Ager

pres, Horia Liman, transmite: Parti
cipanta la sesiunea Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa au luat 
în discuție Declarația de principiu 
asupra luptei împotriva poluării a- 
pelor. 
Maurer
creat în acest scop în cadrul Comi
siei Economice O.N.U. pentru Euro-

Delegata română Iozefina 
a sugerat ca noul organ

0 nouă operație 
de transplanta
re a inimii

pa să-și dedice activitatea facilitării 
cooperării internaționale în domeniul 
administrării resurselor hidraulice de 
interes comun, ca și al asistenței teh
nice de specialitate. Acesta ar putea 
examina posibilitatea unui proiect 
de cooperare interguvernamentală 
între țările interesate în 
rea cursurilor de 
comune.

In discuția cu 
tarea turismului, 
Andrei Șerban a : 
ța permanentizării 
tate în cadrul Anului internațional 
al turismului, îndeosebi în sensul 
aplicării principiului reciprocității în 
acordarea 
străini.

ape și
valorifica- 

a lacurilor

la dezvol-,
român

privire
delegatul 

subliniat importan- 
i măsurilor adop-

vizelor pentru turiștii

®—

Conferința
internațională a

declarat că pacientul

PARIS. — La spitalul „La 
Pitie" din Paris a fost efec
tuată prima operație de trans
plantare a inimii din Franța, 
anun(ă agenfia Reuter, care ci
tează surse neoficiale.

★
PARIS. — Luind cuvintul la 

o conferință de presă luni la 
amiază, prol. Maurice Merca- 
dier a
căruia i s-a transplantat Ini
ma la spitalul Pitie din Paris 
nu și-a recăpătat luciditatea. 
Bolnavul, a spus vorbitorul, a 
avut un accident cerebral, ca 
urmare a scăderii tensiunii la 
o oră după efectuarea grelei. 
Profesorul Mercadier a subli
niat că deși starea sănătății 
bolnavului „inspiră neliniște", 
electrocardiograma este bună, 
iar pulsul este normal.

drepturilor omului

★
— Potrivii relatdrilorPARIS.

agenfiei France Presse, inima 
ce a fost grefată lui Clovis Ro- 
blain a aparținut tinărului Mi
chel Gyppaz, victima unui ac
cident de automobil la 25 a- 
prilie la Saint-Denis, în apro
piere de Paris.

TEHERAN. — In cadrul Conferin
ței internaționale a drepturilor omu
lui, luni au continuat discuțiile în 
paralel in ședința plenară și in co
misii. Plenara a urmărit expuneri cu 
caracter general pe marginea pri
melor două puncte de pe agenda 
conferinței.

In Comisia I a început , 
rea în legătură cu măsurile 
să asigure eliminarea totală 
gentă a tuturor formelor de 
minare rasială în general și 

în special, 
trecut

să 
și la

ticii de apartheid
Comisia a If-a a 

măsurilor destinate 
drepturile femeilor
unui program comun de 
rată a Națiunilor Unite în acest do
meniu.

REDAGȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșeni sir. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.).

dezbate- 
tinzînd 
și ur- 
discri- 

a poli-

ia analiza 
promoveze 
analizarea 
lungă du-

„O lovitură grea pentru guvernul
R. F. al Germaniei4*

STUTTGART. — Comentîad rezul
tatele alegerilor din landul Banden- 
Wurttemberg, cancelarul Kurt Georg 
Kiesinger a declarat într-un inter
viu acordat agenției vest-germane, 
D.P.A., că „puternicul avans al 
Partidului National-Democrat repre
zintă o lovitură grea dată efortu
rilor guvernului federal pe planul 
politicii externe". Cancelarul vest- 
gernian consideră că voturile și man-

datele obținute de P.N.D. vor pre
judicia poziția Germaniei occidentale 
în străinătate deoarece, a spus el, 
„multi vor considera că aceste cîș- 
tiguri corespund unei reînvieri neo
naziste". Expriinîndu-si speranța în
tr-o îndreptare a acestei evoluții pî- 
nă la alegerile legislative din 1969, 
cancelarul Kiesinger s-a arătat, tot
odată, decepționat de comportarea 
alegătorilor din Banden-Wurttemberg.

Intensificarea bombardamentelor asupra
R. D. Vietnam

NEW YORK. — Bombardamentele 
americane asupra Vietnamului de 
nord au fost în 
numeroase decit înainte de 31 
tie, dată la care președintele John
son a anunțat că acestea vor fi Li
mitate la anumite regiuni, scrie săp- 
tămînalul american „Newsweek". Po
trivit revistei, numărul misiunilor 
aeriene americane asupra teritoriu
lui nord-vietnamez va fi probabil de

Vietnamului 
ultimul timp mai 

mar-

peste 7 000 în aprilie, fată 
ximatlv 5 000 cîte au fost 
și de 3 300 în februarie a.

de apro- 
în martie 
c.

Epidemie de ho’eră 
în Pakistan

Potrivit datelor 
trei săplămîni

/ncă un miliardar 
în S. U. A.

con- 
uria- 
res- 
1957

NEW YORK. — Un studiu publi
cat de revista „Fortune" indică 
tinua concentrare a unor averi 
șe în mîinile unui grup foarte 
trîns de americani. Astfel, din
pînă în prezent, numărul perso ide
lor cu o avere de peste 100 milioa
ne dolari s-a triplat, ajungind la 153. 
Șase americani se află în rindul 
semi-miliardarilor, iar magnatul in
dustriei de avioane Howard Hughes, 
a intrat în categoria miliardarilor. 
(In 1957, anul în care revista „For
tune" a realizat un sondaj similar, 
exista un singur miliardar, Paul 
Getty din industria petrolului).

4 RIO DE JANEIRO. — Greva 
celor 15 000 de muncitori metalur- 
giști din statul Minas Gerais a luat 
sfîrșit. Ziarul „Correio da Manila" 
scrie că, imediat după începerea lu
crului, administrația uzinelor a pro
cedat la concedieri în masă. Patro
natul a refuzat să înceapă convor
biri cu reprezentanții muncitorilor 
în vederea satisfacerii revendicărilor 
acestora, printre care și majorarea 
salariilor.

Incepînd

RAWALPINDI. — 
oficiale, în ultimele 
numai în împrejurimile orașului La
hore, Pakistanul de vest, au fost în
registrate 800 de cazuri de holeră, 
dintre care 200 mortale,
din iulie anul trecut, pe întreg cu
prinsul Pakistanului 
campanie de masă împotriva hole
rei, campanie ce va dura cîțiva ani. 
întreaga populație a tării va fi in
struită asupra măsurilor preventive 
împotriva holerei.

a început o

DELHI. — Guvernul Indiei a 
tărît să restituie Pakistanului

ho- 
cele 

28 de ambarcațiuni de pescuit re
ținute în ajrele teritoriale indiene, 
informează ziarul „Sunday Standard".

S.U.A. : Vedere a centrului 
studențesc al Universității din 
Berkeley.
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