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Mitingul și demonstrația 
oamenilor muncii din Valea Jiului

in- 
în- 
in- 
t via

23 August 1969 I 
în această zi, poporul 

treg ca un singur trup, 
tr-un singur gind, a trăit 
tens, a celebrat într-o 
multoasă și grandioasă ma
nifestare, momentul jubiliar 
al împlinirii unui sfert de 
secol de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist

Bucureștiul — orașul în 
care s-a plămădit insurecția 
armată de la 23 August 1944 
— a trăit evenimentul cu o 
amploare pe măsura semni
ficației marilor evenimente 
politice pe care țara le-a 
trăit în această lună. Orașul 
de frunte al patriei, mai tî- 
nâr, și mai înfloritor ca nici- 
cind, a strălucit în această 
dimineață de entuziasmul și 
mindria cetățenilor lui, din 
care aproape 300 000 au fost 
prezenți la impresionanta de
monstrație.

In tribune se află conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, parti
cipant la insurecția armată 
din August 1944, generali ac
tivi și in rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, academi
cieni și alți oameni de știin
ță și cultură, activiști ai or
ganelor centrale de partid și 
de stat, oameni ai muncii din 
marile întreprinderi și insti
tuții bucureștene, numeroși 
ziariști români, corespondenți 
permanent și trimiși speciali 
ai unor mari cotidiene, agen
ții de presă și societăți de 
radioteleviziune de peste ho
tare.

In tribune sînt prezenți 
membrii delegațiilor din ță
rile socialiste frățești, nume
roși oaspeți de peste hotare, 
șefi ai misiunilor diplomati
ce, atașați militari și alți 
membri ai corpului diploma
tic acreditați la București, 
precum și oaspeți de peste 
hotare aflați în aceste zile 
în țara noastră.

Ora 8. Aplauze puternice 
•salută la sosire pe conducă
torii de partid și de stat. în 
tribuna oficială iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Petrescu, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekaș, Petre Lupu, 
Manea Mănescu. Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vilcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Mihai Gere, Ion

A

...Orașul de reședință al ju
dețului. Toate arterele converg 
in această zi spre centrul ora
șului, cu arhitectura sa speci
fică epocii luminoase, optimis
te pe care o trăim, împodobit 
cu tot ceea ce locuitorii săi au 
considerat mai cald, mai vi
brant ; drapele tricolore și 
purpurii, portretele conducăto
rilor iubiți ai parLidului. în
flăcărate chemări la înfăptui
rea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al X-lea, ghirlande de 
Cori.

Tn tribuna de pe bulevardul 
Dr. Petru Groza, au luat loc 
tovarășii Ioachim Moga, mem
bru C.C. ai P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, Aurel Bulgărea. Ion 
Lungu, Ștefan Almășan. secre
tari ai Comitetului județean 
de partid, Vichente Bălan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, Aron Col- 
cer, Ioan Sirbu, Emil Pleșa. 
membri ai biroului Comitetu
lui județean de partid, Ion 
Ardelean, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Deva, primarul municipiului, 
Pogea Brîncoveanu, președin
tele consiliului județean al sin
dicatelor, Viorel Faur, prim- 
secrelar al Comitetului jude
țean Hunedoara al U.T.C., Ele

a
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Iliescu, Vasile Patilineț, Du
mitru Popa, Ion Stănescu, vi
cepreședinții Consiliului de 
Stat, ai Consiliului de Miniș
tri și ai Marii Adunări Națio
nale, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

în tribuna oficială iau loc, 
de asemenea, șefii delegațiilor 
de peste hotare sosite pentru 
a participa la aniversarea e- 
liberării României, reprezen
tanții partidelor comuniste și 
muncitorești care se află în 
țară.

Festivitățile din ziua marii 
sărbători sînt deschise de pa
rada militară.

Un semnal prelung de trom
petă anunță sosirea ministru
lui Forțelor armate. Fanfara 
intonează «marșul de întim- 
pinare“ ; trupele dau onorul, 
în fața tribunei centrale, ge
neral-colonel Ion Ioniță pri
mește raportul comandantului 
parăzii. general-locotenent Ni
colae Militaru. Ministrul for
țelor armate trece apoi în re
vistă trupele aliniate în Piața 
Aviatorilor și ii felicită pe 
militari cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist.

Ministrul forțelor 
uică apoi la tribuna oficială 
și prezintă raportul 
dantului suprem al Forțelor 
noastre Armate, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat

Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Văzduhul vibrează de 
cele 21 de salve de artilerie 
trase in onoarea lui 23 Au
gust. Uriașul cor al elevilor 
școlilor de ofițeri în rezervă 
și ai liceelor militare inter
pretează cîntecul ostășesc 
„înalță-te țara mea“.

începe tradiționala paradă 
militară. Primul dă onorul 
conducătorilor de partid și 
stat comandantul parăzii. 
fruntea coloanei de ostași 
află blocul de defilare al 
cademiei Militare, care, 
cîteva zile în urmă, a fost ab
solvită de o nouă promoție.

Ca și formațiile anterioare, 
infanteriștii, vînătorii de mun
te, grănicerii și marinarii de
filează intr-o aliniere irepro
șabilă. Pe piepturile celor 
mai mulți ostași se distinge 
însemnul destoiniciei, insigna 
„militar de frunte1*.

Defilează batalionul trupelor 
de securitate. Uniți în ace
lași gind, militarii trupelor 
de securitate își îndeplineso 
cu cinste nobila misiune de 
a veghea cu fermitate în apă- 

do 
în 
se
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cu

SIRBJTIUBE
na Borza, președinta Consiliu
lui județean al femeilor, Vio
rel Ocoș, președintele Uniunii 
județene a C.A.P.

...Ora 9. Comandantul pară
zii -militare prezintă raportul. 
Se intonează Imnul de Stat în 
văzduh răsună din mii de 
piepturi tinere, puternice ura- 
le, precum și tradiționalele lo
vituri de tun. Trec, apoi prin 
fața tribunei ostași ai forțelor 
noastre armate, scut de nădej
de al patriei socialiste, ai cu
ceririlor revoluționare. Partidul 
și poporul au înzestrat armata 
cu tehnică modernă de luptă.

întreaga arteră principală a 
orașului se umple apoi de for
mațiunile gărzilor patriotice. 
Sint muncitori, tehnicieni și in
gineri, care înalță marea cetate 
de lumină pe locul străvechei 
Micia, mineri de la Deva, si- 
derurgiști de la Călan, ceferiști 
din Simeria, țărani coopera
tori pentru care toate împlini
rile din sfertul de veac al noii 
Românii sînt nespus de scum
pe. Ca lumina ochilor, ca parti
dul comuniștilor, ca întreaga 
istorie a acestor străbune me
leaguri unde a fost inima sta
lului dac, capitala Daciei ro
mane, unde au luptat Iancu 
de Hunedoara, Horia, Cloșca și
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rarea marilor cuceriri revolu
ționare ale poporului român.

Avem acum în față imagi
nea infanteriei moderne, mo
torizate. Ostașii dau onorul 
de la bordul transportoarelor 
dotate cu aparatură automa
tă pentru detectarea și mar
carea terenurilor infectate cu 
substanțe toxice și radioacti
ve de luptă, de pe platforme
le puternicelor autocamioane 
de construcție românească.

Drapelele unităților partici
pante la paradă poartă pe fla
mura de mătase ordine ale 
Republicii. Falnicelor stindar
de tricolore le dau o puterni
că strălucire faptele de arme 
ale înaintașilor, care s-au a- 
coperit de glorie la Plevna și 
Grivița, la Mărăști, Mărășești 
și Oituz, în zilele insurecție, 
ca și în eroicele lupte pentru 
eliberarea patriei de sub ju
gul fascist.

Umăr la umăr, cu glorioasa 
armată sovietică, armata ro
mână a luptat neînfricat, pă- 
trunzînd în dispozitivul ina
micului peste 1 000 de kilo
metri, a forțat 17 masivi mun- 
toși, 12 cursuri de apă, a eli
berat 3 831 localități, dintre 
care 53 de orașe mai impor
tante. Angajîndu-se cu toate 
forțele sale militare și eco
nomice-în războiul antifascist, 
poporul român a adus o im
portantă contribuție materia
lă și de singe la înfrîngerea 
Germaniei naziste.

Pe cer, trecînd în zbor pe 
deasupra coloanelor, își fao 
apariția formații de elicop
tere.

îmbarcat în autocamioane 
„Bucegi", un alt batalion tre
ce prin fața tribunelor oficia
le. Ostașii au în dqtare arun
cătoare ușoare de flăcări. Din 
suple turisme de luptă dau 
onorul militarii trupelor de 
desant parașutare, oamenii 
salturilor îndrăznețe.

Privirile tuturor se ridică 
spre înalturi. Defilează boli
zii supersonici. La manșe, pi- 
loți de înaltă clasă.

în zumzet grav și uniform 
de motoare se apropie acum 
coloana artileriei. Defilează 
divizioane de rachete anti
tanc, aruncătoare de mine cu 
reacție și obuziere cu mare 
putere de foc, împerecheate la 
puternice autotractoare pe șe
nile.

Trec prin fața noastră ar
tileria antiaeriană și tunuri- 
obuziere tractate de puterni
ce mașini pe șenile. Vin tan
curile, coloșii pe șenile, pe 
cît de grei, pe atît de supli 
și rapizi în mișcări.
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Scînleterlle soarelui ce inun
dase din belșug Valea, lumina 
strălucitoare a orașelor cu inii 
de steaguri Incolore și purpurii, 
ilorile din brafele tinere și din 
terestrele larg deschise spre zări, 
chipurile luminoase dc bucurie 
ale oamenilor care puseseră stă- 
pîniie pe străzi anunjau sosirea 
marii sărbători.

Valea Jiului sărbătorea cea 
de-a 25-a aniversare de la eli
berarea patriei de sub jugul fas
cist etallndu-șf cu mindrie noile 
sale lrumuseți născute din hăr
nicia și priceperea oamenilor e- 
liberali pentru totdeauna de ex
ploatare, stăpîni pe propriile lor 
destine, încrezători in viitorul 
luminos pe care și-l iăuresc sub 
conducerea partidului comunist. 
Veneau la marea sărbătoare mi
neri din Lupeni, Pelrila, Paro- 
șeni, din celelalte așezări minie
re, raportînd partidului' roadele 
muncii lor entuziaste din aba
taje închinată înfloririi patriei. 
Veneau împreună cu minerii oa
menii schelelor, făuritorii noilor 
înălțimi industriale și urbanisti
ce ale Văii Jiului. Au venit oa
menii tuturor întreprinderilor și 
instituțiilor din municipiu. Lumi
noasa zi i-a chemat pe loji par
ticipanta la făurirea grandiosu
lui edificiu al României socia
liste pentru a sărbători mărețul 
eveniment memorabil, înscris cu 
litere de foc in istoria luptelor 
purtate de-a lungul vremii de 
poporul român pentru libertate 
națională și dreptate socială, 
pentru progres — eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist. Sub 
faldurile îngemănate în adierea 
viatului ale steagurilor patriei 
socialiste și ale partidului, pur- 
tind tablourile dascălilor prole
tariatului international, ale con
ducătorilor partidului și stalului, 
pancarte, minerii, energeticienii, 
constructorii, metalurgișlii, tineri 
și virstnicl, temei și bărbați, au 
venit la marea sărbătoare pen
tru a trece în revistă marile 
izbînzi în făurirea vieții noi, ob
ținute sub conducerea partidu
lui pe drumul deschis de 23 
August 1944, dar mai ales pen
tru a-și exprima din nou anga
jamentul solemn de a munci cu 
însuflețire și dăruire pentru în
făptuirea mărefului program de 
înflorire multilaterală a patriei 
elaborat de istoricele holărîri ale 
Congresului al X-lea al partidu
lui.

Arterele centrale ale Petroșa- 
niului au devenit un fluviu 'i- 
mens de oameni, de steaguri și 
flori. Fanfarele, formațiile artis
tice aduceau la sărbătoare un 
plus de veselie și frumusețe.

Ora 9. La tribuna oficială, do
minată de stema tării, de datele 
memorabile — 23 August 1914 
— 1969 — avînd dedesubt ura
rea „Trăiască a XXV-a aniver
sare a eliberării României de 
sub jugul fasclst“ — au luat loc 
tovarășii DAVID LAZAR, prim- 
secretar al Comitetului munici

pal de partid, președintele Con
siliului popular municipal, TEO
DOR BÂDAU, membru al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular judejean, GHEORGHE 
PURDUl, CLEMENT NEGRUȚ, 
TITUS P1IN1ȘOARÂ, secretari ai 
Comitetului municipal de partid, 
TRAIAN BLAJ, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular mu
nicipal, IOAN GHINEA, șeful 
seefiei organizatorice a Comite
tului municipal de partid, GA
VRILA DAVID, președintele 
Consiliului municipal al sindi
calelor, GHEORGHE SACALUȘ, 
prim-secrelar al Comitetului mu
nicipal U.T.C., dr. ing. PETRU 
ROMAN, director general al 
C.C.P., cont. univ. ing. ILIE 
CONSTANTINESCU, prorectorul 
I.M.P., primi-secretari ai comite
telor orășenești de partid, mem
bri de partid din ilegalitate, con
ducători de întreprinderi și in
stituții, fruntași in producție, 
personalități de seamă ale muni
cipiului.

Se intonează Imnul de Stal al 
Republicii Socialiste România.

Mitingul consacrat sărbătoririi 
unui sfert de veac de la elibe
rarea patriei a fost deschis de 
către tovarășul Traian Blaj, 
prim-vicepreședinlc al Consiliu
lui popular municipal.

Despre semnificația sărbătoririi 
unui sfert de veac de la elibe
rarea patriei a vorbit tovarășul 
DAVID LAZAR, prim-secretar ai 
Comitetului municipal de partid.

Sărbâtorim astăzi — a spus 
vorbitorul -25 de ani de la 
înfăptuirea insurecției armate 
din fierbintele august al anului 
1944. Poporul român aniver
sează această măreață zi cu 
legitimă mîndrie patriotică, 
conștient că a înfăptuit un 
act de voință, de demnitate 
și eroism, un act de însem
nătate crucială pentru viitorul 
României, pentru înaintarea 
sa pe calea revoluției și con
strucției socialiste. Dupâ ce a 
evocat în cuvinte insuflețitoare 
momentele principale în pre
gătirea și înfăptuirea acestui 
măreț act istoric, relevînd ro
lul conducător al Partidului 
Comunist Român, primul se
cretar al Comitetului municipal 
de partid a făcut o măreață 
trecere in revistă a succeselor 
remarcabile obținute prin mun
ca eroică, plină de dăruire a 
poporului nostru in cei 25 de 
ani care au trecut de la eli
berarea patriei.

In nesfîrșitul șantier al Ro
mâniei socialiste — a continuat 
vorbitorul — județul Hunedoa
ra a cunoscut în sfertul de 
veac de la eliberare prefaceri 
înnoitoare care au schimbat 
din temelii locuri, așezări, oa
meni. Hunedoara este astăzi 
deținătoarea unor adevărate 
recorduri economice : locul 
trei pe țară privind valoarea 
producției industriale ; frunta
șă la producția de fontă, o

țel, laminate, cărbune, minereu 
de fier, salariu mediu lunar 
pe locuitori ; locul doi la pro
ducția de energie electrică și 
locul trei la gradul de urba
nizare.

Cei 25 de ani de construc
ție socialistă în pairia noastră 
înseamnă și pentru Valea Jiu
lui realizări fără precedent. 
Dacă ne referim numai la ac
tualul cincinal, harnicii noș
tri mineri au dat peste plan 
100 mii tone cărbune cocsifi- 
cabil și energetic ; rezultate 
deosebite au fost obținute de 
toate colectivele exploatărilor 
miniere ; energeticienii au dat 
economiei naționale 140 mi
lioane kWh energie electrică 
peste prevederile planului ; co
lectivul de la F.F.A. Viscoza 
a realizat 23 tone fire și fi
bre sintetice peste plan. Re
zultate bune in activitatea e- 
conomică au obținut și coloc- 
tivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la preparații, din 
transporturi și industria loca
lă, comerț, cooperație, uni
tăți prestatoare de servicii și 
construcții. Subliniem, de ase
menea, rezultatele bune ob
ținute de colectivul întreprin
derii forestiere Petroșani.

Reliefăm cu acest prilej 
munca plină de pasiune și dă
ruire depusă de cadrele di
dactice din școlile de toate 
gradele din municipiul nostru, 
de la I.M.P., pentru pregăti
rea tinerei generații de viitori 
constructori ai socialismului. 
Apreciem munca plină de răs
pundere, de omenie și devo
tament, de calitate mereu mai 
înaltă pe care o depun medi
cii, întregul personal medico- 
sanitar pentru ocrotirea sănă
tății populației municipiului.

Ținem să aducem mulțumiri

Apărător! de nădejde 
ai cuceririlor noastre revoluționare

Artera principală a Peiroșa- 
niului a devenit un fluviu ne- 
sfîrșit de oameni. In fruntea 
torentului uman, multicolor și 
polifonic, au pășit în rînduri 
compacte stegarii. în bătaia 
vîntului, faldurile purpurii și 
tricolore se unduiesc liber dea
supra coloanelor.

După revărsarea coloanelor 
pionierești, pline de gingășie, 
de voioșie, au urmat cu pași 
fermi, energici, ca o simbolică 
ocrotire a viitorului patriei, a 
cuceririlor celor 25 de ani de 
libertate, coloanele gărzilor 
patriotice.

Puternic scut al cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
nostru, al independenței și su
veranității de stat a patriei so
cialiste, gărzile patriotice înar
mate simbolizează unitatea 

zecilor și sutelor de activiști, 
modești și cu renume din do
meniul muncii culturale și ar
tistice, să apreciem elogios 
munca depusă de slujitorii ar
tei și științei, să evidențiem in 
mod deosebit conducătorii și 
organizatorii activității produc
tive.

Pentru munca entuziastă și 
hotârîtă depusă în scopul rea
lizării politicii științifice a par
tidului nostru, pentru înflori
rea continuă a națiunii noastre 
socialiste, pentru fericirea fie
cărui membru al societății 
noastre, vă rog să-mi îngăduiți 
să vă felicit în numele Comi
tetului municipal de partid Pe
troșani, al Comitetului executiv 
al Consiliului popular, să vă 
doresc dumneavoastră, fami
liilor dumneavoastră, sănătate, 
fericire și mult spor in activi
tatea nobilă ce o desfășurat!.

Garanția realizării sarcini
lor stabilite atît de către Con
gresul al IX-lea cit și a celor 
cuprinse in Directivele celui 
de-al X-lea Congres - a spus 
în continuare primul secretar 
al Comitetului municipal de 
partid - o constituie crește
rea necontenită a rolului par
tidului, de forță politică con
ducătoare a națiunii noastre 
socialiste.

împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui își dau adeziunea lor tota
lă politicii partidului, exprimîn- 
du-și în același timp hotărîrea 
fermă de a lupta cu întreaga 
lor capacitate pentru traduce
rea ei în viață.

O elocventă mărturie a aces
tor profunde simțăminte și 
preocupări este dată de at
mosfera de deplină și entu
ziastă unanimitate cu care 
partidul și poporul au intim-

de monolit a poporului român, 
patriotismul fierbinte al fău
ritorilor și apărătorilor orîn- 
duirii noi, socialiste. în rîndul 
formațiilor luptătorilor din 
gărzile patriotice au defilat su
te de oameni de. toate vîrstele. 
— mineri, constructori, meta- 
Jurgiști — care la chemarea 
propriei lor conștiințe au îm
brăcat uniforma de luptători. 
Ei poartă mai departe în timp 
tradiția glorioaselor fapte pe 
care înaintașii lor le-au înscris 
pe prima filă a istoriei noastre 
noi, în luptele crîncene duse 
cu 25 de ani în urmă împotri
va fascismului, pentru liberta
tea patriei, pentru apărarea 
ființei noastre naționale.

Gărzile patriotice reprezintă 
o singură ființă — simbol al 
deciziei poporului român de 

pinat și susțin istoricele do
cumente programatice adop
tate de Congresul al X-lea al 
P.C.R., alegerea înțeleaptă și 
pătrunsă de spiritul responsa
bilității a organelor conducă
toare de partid, investirea cu 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, co
munist și patriot care prin în
treaga sa viață, qîndire și fap
tă, personifica dezvoltarea vic
torioasă a poporului romăn 
pe drumul luminos al socialis
mului.

Oamenii muncii din muni
cipiul nostru, sub conducerea 
organelor și orqanizațiilor da 
partid — a spus în încheiere 
vorbitorul — sărbătoresc cea 
de-a 25-a aniversare a elibe
rării patriei noastre de sub 
jugul fascist cu hotărîrea ne
strămutată de a-și îndeplini cu 
cinste sarcinile trasate de par
tidul nostru, deoarece ei văd 
în luminosul proqram elaborai 
de Conqresul al X-lea reali
zarea propriilor lor năzuințe, 
ridicarea României socialiste 
pe trepte tot mai înalte ale 
bunăstării și fericirii.

O
A urmat apoi demonstrația oa

menilor muncii din Valea Jiu
lui, adevărată revărsare de bu
curie, entuziasm și Încredere în 
viitor, vibrantâ manifestație a 
dragostei și atașamentului tată 
de partid, aonducătorul înțelept 
al întregului popor spre bună
stare și fericire, prilej de reafir
mare a hotărîril de a făuri prin 
muncă neobosită, noi cununi de 
glorie patriei noastre libere. Re
publica Socialistă România.

Entuziasta demonstrație a (ost 
Încheiată în acordurile solemne 
ale Internaționalei.

a-și apăra pămîntul strămoșeso, 
cuceririle revoluționare ale a- 
nilor socialismului. Plămădite 
de partid în focul luptelor din 
timpul glorioasei insurecții din 
august 1944, gărzile patriotice 
sînt, totodată, o continuare a 
plăieșilor lui Ștefan, a doro
banților de la ’77, ai tuturor 
fiilor devotați ai acestui pămînt 
care și-au vărsat sîngele pen
tru libertatea patriei.

în pas cadențat, cu mîinile 
încleștate pe arme, treo mem
brii gărzilor patriotice. Oameni 
care, după orele lor de muncă 
in adincul minelor, în uzine 
sau pe schele, se dăruiesc ne
obosiți însușirii artei mînuirii 
armelor spre a fi apărători de 
nădejde ai patriei și indepen- 

♦ Continuare în pag. a 2-a
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MITINGUL Șl DEMONSTRAȚIA OAMENILOR
Apărători de nădejde 
ai cuceririlor noastre 

revoluționare
♦ >-e ■> n pag 1

• sa ’<•, ai EbertIții munni.
lui HMincîtor

— M-:> m însori»;
ruii în gărzile p»lri
nixale la mina noasti e ne-a
declarat minerul Ghwrghc ('o-
>>caru df■ la mina I’’virila Con

și tovarăișii me:, iâ
opar truerițo la gărzi ie pntrioti-
ce rctr ■ • â o marii fest are de

la politica internă și
1 xternâ a part id uhii nwitru.
rrpgăLrc a noashă militară ea

rea produci,iei de căr-
Fune cxiprimă aereasi nâzirin-
tă a tirtt întări și a-

pc râ

:t -ul Inn Ci clu (ari
păși .i m 
rărz.lcr >

fruntea batalionului
• ia V U.M.

F-rtroșani' ’ ind r’’ iar coinan-

Tineri in uniforme albastre
Uupâ defilarea gărzilor pa- 

i-•etice înarmate, a acestei p 
t-rniec pavuze a marilor cuce
riri ale poporului nostru pa 
drumul său ascendent spre fc- 
t icire, a urmat, in același pas 
< -.•O'.'-m l, I ări. Io •>.. l.c - 
fior in uniforme albastre. Pa
tru detașamente dc tinere și 
‘meri, din L’ricani, Lupeni. Vul-
• an și Petrila. cu toții cuprinși 
in limitele vârstei dintre 13 și 
20 ani, elevi sau salariați. ti
neri înflăcărați de înalte idea- 
1 ar» comuniste, piînmM dc no
bilul sentiment a) dragostei de 
patr.și popor, mlădițe ale '• .- 
norului de aur al României, în
rolate in marele detașament de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei au manifestat, 
cu ocazia măreței sărbători a 
Tîibcrării României pentru 
prezentul luminos în continuă
• f<*rv e<-.rnță de azi. pentru 
prosperitatea patriei pentru a 
' ârei apărare se angajează să 
st- pregătească de pe acum te
meinic.

320 tineri in uniforme azurii 
ca și ceru) sub care trăiesc, 
învață și muncesc, azi,

Exponenții hărniciei 
și destoiniciei minerești — 

în frunte
Marea cinste dc a deschide 

demonstrația oamenilor muncii 
din Valea Jiului din ziua lu
minoasei sărbători a poporului 
român, — împlinirea unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, a revenit 
harnicilor mineri de la Lupeni. 
Ei pășesc acum in fruntea tu- 
uror colectivelor-minelor, pre- 
parațiilor și a celorlalte unități 
din cadrul Centralei cărbunelui, 
eșa cum le-a fost dc altfel și 
comportarea — meritorie — în 
r-i-rca si entuziasta întrecere în
chinată glorioasei aniversări.

Apariția în fața tribunei o- 
f-ciale a coloanei minerilor din 
Lupeni este marcată de casca
da ropotelor de aplauze ce se 
revarsă din toate părțile asupra 
«colora care le merită cu pri
sosință. In fruntea demonstran
ților ișî unduiește faldurile de 
mătase un steag roșu, de între
prindere fruntașă pe ramură, 
purtat cu legitimă mindrie de 
către patru cadre de bază ale 
minei, șeful de brigadă Petre 
Sălceanu. inginerul Emilian 
Meiuș, rr.ui-lrii miner. Pavel 
Drimboreanu si Ernest Habina 
— toți purtînd mai multe de
corații ce strălucesc pe haina 
frumoasei uniforme de miner. 
In acordurile unui marș revo
luționar năvalnic, demonstranții 
din orașul Lupeni poartă in pri- 
zitfde rinduri stema partidului, 
portretele conducătorilor de 
partid și de stat însoțite de a- 
proupe de un grup de stegari 
în salopete și purtind căști de 
miner. Deasupra mulțimii ma- 
nifestanților entuziaști .și plini 
dc voioșie, exprimindu-'d mul
țumirea puternică ce o au in 
inimă pentru viața fericită ce 
au trăii-o în toți acești 25 de 
ani liberi .și o trăiesc sub soa
rele socialismului biruitor, sint 
fluturate in miinj cu palme bă
tătorite sute de mic: stegulcțe 
tricolore și roșii, o sumedenie 
ce balonașe multicolore.

Ln mare grafic dus de mi
neri echipați ca pentru a co
bori in subteran, cu salopetă 
de lucru, căști dc miner si 
lămpi de mină, grăi;-șic, prin 
expresia concentrată a cifrelor, 
orspre av intui deosebit, despre 
hărnicia neîntrecută cu care 
minerii din Lupeni au intim- 
pmjl măreața sărbătoare a c- 
liberării patriei. Colectivul mi
nei raportează cu mindrie că 
in perioada trecută din acest 
an din abatajele Lupeniuiuj au 
fost extra»-, peste plan 36 000 
tone de cărbune, intrecindu-se 
chiar și angajamentul anual 
kiat in întrecerea socialistă, pe 
seama unui spor al producti
vității muncii de 77 kg/posț 
peste sarcina planificată. Aces
tor realizări obținute la extrac
ția cărbunelui li se adaugă suc
cesul repurtat de colectivul mi
nei in reducerea prețului de 
cost concretizat în cele 1,3 mi
lioane lei economii.

Ia coloană, urmînd îndea

— Am doar trei ani vechime 
în uzina noastră, iar in gărzi 
sini dc la organizarea batalio
nului Am unit să devin mem
bru al gărzilor patriotice minat 
de un sentiment firesc : acela 
ai demnității Noi cei mai ti
neri facem front unit cu țoale 
generațiile. atit in muncă, in 
strfidaniDe de fiecare zi, cit și 
in apărarea cuceririlor revolu
ționate ale poporului în anii 
construcției socialiste.

Comandantul de companie, 
Mfrcd Sider i i mina Vul
can. ne-a spus :

— Uniforma gărzilor patrio
te e ce lo purtăm noi. fiii aces
tei țâri, indiferent dc naționa 
litote. simbolizează aspirațiile 
noastre comune, cele mai pro
funde munca in socialism și 
apărarea ci. Așa cum lucrăm 
umăr la umăr la locurile noas
tre. tot așa sinteni gala să a- 
părâm patria noastră comună 
— România socialistă.

avindu-i în frunte pe co
mandanții caro le asigură o bu
nă instruire, o pregătire la ni
velul tuturor așteptărilor, au 
trocul prin fața tribunei ofi- 
i Sale cu fețe radiind de mulțu
mire și deplină fericire, in i- 
nimi cu bucuria realizării vi
surilor lor intr-o societate li
beră și mereu prosperă.

Profesorul Dumitru Sărbușcă 
de la Liceul Uricani, unul din
tre comandanții detașamentelor 
de tineri, ne declara : «Dacă a- 
cestor tineri entuziaști, care sînt 
permanent preocupați cu sîrg 
.și devotament dc a fi nu nu
mai la nivelul cerințelor dar 
chiar mai presus dc așteptări, 
li s-ar cerc să se jertfească 
pentru patrie, pentru viața 
noastră fericită de azi, sînt si
gur că o vor face fără șovăire, 
neabătut Este vorbaț doar de 
generația' care știe ce-i rezervă 
viitorul, care știe ce are de fă
cut pentru a fi la înălțimea ti
tulaturii de creatori și benefi
ciari ai societății viitorului. $i 
pentru această mare operă —• 
tinerii noștri se pregătesc te
meinic*.

proape oglinda hărniciei lor — 
graficul cu realizările, pășesc 
voinicește mulți dintre minerii 
care au dat viață cifrelor ra
portate. Cot la cot demonstrea
ză ortacii cunoscutului- fronta- 
list Constantin Petre, șeful de 
schimb Constantin Nichita, mi
nerii Vasile Susan, Teodor Han- 
ceru, loan Sălăjan și alții din 
colectivul brigăzii care a dat 
peste plan dc la începutul ' a- 
nuluî 3 000 tone de cărbune, o- 
norindu-.și integral angajamen
tul sporit de întrecere. Alături 
de componenții brigăzii lui Con
stantin Petre defilează alți 
mulți mineri de frunte ai Lu- 
peniului, purtind pe piept ordi
ne și medalii ca brigadierul 
Vasile Rușitoru, distins cu Me
dalia jubiliară .A XXV-a ani
versare a Eliberării patriei", 
frontalistul Andrei Ciuciu, mi. 
nerul Nicolae Uugureanu care 
conduce in subteran o destoi
nică brigadă de deschideri și 
pregătiri și mulți alții.

Despie suportul material și u- 
man pe care s-au sprijinit pu
ternic realizările colectivului 
minei Lupeni, despre proiectele 
de viitor ce și le-a făurit colec
tivul minei in vederea aplicării 
în viață a sarcinilor sporite ce-i 
revin din hotăririle Congresului 
al X-lea al partidului, direc
torul minei Lupeni, ing. Vasile 
Ciriperu ne-a declarat după de
monstrație următoarele : .Suc
cesele colectivului minei Lupeni 
s-au sprijinit pe folosirea uti
lajelor moderne din dotare — 
combine, havezv, mașini de în
cărcat, elemente de susținere 
metalică hidraulică — pentru 
a căror introducere s-au chel
tuit în fiecare an 90—100 mili
oane lei. Semnificativ este in 
acest sens că de la 300 posturi 
necesare în 1965 pentru extra
gerea a 1 000 tone s-a ajuns la 
numai G25 de posturi pe 
mia de tone extrase, tocmai 
ca o cons-, cință a introducerii 
mecanizării in abataje. Progre
sul tehnic, faptul că factorul 
uman are acum un înalt grad 
calitativ deoarece din cei 4 450 
de salariați ai minei 1 700 sint 
membri de partid, au făcut ca 
in acest an productivitatea 
muncii să fie in numai șapte 
luni cu 421 kg cărbune pe post 
mai mare ca in anul 1965, a- 
lingind nivelul dc 1,680 lo- 
ne/post.

Spre cc direcții, spre ce re
zerve ne îndreptăm eforturile, 
căutările în viitor ? In abata
jele minei, in colectivul nostru 
s-a făcut mult in domeniul sus
ținerii metalice, al tăierii me
canice. Dar avem încă rezerve 
mari în privința obținerii de 
la utilaje a tot ce pot da ele. 
Unele combine lucrează in 
frontalele noastre cu numaj 6 
tone cărbune extrase pe post 
prestat, in timp ce cu altele se 
obțin și cite 10 tone/posi, deci 
o productivitate mai apropiată 
de capacitatea reală a mașinii.

Vom obțînc i'Ue dP°r ăbune’1-i
product ivita) .■hind
ca toate ciambinele aflate în
funcțiune sii dea randamentul
maxim De . illfc), in anii viitori,
prin folosirea la capacitate a
utilajelor, iprin îmbunătățirea
structurii o r ganitatorice a lu-
cruhii la frontul abatajelor
scontăm să atingem capacitatea
maximă a minei dc 1.5 milioa
ne tone anual prevăzulă prin 
TS și chiar să urcăm produc
ția la colți maximă de 2 mili
oane tone cărbune anual în 
1975, îndeplini nd u-se astfel sar
cinile sporite cc ni le-a pus 
în față Congresul al X-)c., al 
P.C.R.'.

O

Realizări marcante in . resto
re® producției de cărbune. a 
productivității muncii au ra
portat și colectivele celorlalte 
mine din bazin : Uricani, l.o 
nea, Petrila, Vulcan, Dilja pre
cum și colectivul deschizători 
lor dc noi mine al E.DM.N.

Ca o încununam a efori uri 
lor depuse do colectivele mine
lor, in special dc cele de la 
Lupeni și Paroșeni, pentru rea
lizarea sarcinilor de plan din

Cu mindrie, este purtată pancarta stema R.S.R.

0 ofrandă generoasă:
11000 de tone peste 

sarcinile de plan 
de la cea mai tînără mină !

Realizările colectivului minei 
Paroșeni, de la începutul anu
lui pînă în ajunu] sărbătorii 
naționale a eliberării, pun in
tr-o lumină revelatoare saltul 
uriaș făcut de lînăra unitate 
pe drumul creșterii producției 
djB cărbune, a perfecționării și 
modernizării procesului de ex
tracție. Să scoți din abataje in
tr-o săptămînă și jumătate to
nele date intr-un întreg 
an (1966), nu e un fapt chiar 
atit dc obișnuit... In condițiile 
unor sarcini dublate față de a- 
nul precedent, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici — 
pătrunși de efervescența crea
toare, de înaltă rodnicie a în
trecerii minerești care a cuprins 
toată Valea Jiului, întreaga ța
ră — au reușit să asigure, pină 
în prezent, un plus de 11000 
tone de cărbune, cifră care de
pășește cu 3 000 tone angaja
mentul asumat în cinstea mă
rețelor sărbători ale acestui au
gust fierbinte — Congresul al 
X-lea al partidului și cea dc-a 
25-a aniversare a eliberării.

Minerii din Aninoasa 
raportează

Coloana minerilor din Ani
noasa trece prin fața tribunei 
oficiale avind în frunte două 
mari și frumoase steme ale 
P.C.R. și R2S.R. Urmează apoi 
o adevărată pădure de steaguri 
roșii și tricolore carc-și undu
iesc faldurile deasupra celor ce 
le poartă cu miini viguroase de 
mineri, după care, pe 4 rinduri, 
trec demonstranți ducînd por
tretele conducătorilor iubiți ai 
partidului și statului nostru. 
Se aud scandindu-se lozincile: 
„Trăiască a XXV-a aniversare 
a eliberării patriei „Trăiască 
conducătorul încercat ul po
porului român pe drumul socia
lismului — P.CJL !*. In coloană 
demonstrează muncitori de 
frunte ai minei ca minerul Pe
tru Roman, Aurel Cristea, Du
mitru Ilie, loan Dona, care s-au 
dăruit cu pasiune și multă vred
nicie in întrecerea socialistă în
chinată Congresului partidului 
și aniversării Eliberării patriei 
dind peste plan, în contul an
gajamentelor luate, mii de tone 
de cărbune cu randamente cc 
se ridică la 8—9 tone cărbune 
extras pe post.

Realizările pe care colecti
vul minerilor de la Aninoasa le 

acest an, ea tin rezultat con
cret al măsurilor dc perfecțio
nare a conduc orii producției pe 
baze moderne introduse in 
cost an la indicația conducerii 
partidului, colectivul Centralei 
i ărbunelui s-a prezentat la dc 
monstrația oamenilor muncii 
din Valea Jiului în ziua celei 
dc a XXV-a aniversări a eli
berării patriei, cu un șir dc 
succese. Pe grafi, ul C C P. pur
tat do cadre tehnico inginerești 
din centrală se puteau cili ci
frele • 100.5 la sutâ realizare 
a planului de producție' po cele 
7 luni trecute, 102,7 la Sută 
realizare a indicatorului pro
ductivității muncii, peste 12 
milioane lei economii la pre
țul de cost al cărbunelui.

Sa •cosele raportate' dc mi
nerii Văii Jiului, angajamentele 
lor solemne dc a-șl dezvolta 
necontenit realizările stau che
zășie fermă îndeplinirii cu 
vrednicie, care nu a fost dez
mințită niciodată, a sarcinilor 
mari și dc răspundere pe are 
partidul le a pus in (ața lu
crătorilor celui mai mare ba
zin carbonifer al țării de i 
spori producția de cărbune în 
cincinalul viitor la 11.1 milioa
ne tone in 1975.

Cheia succesului stă, într-o mă
sură considerabilă, in sporirea 
productivității muncii în medie 
cu 150 kg pe post, față de pre
vederile planului. Numai dacă 
ne referim la brigăzile de fron- 
taliști din stratul 18, conduse 
de minerii experimentați Con
stantin Zaharia și Voicu Lebă
dă, randamentele au fost depă
șite cu 2, respectiv, 0,5 tone pe 
post. Nu s-a neglijat nici acti
vitatea de investiții. O dovadă 
concludentă rezidă în cei 160 
de metri liniari săpați peste 
sarcina preliminarului, la care 
un aport substanțial s-a primit 
din partea brigăzilor conduse 
dc Constantin Peloiu și Andrei 
Șandor.

Succesele obținute pină la ora 
actuală de către minerii Paro- 
șenîlor ne întăresc certitudinea 
c'â, printr-o mobilizare și mai 
hotărită a tuturor rezervelor u- 
mane și tehnice de care dispu
ne lînăra unitate minieră, sar
cina de atingere a capacității 
proiectate, spre finele cincina
lului viitor, va fi îndeplinită cu 
cinste.

raportează în cinstea zilei de 
23 August sini înmănuncheate, 
ca într-un mare buchet, pe gra
ficul frumos și sugestiv ce-1 
poartă in fruntea coloanei șeful 
de brigadă Nicolae Feier, deco
rat cu Ordinul Muncii și Me
dalia muncii, brigadierul minier 
Ion Lungu, minerul Ghcorghe 
Nițaș, maistrul minier loan Pop 
39 și prim maistru] minier A- 
dalbert Bihavcț. Încadrate de 
machetele miniaturale lucrate 
in alamă cu străluciri de aur 
in bătaia razelor soarelui ale 
puțului central de extracție A- 
ninoasa sud — și funicularului 
nou Aninoasa — Coroești, ci
frele de pe grafic ilustrează fi
del hărnicia minerilor; in cele 
șapte luni trecute, planul de 
producție a fost realizat in pro
porție de 100,5 la sută dindu- 
sc peste sarcină 1 800 tone dc 
cărbune de calitate in plus, in
dicele productivității muncii a 
fost depășit cu 2 la sută iar 
prin reducerea prețului de cost 
au fost obținute economii în 
valoare de 450 000 lei.

Raporîind succesele, minerii 
din Aninoasa ișî exprimă tot
odată hotărîrea de a și lc dez

volta pină la sfirșilul imului, 
dc a face totul pentru trecerea 
la înfăptuirea cu succes a săr

Indicatorii 
înnobilării cărbunelui — 
la platforme prestigioase
Colectivele de preparatori ca

pabili și destoinici .n Văii Jiu
lui, au venit la marca demon
strație cu brațele pline de rea
lizări meritorii, culeși' in acti
vitatea dc zi cu zi, depusă cu 
devotament și conștiinciozitate 
in domeniul purificării, al în
nobilării căi b inelui extras din 
fronturile du lucru ale adincu- 
lui dc către mineri.

La preparuția Petrila, in zi
lele premergătoare sărbătorii, 
au fost finisate, dc către echipa 
condusă dc Alexandru Labo, lu
crările dc pregătire a înlocuirii 
transportorului SKR eu TR-3, 
in scopul măririi debitului dc 
descărcare a vagoanelor dc Dil
ja și Vulcan. In cadrul soețici 
uscâtoric, echipa lui Liviu Kiss 
a terminai n-pararea tobei nr. 
L cu o săptămînă mai repede 
docil era prevăzut. Tot în pra
gul mărețului eveniment s-au 
depus strădanii asidue pentru 
crearea tuturor condițiilor în 
vederea schimbării a 600 de 
metri de cablu purtător la ra
mura a treia a funicularului de 
șist și montării unui pilon au
xiliar. Două colective s-au evi
dențiat, îndeosebi, în acest sens : 
cele conduse de loan Ionescu 
.și Aurel Iancu. S-au mai re
marcat echipele lui Coslică Ro
man, dc la transport, și Mcn- 
drich Lorinez, de la brichctaj, 
la lucrările de reparație gene
rală a încălzitorului dc la topi- 
torul nr. 4 de smoală.

In bilanțul bogat al lunii au
gust s-au adăugat rezultatele 
bune obținute la indicatorii ce
nușa spălatului — care a fost 
îmbunătățită cu 0,4 puncte pes
te prevederile angajamentului 
— și recuperarea la producția 
netă, ce a înregistrat o creștere 
de 0,6 puncte, in raport cu sar
cinile de plan.

Ca efecte rodnice ale muncii 
depuse cu interes sporit, într-un 
ritm viu, în perioada 1 ianua
rie — 23 august din acest al 
25-lea an de construcție socia

Deschizători de drumuri 
mineritului

In atmosfera entuziastă, săr
bătorească și caldă — ]a pro
priu și la figurat — mai plu
teau încă acordurile fanfarei 
minerilor, cind, apropiindu-sc de 
tribuna oficială, și-a făcut apa
riția coloana constructorilor din 
Valea Jiului a T.C.M.M.

Primiți cu vii și puternice a- 
plauze, harnicii deschizători de 
drumuri ai mineritului Văii Jiu
lui, raportează, prin graficele 
sugestive care le poartă în frun
tea coloanei, bilanțul activității 
lor : „150 la sută producție glo
bală, 131 la sută productivitate, 
121 la sută, ci.știg mediu*. Sint 
cifre care arată, pe curbe cu 
traiectorie ascendentă, creșterea 
în ultimii doi ani a acestor 
importanți indicatori de plan.

Constantin Bocșan, Glicorglic 
Ilaș, Ion Duca, Ghcorghe Chc- 
laru, Ghcorghe Suedeanu, loan 
Nicolau, ing. Virgil Tcodorescu, 
Maria Țițîrcâ — cileva nume 
din fluviul viu, mișcător al „te- 
cememiștilor", care fac cinste 
Grupului lor și care au contri
buit din plin la aceste frumoa
se realizări.

înainte de a ajunge în fața 
tribunei am schimbat citeva 
vorbe ou cîțiva dintre mani- 
festanții coloanei constructori
lor.

Tîmplarul Francisc Straca, pe 
pieptul căruia strălucesc Meda
lia muncii și insigna de frun
taș în producție ne-a spus : „In 
ziua eliberării aveam aproape 
35 de ani. Ca toți ortacii mei 
de muncă, laolaltă cu toți mun
citorii de altfel, am primit a- 
tunci în '44 vestea actului de 
la 23 August, înfăptuit sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, cu sufletul deschis, cu 
multă satisfacție și bucurie, ca 
semn al unor noi și fericite o- 
rizonturi”.

Pavel Balaite, unul dintre cei 
mai ‘ dc nădejde betoniști ai 
Grupului T.C.M.M., ne mărturi

Prezență prestigioasă 
a constructorilor de utilaj 

minier
In depărtare, pe sub ghirlan

dele dc fluturași multicolori și 
coroanele de cetină ce dau stră
zii pitoresc și atmosferă sărbă
torească, sc zărește înaintind un 
nou car alegoric. De pe partea sa 
frontală, încadrate intr-o uriașă 
roată dințată, atrag atenția mul
țimii, invjiaților din tribuna o- 
ficială, inițialele U.U.M. — mar
ca uzinei de utilaj minier Pe
troșani. Pe platforma carului a- 
legoric stilpi metalici hidraulici, 
orinduiți intr-o aliniere perfectă 
cu tot atâtea grinzi articulate 

'în consolă și acoperite cu o 
rețea de plasă metalică, un 
transportor blindat, piese de 
schimb, înfățișează un fragment 
<1 intr-un abataj frontal modern 
utilat prin contribuția colecti
vului uzinei. Asemenea abataje 
sini nenumărate azi in minele 
Văii Jiului și pentru echiparea 
lor muncesc stăruitor, neprecu
pețind eforturile nu n horii, 
tehnicienii și inginerii secțiilor. 

ilor mari ce 1< revin în noul 
mal 1971 —1975 stabilite de
Mul Congres al purtidului.

listă, dc către muncitorii, in
ginerii și toltnicienii prepnrațioi 
Lnp'. ni, se pot menționa :

> realizarea spălatului spe
cial penii il cocs in proporție de 
101 la sută:

♦ unbunâlâții < <i ilHății spe
cialului cu 0,1 puncte:

îmbunătățirea cenușii glo- 
b ile cu 0,4 puncte;

♦ economii la prețul dc cost : 
900 000 lei.

Am recunoscut in rîndurile 
nuinifcstanților pe fruntașii in 
întrecerea socialistă, ca separa
torul Teodor Cimpoicș, spălă
torul Nâstasc Goia. flotaim ul 
Teodor Pop, <1 triclanul An
drei Drotzingcr și zidarii Ale
xandru David i Ioan Buican.

Preparatorii dc la Coroești 
vor să dovedească tuturor că 
nu intimplător au chemat la în
trecere patriotică, în acest an, 
colectivele similare din bazin, 
că ci dețin resurse suficiente 
pentru a îndeplini în mod e- 
xemplar sarcinile și angajamen
tele luate.

Rczulmtele d ■ pini acum sînt 
grăitoare : depășirea producției 
supuse preparării și a produc
ției nete cu aproiipo 25 000 de 
tone, respectiv, 20 000 tone, a 
producției speciale pentru sc- 
micocs cu peste 3 500 dc tone. 
Beneficiile peste plan și eco
nomiile la prețul dc cost au 
atins plafoane prestigioase: 
1 028 000 lei, respectiv. 197 000 
Ici.

In ultima vreme, atenția co
lectivului s-a concentrat, mai 
ales, asupra ridicării numărului 
orelor dc funcționare a instala
țiilor de preparare, respectării 
graficelor de revizii și repara
ții — necludindu-se. evident, 
calitatea acestora —, creșterii 
extracției sorturilor superioare.

Să facem cuvenitele remarci : 
echipele conduse de Sigismund 
Gdntzi, Mihai Weisenbach, de la 
reparații, Ioan Ologii, Ioan Ma
tei, de la tehnologic .și Dumitru 
Agache, de la secția spălare.

sește : „Sentimentele și gindu- 
rile noastre către patrie, către 
popor și partid am dorit să le 
exprimăm și prin îndeplinirea 
angajamentului luat de brigada 
noastră : să terminăm cu 4 zile 
înainte de 23 August a. c. gli
sarea puțului principal de la 
Paroșeni. Noi am ajuns cu lu
crările cu 5 zile înainte de a- 
ceastă dată la cola finală 4- 
56,80 m*

Secretarul comitetului P.C.R. 
pe grup, Teodor Balas ne rela
tează : „Marca sărbătoare de azi 
a poporului nostru, toți comu
niștii, toți oamenii muncii din 
cadrul grupului nostru, au în- 
timpinat-o cu elan și dăruire. 
Rodul muncii și priceperii lor 
stă în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan fizice 
(predind peste 100 de obiective 
industriale) cit și a celor va
lorice*.

Ing. Ion Lăsat, directorul Gru
pului de șantiere Valea Jiului 
a] T.C.M.M. și inginerul șef 
Virgil Tcodorescu ne spunea : 
„Entuziasmul, bucuria, elanul 
au fost caracteristici ale mun
cii colectivului nostru în aceas
tă lună bogată în mari eveni
mente. Ritmul de muncă a fost 
de așa manieră, ineît la sfîrși- 
tul acestei luni scontăm să dăm 
peste planul de producție 
300 000 lei realizind o producti
vitate de peste 103,5 la sută".

Uralele și lozincile, culorile 
partidului și patriei pe care le 
poartă manifestanții — in dra
pele și stegulețe — veselia și 
bucuria ce se citește pe fețele 
tuturor, exprimă recunoștința și 
atașamentul entuziast al con
structorilor față de partid pen
tru cei 25 de ani de viață libe
ră și fericită, exprimă totodată 
hotărîrea lor de a contribui din 
plin, prin propriile forțe, 1^ e- 
dificarea pe calea socialismului 
a unui viitor prosper și lumi
nos a patriei noastre.

uzinei, mobilizați și îndrumați 
îndeaproape dc organizațiile de 
partid.

Un grafic grăitor intitulai : 
„Colectivul uzinei pe coordona
tele întrecerii socialiste* și pe 
care îl poartă tinerii strungari 
Gheorghc Peticilă și Adalbert 
Covaci vorbește cit se poate de 
convingător despre realizările 
deosebite cu care colectivul a 
inlîmpinat marea sărbătoare a 
Eliberării patriei. In perioada 
scursă din acest un planul pro
ducției globale a fost depășit cu 
13,76 la sută, cel al producției 
marfă cu 9,44 la sulă, indica
torul productivității muncii este 
superior cu 10,64 la sulă celui 
planificat iar economiile reali
zate la prețul de cost însumea
ză 3 512 000 Ici.

Ropote de aplauze marchează 
simpatia, prestanța, de care se 
bucură colectivul uzinei, mun
citorii săi harnici și pricepu’,i 
in rindul tuturor oamenilor 

mun-ii din Valea Jiului. Apre
cierile dezlănțuite ca într-un 
șuvoi asupra lor «lin tribuna 
oficială, din toate părțile, le cu- 
b’g cu inima palpitind dc bu- 
■ nic și fericiri' fruntașii uzi
nei aflați in coloană : membrii 
brigăzii dc formatori i lui 
Ghcorghe Scurlu de la turnă
torie. componenții echipei fie 
construcții metalice conduse de 
Eugen Heintz, strungarii Ion 
Măciucă, Ion Sfoicoiu, Ghcorghe 
Kiss lăcătușii Alexandru Pogă- 
ecanu i Francisc Mefyuș, care 
lucrează la fabri ..rea stîlpilor 
hidraulici p< ntru susținerea mo
dernă a abatajelor, maistrul

La dispoziția dispecerului 
— cu întregul potențial 

energetic
Energeticicnii Exploatării Cen

trale Paroșeni s-au prezentat cu 
fruntea sus la sărbătoarea eli- 
Ix'rării și faptul < ie cit s-> poa
te d- firesc, ținfnd cont de re
zultatele frumoase obținute de 
harnicul și iscusitul colectiv în 
direcția prelucrării prompte cu 
maximă , operativitate a sarcini
lor, in funcție dc necesitățile 
sistemului energetic nat ion il.

Deviza de zi cu zi a t unci- 
torilor și cadrelor tehnice dc 
aici a fost: țiiviau instalațiilor 
în funcțiune permanentă _Ja 
parametri normali și mărirea 
gradului de siguranță in ex
ploatare. In afara preocupări
lor — devenite obișnuință — 
de a economisi cit mai multe 
tone și megawați-oră la consu
mul de combustibil convențio
nal pentru producerea energiei 
electrice, respectiv, la cej pro
priu tehnologic, s-au efectuai în 
ultimul timp pregătiri febrile in 
vederea reparării în condiții co- 
1 espunzătoare a blocului nr. IV 
dc 150 MW.

Din discuția purtată în co
loană cu Ioan D. Popescu, in-

La.20 
de activitate
I’lini de viață, in pas vioi, 

sărbătoresc, făuritorii edificiilor 
social-culturale din Valea Jiu
lui încadrați de aplauze și gîn- 
duri dc admirație se apropie de 
tribună. E una din coloanele 
care atrag atenția in mod deo
sebit

„Este cea mai largă manifes
tare a colectivului nostru, de 
la cei 2C de ani de la înfiin
țarea sa pe care o sărbătorim 
tot acum" — ne-a spus directo
rul Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H. ing. Dumi
tru Țurnă.

„Palmaresul" celor 20 de ani 
de activitate a acestor construc
tori din Valea Jiului e’ înscris 
pe un panou uriaș purtat în 
fruntea coloanei: „17 737 apar- 
tamente, 25 cămine cu 5 825 
locuri, 20 școli cu 225 săli de 
clasă, institutul de mine, casa 
de cultură cu 800 de locuri, 3 
cinematografe, 5 complexe co
merciale, 8 unități industriale*.

Aspecte cotidiene ale muncii 
de .șantier a acestor destoinici 
constructori, sint înfățișate pe 
doua impresionante care ale
gorice.

„Ne angajăm să înfăptuim in
tru totul hotărîrile Congresu
lui al X-lea al P.C.R." — sînt 
cuvintele scrise pe primul car 
ce simbolizează un microapar- 
tament în lucru, exprimînd vre
rea constructorilor. .

In coloană defilează scandind 
lozinci entuziaste alături de ve
terani ai șantierelor și construc
tori ui tinerei generații. Zărim 
pe Otlo Corceani, Ludovic Hor
vath, Leon Costineanu, Marin 
Radulescu, Vasile Șumlanschi, 
Constantin Albu, Goia Lazăr, 
Ion Căplescu, Ion Tobă, Ilie

Tehnica modernă 
în simbioză cu 

„aurul verde“ a! pădurilor
In fluviul viu, multicolor, al 

coloanei demonstranților, la un 
moment dat, parcă s-au pus in 
mișcare însăși pădurile împre
jurimilor aducând cu ele aerul 
tare al munților pe magistrala 
Pelro.șaniului. Prin fața tribunei 
oficiale trece masiva coloană a 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor întreprinderii fores
tiere Petroșani, însoțiți de sa- 
lariații ocoalelor silvice Petro
șani și Lupeni.

In alaiul policrom și sărbă
toresc al nenumăratelor balo- 
nașe, eșarfe, stegulețe tricolo
re și roșii, in clocotitoarca ma
nifestare de entuziasm și bucu
rie cc se revarsă spontan din 
inimile oamenilor in semn de 
adincă mulțumire pentru viața 
noastră liberă și fericită de 
azi ce o datorăm luptei eroice 
a partidului părinte, este purtat 
în fruntea coloanei lucrătorilor 
forestieri un frumos și simbo 
lie car alegoric. Pe fundalul 
de un verde crud al unui mun
te miniatural, inveșinintat cu 
cetina pădurilor dc brazi ce 
râspindește in jur parfumul 
înțepător și tonic al rășinei de 
brad — iși profilează, la scară 
redusă, dar veridic, prezență 
firească a zilelor de azi, me 
eanismele moderne cu care 
sint înzestrate parchetele fores
tiere. lată, dc exemplu, un fu
nicular itansportind suspendate 
la înălțimi amețitoare deasupra 
coclaurilor munților și tăilor 
mănun:-! 11 prețioase dc trun
chiuri de copaci. Alaiuri a<- 

Mircea Gaia de la Fibr’. i 
.stilpi din Vulcan, lu-'fâlorii din 
c.'hip i de reparații mf.anio a 
lui Ghcorghe Tcsclcș. elcclrh la
nul Francisc Pașca. I- s . . 
jcază o împreună eu întregul 
colectiv a| Uzinei si îndepli
nească cit cinste sarcina grea, 
dar aducătoare de noi satisfac
ții pe care partidul le-a i i re- 
flințat-o o dală cu reprofilai ca 
uzinei, de a pune la indemina 
minerilor din Valea Jiului, a 
Industriei noastre extractive, u- 
tilajo miniere tot mal multe, 
cu caracteristici tehnice la ni
velul celor realizate pe plan 
mondial.

g ncrol f ul Exploatării cen
trale, am dedus entuziasmul in 
muncă, puternicele fire care 
leagă colectivul cnergeticifailor 
intr-un singur tot, hotărîrea 
nestrămutată a acestuia de a 
răspunde și de azi înainte ața 
cum sc cuvine, sarcinilor de 
marc răspundere ce-j revin.

Să notăm cîteva nume d? oa
meni asociate frecvent ru no
țiunile dc destoinicie și dărui
re in activitatea de producere 

i kilowaților pentru nevoîle 
j itriei. Fste vorba de șefi: de 
chipă Nisfor Vîlvoi și Ioan 

Saltelici, de la reparații, ingi
nerii Alexandru Aruncutcanu, 

ful secției bloc IV, Constan
tin Ungureanu, de la - ția 
' miră, Pavel Ilcău, de l.i re

parații electrice, Dumitru Vtă- 
d 'aniL dc la secția electrică, 
Ghcorghe Dine®, maiștrii Dumi
tru Toma. Pa vel Duma. !!K Dia. 
<-t»nu, de la secția cazane, 
Ghcorghe Domșa, de la turbi
ne, Dumitru Drăgoi. loan Sîrbu 
și tabkitarul Constantin Dre- 
novschr.

de am 
constructivă
Pomantt, Alexandru Hutu, loan 
Rusu, Francisc Eeri, Rudolf 
Eisner.

Tovarășul Panait Ionescu, șe
ful serviciului organizarea mun
cii, activează de 20 de ani in 
cadrul Grupului II de șantiere i 

„Dacă în 1949 era un lucru 
obișnuit Pe șantierele noastre 
— ne spune dinsul să se înre
gistreze o productivitate a mun
cii de 1 500 lei/salariat. azi e tot 
atit de obișnuit ca productivi
tatea muncii să fie de 6 000— 
6 500 lei/salariat. Adică unde 
astăzi se lucrează cu 250 de 
oameni, atunci se lucra cu 
1 000.

Totodată, dacă in 1019 costul 
unui apartament era de 90— 
110 000 lei (fără a avea asigu
rată încălzirea centrală și apa 
caldă) astăzi costul lui s-a redus 
la 40—50 000 lei în condițiile 
unui conturi mult îmbuna''’it“.

Iată exprimat succint dar e- 
locvent ce a însemnat in anii 
liberi pe care i-am parcurs pe 
drumul socialismului, aplicarea 
politicii înțelepte a partidului 
în sectorul de construcții. Aces
te realizări au fost posibil de 
înfăptuit în Valea Jiului doar 
datorită priceperii, hărniciei și 
abnegației cu care a muncit a- 
cest harnic colectiv al Grup iluj 
II de • construcții al T.C.H. De 
aceea aplauzele și florile care 
le sint adresate de la tribuna 
oficială, vin să încununeze a- 
precierea unanimă a oamenilor 
muncii din întregul bazin Pe
troșani pentru succesele obți
nute de constructorii edificiilor 
social-culturale în cei 20 de ani 
de activitate sub cerul liber al 
Văii Jiului.

stinjenii do lemn pentru foc, 
un fierăstrău mecanic — do 
data aceasta in mărime natu
rală — minuit dc un muu itor 
in salopetă albastră și puiu-.d 
pe cap iasca aracterisii a a 
tăietorului de pădure,-secționea
ză cu dibăcie un trunchi de 
copac, făeind să vibreze cu zgo
motul herăstrăului dezlănțuit 
aerul fierbinte al acestei mi
nunate dimineți de augusi.

Așezat pe trepied, un b Jolit 
cu obiectivul lunetei indn ptat 
spre verdele pădurii, stă ne
clintit de strajă vizînd un nou 
azimut — al dezvoltării mo
derne și ef.cicnte a sectorului 
forestier al Văii Jiului, vizînd 
viitorul și mai dinamic al ac
tivității colectivului forestieri
lor încadrat in axa sarcinilor 
stabilite de recentul Congres 
al X-lea a! partidului.

La o distanță de cițixa pași, 
carul alegoric al forestierilor 
este urmai de uu puternic uti
laj cu care a fost dotată 1. F. 
Petroșani in acest an : încărcă
torul cu brațe frontale lip 
1FRON, de fabricație româneas
că. Modernul utilaj inabil zâ 
in uruitul puternicului său mo
tor purtind in brațele-i solide 
din oțel o încărcătură de buș
teni. Ropote de aplauze izbuc- 
:ics< din tribune, de pretutin
deni, la aetaSlă apariție r<• 
in coloana demonstranților, spre 
o’ir.dria lucrătorilor forest ieri

Con.'inuuie In pug a 3-a
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MUNCII DIN VALEA JIULUI IMAGINI DE LA DEMONSTRAȚIE

Dinamism ascendent 
pe portativul firelor 

de mătase
în coloana oamenilor muncii 

(' n Lupeni, imediat după mi
ji ri, defilează lucrătorii Fabri
cii de fire artificiale „Viscoza" 
Lupeni. Filaluriștii au venit la 
demonstrație cu bucuria unui 
Impresionant șir dc împliniri 
petrecute în dezvoltarea fabri- 
« i în cei 25 de ani trecu ți de 
•a eliberarea țării, pe care le 
înfățișează sugestiv un intere
sant car alegoric, graficul dina
micii producției fabricii înscris 
pe laterala carului alegoric. In 
raport cu nivelul anului 1944, 
producția fabricii a crescut in 
anul 1951 la 200.7 la sută, in a- 
nul 1955 la 253,2 la sută, in 
3960 la 267.0 la sută, ca in a- 
nul 1965 să înregistreze 313.7 la 
s''-tă, iar in 1969 pină in prezent 
creșterea producției ajungind la 
314.4 la sută fată de nivelul 
realizat cu 25 de ani în urmă. 
Factorii hotăritori ai .-^cestui 
dinamism vertiginos, în conti
nuă ascensiune, ij reflecta su
gestivul car alegoric. îmbunătă
țirile și înnoirile aduse zestrei 
de mașini din secțiile fabricii 
sint ilustrate pe viu de o ma
șină de bobinaj Poligon cu care 
p fost dotată fabrica în acest an. 
Jn jurul mașinii de culoare ver
zuie ce contrastează puternic cu

Copilărie senină
Trecerea pionierilor prin fața 

tribunei a constituit o adevăra
tă revărsare de prospețime, bu
curie și dragoste pentru partid. 
Purtătorii cravatelor purpurii, 
anergind in ritmul tobelor și al 
trompetelor, aveau brațele în
cărcate cu flori, duceau mici 
pancarte circulare pe care erau 
înscrise inițialele partidului — 
P.C.R. — trei litere a căror 
semnificație este covârșitoare 
pentru oricare cetățean al ță
rii echivalînd cu viața lumi
noasă, nouă, plenara. Demon
strația pionierilor cu prilejul 
celei dc-a 25-a aniversări a e- 
liberării patriej constituie ex
presia unei mulțumiri adinei 
pentru tot ce a făcut partidul, 
țara pentru ei, pentru viața lip
sită de griji. Gratuitatea în- 
vățămintului și a manualelor, 
școlile noi, spațioase, înzestra
te cu laboratoare și mobilier ce 
permit desfășurarea formelor 
moderne de instrucție și educa
ție, cadre didactice temeinic 
pregătite, petrecerea vacanțelor 
în tabere, excursii — iată doar 
ckeva dintre realizările care vi
zează pe cei mai tineri cetățeni 
ai țării și pentru care ei mul
țumesc. Arși dc soarele litora
lului sau fortificați dc drume
țiile prin munți, păstrind încă 
vii amintirile frumoase din ta
berele pionierești, copiii știu 
cui datorează această perioadă 
fericită a vieții lor șj iși ma- 
n. festă recunoștința in felul Jor, 
p ini de sinceritate.

Deasupra coloanei sutelor de

Pentru perfecționarea 
continuă a învătămîntului
După coloana miădițelor pri

măverii României socialisto, du
pă coloana pionierilor, deci, de 
tribună s-a apropiat și grupul 
învățătorilor și profesorilor de 
îa școlile generale, licee, școli 
profesionale și dc la I.M.P. 
„Cultura și învâțâmjnlul — a- 
ccste vaste șj neprețuite dome
nii ale creației spirituale — 
înfloresc și dau astăzi, mai mult 
ca oricind, roade bogate, pe te
renul ații dc fertil a) socialis
mului — d.clara profesorul Va- 
sile Bîcoi. directorul Școlii ge
nerale nr. 4 Petroșani. Șj da
că azi gradul de cultură ul po
porului este infinit mai ridicat 
față de acum, să-i zicem, 25 
de ani, aceasta nu se datorește 
docil faptului că in anii noștri 
luminoși au fost larg deschise, 
pentru toți, căile de acces spre 
cultură, spre civilizație".

Stau de vorbă cu alți profe

timp ce indicele de uti
I960, m 
lizare a

masei lemnoase a înreglistrat o
treiere dc la 115 in 19 65 com-
parativ eu nivelul anul,ui 1960
la 120 in 1969, iar valoarca unui
metru cub de material lemnos
exploatat a crescut dc la 184
la sută in 1965 față <:le I960
la 231 la sută in .anul 1969.

Mindri dc succesele lor, pu-
teau fi văzu ți demonstrind în
coloana l.F. Petroșani șcful de
brigadă Nicolae Rusu de la
exploatarea forestieră Maleia-
Șașa, șeful de brigadă distins
cu Medalia .A XXV-a ani vor-
sare a Eliberării patriei1*, Dră- 
ghici Drâghici do la exploatarea 
forestieră Bula — Cimpu lui 
Neag, cot la cot cu Nicolae 
Stclian dc la Jigorcasa, Cheor- 
ghe Slaicu, maistru la exploa
tarea forestieră Valea Popii și 
multi alți lucrători forestieri. 
I’e felele tuturor se putea cili 
deopotrivă, ca intr-o carte des
chisă, bucuria si mîndria datoriei 
împlinite, hotărirca de a mun
ci fără preget, de a învinge 
capriciile naturii in inima mun
ților pentru a da economiei 
naționale cit mai mult lemn 
superior valorificat, dc a da 
viată, la locurile lor dc muncă 
sarcinilor mari pe care Direc
tivele Congresului al X-lea al 
partidului le pune în fața eco
nomiei forestiere românești in 
anii viitorului plan cincinal.

albul imaculat al bobinelor de 
viscoza, trebăluicsc trei munci
toare fruntașe din secția bobi
naj — răsucit Ileana Dănacu, 
Paraschiva Țircă și Florica Va- 
siliu. Alături dc ele, in halate 
albe, veghează cu atenția încor
dată asupra cprubetelor și re
tortelor de analiză chimică ti
nerele laborante Elena Deatcu 
și Viorica Gcobescu de la la
boratorul chimic, dind expresie 
preocupărilor asidue ce le au 
cadrele tehnice ale fabricii 
pentru îmbunătățirea tehnolo
giei dc fabricație, pentru a ri
dica calitatea firului gingaș de 
mătase artificială la nivelul ac
tualelor exigente ale industriei 
noastre textile.

Coloana muncitoarelor și 
muncitorilor filaturiști de la 
„Viscoza", flulurind în adierea 
molcomă a \intului eșarfe și 
balonașe multicolore, stcgulețe 
tricolore și roșii, buchete de 
flori, iși exprimă intr-un singur 
glas bucuria zilelor fericite pe 
care le trăiesc în anii liberi și 
luminoși ai socialismului, hotă- 
rîrea unanimă, de a-și dezvolta 
realizările în producție, de a 
da cu fermitate viață sarcinilor 
trasate de partidul comuniști
lor.

pionieri se ridicau, parcă una 
mai sus decit alta, cifrele 8, 
9, 10... Sint mediile obținute la 
sfârșitul anului școlar precedent 
care mărturisesc, într-un fel ju
venil. că pionierii iși cunosc 
datoria : să învețe, să se pre
gătească sîrguincios pe băncile 
.școlilor pentru a deveni cetă
țeni demni și capabili.

Manifestația pionierilor a fost 
o sinteză a activității lor pro
digioase ce are loc in școli și 
casele pionierești. Copiii îmbră- 
cați în frumoase costume na
ționale. românești sau maghia
re. ilustrează cu pregnanță în
țelegerea fraternă și drepturile 
absolut egale ale . tuturor na
ționalităților. accesul deplin ,1a 
valorile materiale și spirituale 
ale țării. Florile laminate tri
bunei .și zimbetcie calde sint 
modalități spontane, pline de 
sinceritate, dc exprimare a re
cunoștinței față de P.C.R.. cel 
care veghează asupra vieții lor. 
Visurile și năzuințele copiilor, 
privind devenirea lor, sint pe 
deplin traductibile în real in zi
lele noastre, prin străduință și 
învățătură. Manifestația pionie
rilor din întreaga Vale a Jiului 
a fost o manifestație a grati
tudinii pentru viața senină, 
pentru posibilitățile bogate și 
variate de a învăța, de a-și pe
trece timpul liber intr-un mod 
plăcut șj util. Pionierii, con
structorii de miine ai României, 
merg cu tenacitate pe calea in
dicată de salutul lor „Tot ina- 

sori, slujitori demni ai .școlii. 
Le ascult cuvintele și-mi notez. 
Și-mi notez mai mult in memo
rie. Pentru că toți, la unison, 
iși exprimă aceleași sincere sen
timente față de istoricele, gran
dioasele documente ale Congre
sului al X-lea, față de Direc
tivele C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea învățământului in 
Republica Socialistă România 
aprobate de plenara din 22—25 
aprilie 1968 și față de Legea 
privind invățămintul în Repu
blica Socialistă România — te
melii pe care, după cum se 
-.tic, se va ridica profunda, mă
reața operă de perfecționare a 
invățămîntului de toate gradele 
in România.

„Invățămintul românesc — ne 
spune prof. Nicolae Cerchez de 
la Liceul Petroșani — este a- 
ș'ezat azi pe baze cit rna; mo
derne pentru că numai astfel se

poate ră‘

listă

manifestat, cu ocazia măreței 
sărbători a poporului nostru, 
atașamentul . lor ferm dc a-și 
aduce prețioasa contribuție la 
grandiosul proces dc edificare 
a României socialiste : Lucian 
Ardclcanu, Mihai Niculcscu, 1- 
ronim Muntcanu, Szlnmka .Adal
bert. Dorin Cheșcheș, Constan
tin Fricop, losif Șimo. Pompi- 
liu Mușteann, Ion Trancău,

Sluj i tor ii Tha!iei
Sint prezi nți, cu steaguri roșii 

și tricolore, in mijlocul mărci 
coloane a oamenilor muncii din 
municipiu și artiști ai Teatru
lui do *<tat-„Valea Jiului". Ac
torii petroșăncni, din riadul că
rora recunoaștem pc in drag iții 
Dumitru Drăcea, Marcel Popa, 
Carmen Hancearec, Nicolae N’i- 
colae. Mircea Pinișoară, Con
stantin Dicu, Violeta Bcrbiuc, 
Claudia Popescu. .Alexandru 
Codreanu ș. a., și-au manifestat, 
cu ocazia celei de a 25-a ani
versări a eliberării României, 
profundul, nestrămutatul lor a- 
tașament față dc înțeleaptă po
litică a partidului in domeniul 
artei și culturii.

Sub marele pavoaz al.flamu
rilor tricolore, sub arcurile dc 
triumf ale alitor izbînzi cuce
rite dc- oamenii muncii din mu
nicipiul Petroșani, artiștii Tea
trului „Valea Jiului" și-au adus 
și ei o contribuție de seamă. 
Rolul lor substanțial in pene
tranta pătrundere în conștiința 
minerilor celui mai marc bazin 
carbonifer din țară, a comori
lor culturii românești și uni
versale este azi cunoscut și- 
recunoscut.

Contemporani, ca dealtfel în

De strajă vieții
Evident că cea mai nobilă 

profesie . este aceea de. medic. 
Nimic nu poate să-ți aducă sa
tisfacție mai mare dccîl știind 
câ datorită abnegației și pri
ceperii talc profesionale ai sal
vat viața unui om, l-ai redat 
familiei, producției, societății. 
Așa se explică faptul că din 
coloana masivă a personalului 
sanitar în care puteau fi vă- 
zuți medicii Nicolae Popescu, 
Valeriu Ilicș, Eleonora Gliinea, 
Nicolae Marian, Ionel Radu și 
mulți alții. In acele ore de e- 
fcrvescență sărbătorească, me
dicul internist Radu V. Radu 
.și medicul chirurg loan Balint 
se aflau de gardă la Spitalul 
unificat Petroșani. In timp ce 
confrații lor, trccind prin fața 
tribunei, raportau partidului 
despre succesele obținute in do
meniul mcdico-sanitar in Valea

Lucrătorii dm transporturi
Feroviarii din Valea Jiului 

purtau cu ei la această gran
dioasă și tumultuoasă demon
strație. asemeni miilor de ma- 
nifeslanii, însemnele multicolo
re ale dragostei și1 atașamentu
lui față de țară și partid, ale 
bucuriei și sentimentelor cu ca
re au venit la sărbătoarea li
bertății și independentei noas
tre.

In primele rinduri pășeau 
impiegații de mișcare Afiorel 
Jecan și Ion Boldura precum 
și alți fruntași ca Dumitru Mu 
răreț, Petru Dîlja și Ghoorglie 
Bobîci.

Din tribuna oficială, ing. Vic
tor Iloiu, șeful stației C.F.R. îi 
salută fericit, mîndru de succe
sele lor din acest an pe care 
de altfel demonstranții le poar
tă in fruntea coloanei înscrise 
pe un grafic: „107,96 la sută 
realizat planul de producție, 
110,55 la sută — productivita
tea muncii și 890 000 lei eco
nomii la prețul de cost".

„Totodată, ne-a confirmat irig. 
Victor Iloiu, cu care am avut 
o scurtă convorbire, colectivul

Bogăție de ritmuri
...Și, deodată, parcă pentru a 

dovedi că din arsenalul dc bu
curii al unei mari sărbători nu 
pol lipsi cîntecul și jocul, se 
apropie dc tribună, cu chiote 
și strigături pitorești, coloana 
policromă a artiștilor amatori. 
Din întreaga Vale a Jiului, de 
la Casa de cultură din Petro
șani și de la cluburile sindica
telor din Petri la, Lupeni și 
Vulcan, inflăcărații iubitori ai 
frumosului, ai artei, instructori, 
animatori aj vieții cultural-ar- 
tistice care pulsează azi intens 
în localitățile municipiului și 
conducători ai unor lăcașc și a- 
șezăminte de cultură, aduc cu 
ei la cea mai mare sărbătoare 
a poporului român recunoștința 
firească pentru condițiile minu
nate în care iși află azi împli
nirea unor idealuri — drumul 
sigur spre cultură și civilizație.

Recunoaștem în fruntea co
loanei pe inseși componcnții o- 
riginalei și atît de apreciatei 
„Nunți din Valea Jiului" — an
samblu folcloric al Casei de 
cultură care, recent, după ce a 
trecut cu brio prin „focul" con
cursurilor etapelor municipală, 
județeană și interjudețeană, a 
cucerit laurii Concursului al 
JX-lea, evoluând, după cum bi
ne știm cu toții, și în fața con
ducătorilor de partid și de stat, 
la spectacolul de gală închinat 
celei de-a 25-a aniversări. Trec 
cei doi „miri" — Mariana Lun- 
gu și Nicolae Siminic, Iacob 
Moldovan, George Negraru, 
Constanța Tunase, Antonica Lu- 

Mihai Ferenc? i. Tilu Cornea. 
Natalia Aldicn, Alexandru Bil- 
dba. Eugen Pali, Radu Lupașcu 
și alții.

azi chemată să împlinească ne
voia dc cadre, eu promptitu
dine șl la un nivel de calitate 
corespunzător stadiului prezent 
al dezvoltării țării și mai ah s 
a crliij do perspectivă, slujitorii 
școlilor municipiului Petroșani 
au manifestai simbălă pentru 
continua perfecționare a invă- 
țăminlului, angajindu-se fermi 
să urmeze neabătut drumul 

tregul nostru popor, ai unor 
vremuri de o covirșitoare în
semnătăți’ in istoria României 
socialiste, ai momentului de
clanșării unei efervescențe, fără 
precedent, in muncă, generată 
de istoricele holărîri ale Con
gresului al X-lea, actorii pe- 
troșâneni, neobosiții — de 21 
de ani — slujitori ai Thalici, 
sint hotărîți ca viitoarea sta
giune să-i găsească la cotele 
cele mai înalte alo creației ar
tistice, să răspundă încrederii 
acordate cu noi izbînzi, cu noi 
realizări, care de care mai mă
rețe pe tărîmul frămîntat al 
cunoașterii, al înarmării oame
nilor cu ce-a d.it mai dc preț 
spiritualitatea de oricind.

„Stagiunea care va începe cu- 
rind, ne spune tinărul și a- 
preciatul regizor Constantin Di
cu, va însemna, poate, un suc
ces fără precedent al teatrului 
nostru. Sint hotărit ca, împre
ună cu cei cu care voi colabo
ra la viitoarele premiere, să 
fac să se audă mai mult despre 
teatrul, minerilor din Petroșani, 
sâ-i sporim prestigiul, să-l a- 
propiem de renumcle altor mari 
teatre din țară".

Jiului, ci făceau tratamente 
bolnavilor, le alinau suferințele. 
Doctorul Dragoș Marinas era in 
acele ore dc gardă la materni
tatea din Petroșani. A asistat 
la nașterea a încă doi cetățeni 
ai patriei noastre socialiste. 
Primul născut in 23 August 
1969, la maternitatea din Pe
troșani a fost fiul Elenei O- 
proiu.' Un băiețel dolofan de 
3,340 kilograme, frumos și să
nătos.

Elena Puianu are 25 de ani. 
Este deci de o virstă cu patria 
noastră liberă. Tn dimineața zi
lei cînd se sărbătorea împli
nirea unui sfert dc veac dc la 
eliberarea patriei, a născut o 
fetiță de 3,900 kilograme. Am
bele familii sint fericite. Copiii 
lor vor crește mari și viguroși 
sub soarele zorilor luminoși 
deschiși de acel august 23.

nostru a obținut in luna august 
o reducere a staționării trenu
rilor la încărcare-dcscărcare și 
manevră cu 2,8 la sută, o creș
tere a sarcinii statice cu 0,95 
la sută, precum și p .creștere 
a tonajului brut pe trenuri de 
marfă cu 9,15 la sută. Pe viitor 
sintem pe deplin hotărîți să de
punem toată energia1’ noastră 
pentru traducerea in fapt a sar
cinilor care ne revin".

Colegilor lor feroviari le-au 
urmat în șuvoiul imens de cu
lori, sentimente, flori și voie 
bună,' coloana lucrătorilor de lă 
D.R.T.A. Petroșani.

Acești „cărăuși" feroviari și 
rutieri — detașament de bază 
al economici Văii Jiului — și-au 
manifestat încă o dată cu acest 
prilej al aniversării unui sfert 
de veac de viață liberă și feri
cită, hotărirca de a nu-și pre
cupeți întregul lor potențial 
pentru a contribui la desăvâr
șirea măreței opere pe care 
partidul nostru a conceput-o și 
pe care o continuă in mod în
țelept și creator pe drumul vic
torios al socialismului.

minării, Viorica Brindușan, Ma
ria Bogdan, felele din grupul 
vocal folcloric al clubului din 
Vulcan, dansatorii și soliștii vo
cali de la Lupeni, Aninoasa și 
Petrila, componcnții apreciatu
lui taraf al Casei de cultură, 
instructori artistici, directori de 
cluburi.

„Am avut un țel — ne spune 
regizorul Geo Bucur, cel care a 
conferit autenticitate și farmec 
spectacolului dat de ansamblul 
folcloric la București — să nu 
precupețim nici un efort pină 
Ia momentul cind vom atinge 
„punctul" suprem. Am dorit cu 
ardoare victoria in Concursul 
al IX-lea și, avînd tot sprijinul 
din partea forurilor culturale 
conducătoare, nu se putea să nu 
o cucerim. Multe mulțumiri tu
turor celor care au avut încre
dere in noi, tuturor celor care 
au înțeles că potențele artistice 
ale amatorilor cîntului și jocu
lui jian sint mari și-și caută a- 
firmarea plenară, mulțumiri 
celor care ne-au ajutat să 
triumfăm, mulțumiri partidului 
pentru grija ce-o acordă înflo
ririi culturii românești".

„Importanța deosebită pe ca
re o acordă hotărârile Congre
sului al X-lca continuei prospe
rități a culturii românești a de
clanșat în lăcașele noastre de 
cultură un puternic elan stimu
lativ pentru viitoarele succese 
— ne spunea Nicolae Aron, di
rectorul clubului din Petrila. 
Nu ne rămîne altceva decit să 
năzuim )a mai mult și... la mai 
mare".

Salariații 
unităților 

prestatoare 
de servicii

Salariații unităților prestatoa
re de servicii către populație 
și ai organizațiilor comerciale 
s-au prezentul la mânuța săr
bătoare mindri dc rezultatele 
muncii lor. In dorința de a con
tribui la traducerea in viață a 
sarcinilor trasate dc documenle
le Congresului al X-lea al 
P.C.R, colectivul I.I.L. este pre
ocupat de sporirea gamei pro
duselor dc larg consum, pro
ducerea unui număr sporit de 
mobilă, punînd accentul pe 
creșterea producției și produc
tivității muncii, reducerea pre
țului de cost. Salariații I.G.L. 
au raportat executarea unui 
mare volum dc lucrări menite 
să asigure întreținerea in mai 
bune condiții a fondului de lo
cuințe. iar cei dc la secția de 
întreținere și distribuire a cu
rentului electric au răspuns cu 
mai multă solicitudine la inter
venții. ,-Mindri dc rezultatele 
lor, au trecut prin fața tribu
nei salariații I.G.C., coopera
torii, lucrătorii organizațiilor 
comerciale, toți acei care prin 
activitatea lor dc fiecare zi a- 
duc servicii utile oamenilor 
muncii din Valea Jiului.
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Suflet tînăr, 
gînd curat...
J ...și corp oțel it... Fanfara in
tonează „Marșul sportivilor" — 
«remnal că demonstrația oame
nilor muncii din Petroșani se 
apropie de sfirșit. De tribună 
se apropie suflete tinere, gin- 
țluri curate, corpuri oțelitc. Su
flete tinere, care colorează, du? 
minica atmosfera stadioanelor 
și a sălilor de sport, suflete 
mai tinere decit tinerețea Ro
mâniei libere, care urcă o dată 
cu țara scara performanțelor; 
gînduri curate, cutezătoare spre 
piscuri de azur, ginduri curate, 
Înaripate de certitudinea împli
nirilor: corpuri oțelitc la an
trenamente, în confruntări ami
cale sau competiționale, corpuri 
oțclite in întrecerea cu metrii, 
kilogramele și secundele.

Trec sportivii. Simetrie per
fectă. Sincronism de forme și 
culori. îmbinare armonioasă de 

i gingășie și maturitate, de vi- 
'goare și optimism. Pe semnifi
cative care alegorice trec cei 
mai buni dintre cei buni : na- 
vomodeliștii de la „Jiul" Pe
troșani, multipli campioni na
ționali, avindu-1 la „timonă" pe 
maestrul sportului Leontin Cior
tan, atleții — în repetate rin
duri campioni județeni.

Trec sportivii. Trec în pas 
energic, cadențat, cu soarele-n 
priviri și căldură-n suflete, cei 
mai tineri sportivi ai Văii Jiu
lui — elevii Școlii sportive din 
Petroșani. Pășesc, in ordine, mi
cii handbaliști, atleții, gimnaștii, 
profesorului Eugen Peterfi, 
schiorii profesoarei Virginia Pe
terfi. Demonstrează boxerii și 
luptătorii, intre care se remarcă 
figura lui Ion Carculea de la 
Jiul Petrila, care poartă cu 
mîndrie răsplata titlului de 
campion republican de juniori 
pe 1968. De tribună se apropie 
reprezentanții puternicului club 
„Jiul", avînd in frunte, fotba
liștii, in scară : pitici, juniori, 
tinerct-rezerve, echipa „mare". 
Le urmează echipa de handbal 
feminin, pe care profesorul și 
antrenorul Eugen Bartha inten
ționează ș-o ducă în acest an 
în primul eșalon al handbalu
lui românesc.

Trec sportivii. Trec în pas 
energic, cadențat, cei care, la 
sfirșit de săptămină, ne colo
rează plăcut timpul liber, tineri 
cu cărți de vizită frumos cali
grafiate sau și mai tineri care 
bat la poarta performanțelor, 
a consacrării sportive. Cu toții 
trec surîzători prin fața tribu
nei, aduc cu ei la marea sărbă
toare a eliberării simbolurile 
succeselor obținute, dorința de 
a urca mai sus pe scara valo
rilor, aduc recunoștința lor față 
de partid și de stat pentru mi
nunatele condiții de viață. în
vățătură și pregătire ce le sint 
asigurate.

Trec sportivii. Se află in ma
rea coloană și reprezentanții a- 
sociațiilor sportive „Construc
torul", „Utilajul", „Voința", 
toate din Petroșani, „Minerul" 
Vulcan, sportivi-elevi din șco
lile Văii Jiului,. care flutură, 
în adierea fierbinte a lui Au
gust 23. baloane și eșarfe mul
ticolore, poartă cu mindrie șta
feta rezultatelor înaintașilor, cu 
hotărirca fermă de a o duce 
mai departe, de a o urca mai 
sus pe catargul României socia
liste.

Trec sportivii. Ei sint urmați 
de profesori, antrenori, educa
tori, de aceia care le sădesc în- 
suflete pasiunea pentru sport, 
le modelează talentul, îi educă 
și-i conduc spre performanțe, 
Ii fac să înțeleagă la cota tim
purilor noastre dictonul latin 
„Mens sana in corporc sano".

Trec sportivii. Sportivii noi 
ai vremurilor noi...

Reportaj realizat de 
V. TEODORESCU 
1. bAlan 
I. DUBEK
D. GHEONEA 
Tr. MtlLLER 
>. mArgineanu 
T. SPATARU 
D. CRIȘAN

Foto : Ion HCTU
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Parada militară 
și demonstrația din Capitală
< Urmate din pag. 1

Cu ropote de aplauze esto 
primită defilarea rachetelor, 
arme redutabile, fulgere ne- 
cruțâloare in mîinile unor 
luptători care au atins o a- 
devărată virtuozitate in spe
cialitatea lor. Sint rachete cu 
destinație antiaeriană, navală 
și tactică — expresii conclu
dente ale înzestrării armatei 
noastre cu mijloace de luptă 
corespunzătoare cerințelor ac
tuale.

Parada militară s-a înche
iat Ea a constituit un ra
port solemn și expresiv către 
tară: „La posturile noastre 
de luptă, cu chipul patriei în 
inimi, sintem ncclintiți*.

în sunetele unui marș im
petuos, dețilcazâ gărzile pa
triotice. Sint peste 5 000 de re
prezentanți ai sutelor de mii de 
luptători din detașamentele 
înarmate ale oamenilor mun
cii de pe cuprinsul țării. Cu 
mîinile încleștate pe arme, 
ei vin să raporteze la cea 
de-a XX V-a aniversare a eli
berării patriei succesele în 
muncă, hotărîrea de a fi gata 
oricînd, împreună cu forțele 
noastre armate, să participe 
activ la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, 
a muncii sale pașnice, a su
veranității și independenței 
patriei socialiste.

Mulți dintre cei care defi
lează prin fața tribunelor au 
experiența luptei insurec
ționale. a războiului antihit
lerist.

După gărzile patriotice, prin 
fața tribunelor defilează o 
coloană de tineri, băieți și 
fete între 18 și 20 de primă
veri, din întreprinderi. din 
școli și facultăți, organizați 
în formații de pregătirea ti
neretului centru apărarea pa
triei.

O mare pancartă pe care 
e înscris „Tineretul este gata 
să răspundă prin muncă la 
chemarea partidului* 1' deschi
de coloana brigadierilor de 
pe șantierele naționale ale ti
neretului. în sunetele marșu
lui bragadierilor ce aminteș
te de Bumbești — Livezeni 
și Salva Vișeu, unde în 1948 
o altă generație de tineri sem
na unele din primele obiec
tive ale construcției socialis
te, trec acum brigadierii anu
lui 1969. tineri care au pre
luat ștafeta construcției pe 
șantierele muncii voluntar 
patriotice.

Crișan, Avram Iancu, de unde 
și-a luat zborul pionierul ari
pilor românești — Aurel Vlai- 
cu —. unde s-au născut și au 
trăit Ioan Budai Deleanu, Dr. 
Petru Groza și unde în 1929 
minerii au înscris cu sîngele 
lor o glorioasă pagină în isto
ria eroicei noastre clase munci
toare, iar în 1935. sub gorunul 
secular de la Țebea, s-a cons
fințit marea alianță « munci
torilor și țăranilor.

Prin fața tribunelor au tre
cut apoi cei mai tineri cetă
țeni, pionierii și școlarii, ge
nerația care va beneficia ple
nar de tot ceea ce poate să 
ofere socialismul și comunis
mul.

S-au revărsat impresionante, 
nesfirșite coloanele omenilor 
muncii. în acest august jubi
liar, puternic aureolat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, oamenii au 
venit la demonstrație cu senti
mente de adincă venerație și 
dragoste pentru partid, pentru 
secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu fer
ma hotărîre și legămintul so
lemn de a se dărui cu puterea 
brațelor, căldura inimilor și is
cusința minților operei gran
dioase de desăvîrșire multila
terală a socialismului.

„Am venit la demonstrație 
cu 1 200 fumaliști, turnători, 
cocsari, fruntași in producție 
ș-i o dată cu aceasta, cu reali
zări frumoase : 13 milioane lei 
beneficii peste plan, pianul la 
furnale depășit cu mai mult 
de 1 000 tone fontă ; la turnă
torie cu 450 tone piese meca
nice ; la lingotiere — peste 350
tone peste plan", declara loan 
Popa, secretarul Comitetului 
de partid de la U.V. Călan.

„Colectivul nostru— spunea un 
metalurgist de la U.M.M.R. Si- 
meria — și-a depășit planul 
pe primele două decade ale 
lunii august și în timpul scurs 
din acest an. Am realizat 2 
milioane lei economii, avem o 
depășire de cca 2 milioane lei 
la producția marfă și globală".

Din graficul coloanei mineri
lor de la E.M. Deva am reținut 
citeva cifre semnificative: an
gajamentul la producția globa
lă • 1,7 milioane lei — reali-

După un semnal dat de 
trompeții lor aliniați în ma
rea piață, se apropie acum 
de locul defilării purtătorii 
cravatelor roșii.

Din cele patru colțuri ale 
pieței aleargă zeci și zeci de 
pionieri și formează cu tru
purile lor cifra simbolică a 
anului XXV. încadrată de 
cele două uriașe steaguri — 
ale patriei și partidului — 
purtate cu mindrie sus, dea
supra capetelor, de viitorii 
constructori ai socialismului.

Din iureșul multicolor se 
desprind, cu emoție, șiruri de 
pionieri care, ureînd la tri
bună, oferă conducătorilor de 
partid și de stat, o dată cu 
florile recunoștinței, și în
crederea lor în cei ce con

Deva
< Urmare din pag. 1

duc destinele țării spre un 
viitor luminos.

Cifre și flori, flori și cifre... 
— începe demonstrația oa
menilor iViuncii. O mare do 
falduri tricolore și roșii so 
revarsă în piață. Răsună ova
ții îndelungi pentru conducă
torii de partid și do stat a- 
flați in tribune. în fruntea 
coloanelor de demonstranți, 
sub flamuri care unduiesc în 
adierea vintului. un grup de 
oameni poartă pc brațe ins
cripția care marchează împli
nirea unui sfert de secol do 
ci nd deasupra scumpei noas
tre patrii au răsărit zorii li
bertății. Drumul este deschis, 
ca și in acel fierbinte 23 Au
gust 1944, de cei care, cu ar
ma in mină, în zilele insurec
ției. au înscris în istoria Ro
mâniei o pagină de glorie ne
pieritoare. Alături de ci se 
află reprezentanții noii gene
rații. entuziaști făuritori ai 
României socialiste. tineri 
purlînd o imensă flamură pe 
care citim : „Sintem născuți 
în anul 1944, anul eliberării 
patriei noastre de sub jugul 
fascist".

Simbol al fidelității lor 
neabătute față de ideile so
cialismului. oamenii muncii 
poartă portretele lui Marx. 
Engels, Lenin, marii dascăli 
ai proletariatului, portretele 
conducătorilor partidului și 
statului. în frunte cu secre
tarul general al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Piața este dominată de o 
mare chemare 3 „înainte pen
tru înfăptuirea Directivelor 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.". Citeva panouri, re- 
dînd principalii indicatori pre- 
văzuți in viitorul plan cinci
nal. completează imaginea a- 
vîntului creator declanșat 
pentru realizarea .mărețelor 
prevederi alo Congresului al 
X-lea al P.C.R. Citeva grafi
ce mari, purtate de demons
tranți. sintetizează sugestiv 
avîntul principalelor ramuri 
industriale în anii construc
ției socialiste. Vplumul pro
ducției industriale a Româ
niei este în prezent de peste 
14 ori mai mare decît în 1933. 
Devenite ramuri hotărîtoare 
ale economici, industria cons
tructoare de mașini a crescut 
in aceeași perioadă de 36 de 
ori, iar cea a industriei chi
mice de 61 ori.

Expresie a sentimentelor 
internaționaliste de care este 
animat întregul nostru popor, 
demonstranții poartă panouri 
pe care sint înscrise urări 
pentru întărirea continuă și 
dezvoltarea prieteniei frățești, 
a colaborării și unității tutu
ror țărilor socialiste, pentru 
unitatea partidelor comuniste 
și muncitorești, a fronturilor 
democratice și antiimperialis- 
te.

Pe care alegorice, frumos 
împodobite, sint expuse pro
duse ale întreprinderilor Ca
pitalei, unele în mărime na
turală, altele sub formă de 
machetă. Sint produse ale 
marilor uzine cunoscute și 
peste hotare — „23 August", 
„Grivița Roșie". „Semănătoa
rea", „Timpuri noi". Sîrit pro
duse ale mîinilor și ale min
ții acestor oameni, purtînd 
pecetea geniului unui popor, 

în sărbătoare
zat J 1,8 milioane lei; angaja
ment la productivitate« 3.2 la 
sută — realizat î 5,2 la sută.

„Congresul al X-lea al parti
dului s-a înscris în viața între
gului nostru popor — declara 
profesorul Dumitru Susan, di
rectorul Liceului „Decebal" — 
ca un eveniment deosebit, mar- 
cînd evoluția socială, economi
că, pe culmi noi. Din punct de 
vedere cultural patria noastră 
se înscrie cu un palmares bo
gat care constituie o garanție 
că în viitorul cincinal Directi
vele Congresului vor prinde 
viață dînd țării noastre, po
porului un salt înainte, asigu- 
rînd un progres evident. Aces
te realități noi se datoresc în 
primul rînd conducerii înțelep
te, științifice de către partid, 
care a știut să traseze jaloane 
concrete, precise ale dezvoltării 
noastre viitoare. Pentru omul 
din învățămint, pentru cărturar, 
documentele Congresului pre
cum și cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea 
jubiliară a Marii Adunări Na
ționale constituie un ghid știin
țific. realist, de viață, de mun
că, din el desprinzîndu-se prin
cipiile cardinale și direcțiile 
muncii de viitor în domeniul 
învățămintului. care are meni
rea de a pregăti, de a da pro
ducției, economiei, culturii, vie
ții sociale, cadre noi care să 
ducă mai departe opera de de
săvîrșire a construcției socia
liste.

— Cu ce ginduri ați venit la 
demonstrația de 23 August ?

— Ca toți colegii și elevii de 
la Liceul „Decebal", încărcat 
de un mare bagaj de emoții, 
am venit să sărbătorim a 25-a 
aniversare a eliberării patriei, 
sărbătoare care este întîmpinată 
cu succese și bucurie de întregul 
nostru popor și care va consti
tui un imbold puternic la noi 
împliniri in viitor,

...Un om din coloanele ne
sfirșite, Oprișa Petru — tinâr 
de la I.R.E.H., primit in partid 
in preajma Congresului, ne-a 
declarat i

— Am cerut să intru în par
tid ca să particip cu tot elanul 
la construcția socialismului in 
țara noastră și totodată să-mi 
îndeplinesc sarcinile ce-mi sint 
trasate. Este un eveniment 

al poporului român.
Ca în fiecare an. și do data 

aceasta în rindurile fabricilor 
și uzinelor din Capitală s-au 
văzut numele unor întreprin
deri noi, nu demult apărut© 
pe harta industrială a Bucu- 
rcștiului i Uzina de mașini 
grele. Uzina „Policolor", Fa
brica de tricotaje din lină, 
Fabrica do mobilă pentru bu
cătărie ctc.

Printre flori, flamuri și pa
nouri sc ridică machetele 
noilor construcții. Multe din 
edificiile pe care le înfăți
șează au fost de pe acum 
transpuse în beton și sticlă.

într-o nestăvilită revărsare 
de bucurie și optimism își 
fac apariția in piață repre
zentanții artei noastre popu
lare, care au dus departe, spro 
toate colțurile pămîntului, fai
ma și bogăția folclorului ro
mânesc.

în rindurile demonstranți
lor se află oameni de știință 
și artă, creatori do toate vîrs- 
tclc.

Sosiți de pe meleagurile va
canței ori ale marilor șantie
re ale tineretului, studenții 
Capitalei defilează astăzi, in 
ziua marelui jubileu, alături 
de profesorii lor, manifestîn- 
du-și recunoștința față de 
partidul și statul nostru, față 
de patria ai căror fii sînt, 
pentru minunatele condiții do 
instruire și posibilități de afir
mare oferite.

Marea sărbătoare a poporu
lui român — ziua de 23 Au
gust — s-a încheiat cu tra
diționala defilare a sportivi
lor. în cei 25 de ani de la 
eliberare, sportul, alături de 
alte domenii de activitate, a 
luat un uriaș avînd, dezvol- 
tindu-se necontenit. în pre
zent. în România sint 133 956 
sportivi legitimați. 5 854 de 
cluburi și asociații sportive 
dintre care 2 850 la sate. Spor
tivii români s-au afirmat pu
ternic pe plan internațional. 
Ei au cucerit în această pe
rioadă 146 de medalii (dintre 
care 62 do aur) la campiona
tele mondiale, 252 medalii 
(dintre care 76 de aur) la cam
pionatele europene. 54 de me
dalii (dintre care 15 de aur) la 
Jocurile Olimpice și 829 me
dalii la Jocurile Balcanice.

Impresionanta demonstrație 
a oamenilor muncii din Ca
pitală, la aniversarea jubilia
ră a zilei eliberării, a luat 
sfirșit Asistența aflată în 
marea piață intonează, ca un 
singur glas, imnul de luptă 
al clasei muncitoare din în
treaga lume — „Internaționa
la". Miile de oameni aflați 
aici ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist Ro- 
mîn și Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Răsună puternice 
urale și ovații.

O
Parada militară și demons

trația oamenilor muncii din 
Capitală au fost urmărite, 
prin intermediul posturilor 
noastre de radio și televiziu
ne, în toată țara.

Reportaj realizat de : 
Ștefan BRATU 
Mircea S. IONESCU 
Theodor MATEESCU 
Gheorglie PREDA

foarte important în viața mea, 
care incumbă o răspundere 
deosebită...

...Trec înfrățiți, așa cum sînt 
și în muncă și in aspirații, oa
meni ai muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități.

„In cei 25 de ani de la eli
berarea patriei noastre — de
clara prof. Soos Andrei, preșe
dintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară — partidul a re
zolvat în spirit marxist-leninist 
problema națională, acordînd 
drepturi egale și multiple tu
turor oamenilor muncii indife
rent de naționalitate. Aceste 
drepturi se manifestă in sens 
larg — drepturi politice, la în
vățătură, drepturi multilatera
le. înființarea consiliilor oa
menilor muncii ale naționa
lităților conlocuitoare dă posi
bilitatea să participe în mod 
activ la desfășurarea vieții po
litice și social-economice în 
patria noastră socialistă.

Oamenii muncii de naționa
litate maghiară sint hotăriți să 
contribuie din plin la realiza
rea sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R."

...Trece coloana colectiviștilor 
din Geoagiu. Un microinterviu 
cu Pera Aurel, președintele 
C.A.P.

— Cu ce ați venit la de
monstrație ?

— Am venit cu tot ce avem 
în cooperativa noastră.

— Cum a fost recolta ?
— Avem recoltă bună la 

struguri, roșii și la toate cele
lalte culturi...

— Ce fond de bază aveți ?
— 8 milioane...
— Ciți cooperatori ?
— 600 de familii.-
— Cu ciți ați plecat la drum?
— Cu 30 de familii, cu un 

fond de bază de 600 000 Ici in 
1953.

O
Parada militară și demons

trația oamenilor muncii s-a în
cheiat Ea a înfățișat dens tot 
ceea ce are mai caracteristic 
poporul nostru j optimism ro
bust, încredere in viitor, dra-< 
goste nețărmurită fațâ de pa
trie și de partid.

Mesaje si telegrame de felicitări 
adresate conducerii de partid si de stat

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și Ion 
Gheorghc Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, au pri
mit, cu prilejul celei do-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
României mesaje și telegrame 
dc felicitări de la L. Bre]nev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. Podgonnii, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului dc 
Miniștri al U.R.S.S.; Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze; 
Todor Jivkov, prim-secrctar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele' Consiliului dc Miniștri al 
R.P. Bulgaria, GhCorghi 1¥ai- 
kov, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare a R.P. Bulga
ria, Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia; 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Marian Spychalski, pre
ședintele Consiliului dc Stat al 
Republicii Populare Polone, 
Jozexv Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului dc Miniștri al 
R.P. Polone; Janos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al P.M.S.U., Pal Losonczi, pre
ședintele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare, Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar: Ho Și Min, președintele 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, Truong 
Chinh, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Națio
nale a Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, pri
mul ministru al Republicii De
mocrate X'ictnam; avocat Ngu
yen Huu Tho, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, preșe
dintele Consiliului Consultativ 
de pe lingă Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, arhitect 
Huynh Pliat, președintele Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud; Secretariatul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Francez; Jesus Faria, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Venezuela; Amilcar Cabrai, 
secretar general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea Bissau și Insulele Ca
pului Verde; Cevdet Suruây. 
președintele Republicii Turcia; 
Mohammad Roza Pahlavi, șa- 
hinșahul Iranului, Sabah al Sa

In legătură cu relațiile 
diplomatice dintre România 

si unele țări arabe
La 24 august 1969, guvernul 

Republicii Arabe Siriene a co
municat hotărîrea sa de a rupe 
relațiile diplomatice cu Repu
blica Socialistă România, ca 
urmare a ridicării nivelului de 
reprezentare diplomatică cu 
Israelul.

La 25 august a.c. s-au dat 
instrucțiuni ambasadorului ro
mân la Damasc să comunice 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Arabe Siriene că 
guvernul român consideră a- 
cest act unilateral ca o măsură 
contrară dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări și popoa
re, un amestec în treburile in
terne ale României.

Ridicarea nivelului de repre
zentare diplomatică este o ac
țiune obișnuită în practica re

Declarația
Agenției Române de presă

Agenția Română de presă 
este împuternicită să declare!

Opinia publică din România 
a aflat cu adine regret și -sen
timente de vie dezaprobare "des
pre incendierea moscheii Al 
Alesă din Ierusalim — unul din 
lăcașele și monumentele cele 
mai vechi și mai cunoscute alo 
cultului musulman — acțiune 
care a provocat protestul și 
indignarea legitimă a cercurilor 
largi din întreaga lume. Este 
profund regretabil că în zilele 
noastre se pot întîmpla aseme
nea acte reprobabile la adre
sa civilizației și umanității.

Guvernul și poporul român 
dezaprobă in modul cel mai 
hotărit incendierea acestui mo
nument venerat al lumii mu
sulmane și își exprimă speran
ța că împrejurările în care s-a 
produs vor fi pe deplin eluci
date, iar cei vinovați își vor, 
primi pedeapsa. România sej 
pronunță împtriva oricăror a- 
semenea atentate contra lăca
șurilor și monumentelor cul
telor religioase, pentru respect 
față de credințele tuturor po
poarelor. Considerăm necesar să 
sc ia măsuri hotărîte pentru 
a se împiedica asemenea acte, 
pentru a se garanta securitatea 
monumentelor de cultură, a lă

lem al Sabah, emirul Kuwei
tului. Ludvik Svoboda, preșe
dintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace. Gustav Ilusak, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, Oldrich Cernik, pre
ședintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace; Walter 
Ulbficht, prim-secrctar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, Willi Stoph, președintele 
Consiliului dc Miniștri al Repu
blicii Democrato Germano, Ge
rald Coiling, președintele Ca
merei Populare a Republicii 
Democrate Germane, prof. Erich 
Correns, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Na
țional al Germanici Democrate; 
Enver Hodja, prim-secrctar al 
Comitetului Central al Partidu; 
lui Muncii din Albania, Hadji 
Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republi
cii Populare Albania, Mehmet 
Shchu, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania; dr. Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, președintele Re
publicii Cuba, comandant Fidel 
Castro Ruz, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba; Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Corcea, președintele Cabi
netului dc Miniștri al Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
Țoi En Ghen, președintele Pre
zidiului Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare 
Democrato Coreene; Jumjaa- 
ghiin Țcdenbal, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, Jamsaranghiin 
Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole.

O
Președintele Consiliului dc 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, cu prilejul celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
României, mesaje și telegrame 
de felicitări de la i Georges 
Pompidou, președintele Franței: 
Richard M. Nixon, președintele 
Statelor Unite ale Americii; 
Franz Jonas, președintele Fede
ral a) Republicii Austria; Giu
seppe Saragat, președintele Re
publicii Italia; Baudouin, regele 
Belgiei; Gustav W. Heinemann, 
președintele Republicii Federale 
a Germaniei; Olav al V-lea re
gele Norvegiei; Juliana, regina 
Olandei; Kristjan Eldjarn, pre
ședintele Islandei; Ludwyg von 
Moos, președintele Confederației 
Elvețiene; Urho Kekkonen, pre
ședintele Republicii Finlanda;

lațiilor internaționale, în con
formitate cu prerogativele su
verane ale statelor. în conse
cință, guvernul român respinge 
orice apreciere cu privire la a- 
ceastă hotărîre a sa și a făcut 
cunoscut guvernului sirian că 
întreaga răspundere pentru ac
tul inamical al acestuia revine 
în întregime părții siriene.

în semn de protest față de 
măsura unilaterală a guvernu
lui sirian, guvernul român a 
hotărit retragerea imediată a 
ambasadorului Republicii So
cialiste România dc la Damasc.

Guvernul român își rezervă 
totodată dreptul să examine
ze măsurile ce trebuie luate 
față de hotărîrea unilaterală a 
Siriei.

(Agcrpres)

cașurilor de cult, a vestigiilor 
civilizației umane.

Incendierea moscheii Al Aksa 
nu poate decît să îngrijoreze 
datorită consecințelor ei nega
tive, ea nu poate decît agrava 
încordarea, împiedică rezolva
rea problemelor din Orientul 
Apropiat. Actul acesta arată 
încă o dală ce urmări negative 
are menținerea stării de în
cordare în această parte a lu
mii. România consideră că 
trebuie să se aplice rezolu
ția din noiembrie 1967 a Con
siliului de Securitate, să se re
tragă trupele israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, să se 
asigure dreptul la existență in
dependentă a fiecărui stat, să 
se rezolve problemele refugia- 
ților palestinieni și celelalte 
probleme — corespunzător inte
reselor popoarelor din această 
zonă, cauzei generale a păcii.

Consecvent poziției sale bine
cunoscute față de situația din 
această parte a lumii, guvernul 
român consideră că nu trebuie 
precupețite eforturile in vede
rea realizării unui climat care 
să permită rezolvarea tuturor 
problemelor din .zona Orientu
lui Apropiat, in interesul păcii 
și securității internaționale. 

Jean. Marele Duce de Luxem
burg; Roland Michener, Guver
natorul General al Canadei; 
Habib Bourguiba, președintele 
Republicii Tunisiene: Haile Se
lassie I, împărat al Etiopiei; 
Moklar Ould Daddah, președin
tele Republicii Mauritania; Phi
libert Tsiranana, președintele 
Republicii Malgașe: Ahmadou 
Ahidjo, președintele Republicii 
Federale Camerun; Jomo Ke
nyatta, președintele Republicii 
Kenya; Charles Hclou, președin
tele Republicii Liban; Zalman 
Shazar, președintele Israelului; 
General-maior Yakubu Gowon, 
șeful guvernului militar fede
ral, comandant suprem al For
țelor Armate Nigericnc; Maurice 
Dorman, guvernator general al 
Maltei; M. Hidayatullah, pre
ședintele Republicii India; Hi
rohito, împăratul Japoniei; No
rodom Sianuk, șeful Statului 
Cambodgla; Sri Savang Valtha- 
na. regele Laosului; general Ne 
Win, președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birma- 
nc; Iusof Bin Ishak, președin
tele Republicii Singapore; gene
ralul Suharto, președintele Re
publicii Indonezia: Tuanku Is
mail Nasiruddin Sah Ibni Al- 
Marhum Sultan Zainal Abidin, 
șeful suprem al statului Mala- 
yezia; Rafael Caldera, președin
tele Republicii Venezuela; Jorge 
Pacheco Areco, președintele Re
publicii Orientale a Uruguayu- 
lui, Eduardo Frei, președintele 
Republicii Chile.

O
Pe adresa Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân au sosit cu prilejul celei 
de-a XXV-a aniversări a elibe
rării României, mesaje și tele
grame de felicitări din partea 
Prezidiului Președinției Parti
dului Comunist German; a to
varășului Ezekias Papaioannu. 
secretar general al Partidului 
Progresist al Oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.); a tovară
șului L. Chundramun, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Mau
ritius, consilier municipal a! o- 
rașului Port Louis; și a Parti
dului Comunist din Reunion.

Mia iM (. f. B. Deva
recrutează candidați pentru școlile de gradul 
1 IVI (acari, frînari, manevranți) cu durata de 
13 săptămini.

— Școala va funcționa in stația Petroșani.
Condiții de admitere :
— absolvenți a 7—8 clase elementare (se pot primi și 

cu 4 clase in mod excepțional)
— vîrsla 18—10 ani.
— stagiul militar satisfăcut.
La înscriere, candidații vor prezenta următoarele acte :
— certificat de studii (original).
— certificatul de naștere în original și copie (nrlega- 

lizală).
— copie după livretul militar — numai prima pagină 

(nelegalizală).
— microfotografle.
— o dovadă asupra stării de sănătate eliberată de cir

cumscripția medicală unde este luat în evidență candidatul.
Examenul dc admitere va avea loc în ziua de 7 sep

tembrie 1969, în stația C.F.R. Petroșani, la ora 9.
Examenul medical pentru siguranța circulației se va 

efectua la Policlinica C.F.R. Simeria, in zilele de I, 3, 5 
septembrie 1969.

Relații suplimentare se pot primi de la toate stațiile 
C.F.R. și la telefon 2630 (interior 159) — Direcția regională 
C.F.K. Deva.

♦ UNUI ȘEF MAGAZIN articole electri
ce, în orașul Lupeni.

♦ UNUI ȘEF MAGAZIN — articole menaj, 
în orașul Petroșani

Condiții de angajare : studii elementare și 48 
de luni vechime în activitate comercială, pen
tru ambele posturi.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, în
tre orele 7—15, de la biroul personal al între
prinderii, din Petroșani, str. Republicii nr. 90. 
telefon 1329.

iesle holme
MOSCOVA 23. — Corespon

dentul Agcrpres, L. Duță, trans
mite : La Ambasada română din 
Moscova a avut loc la 23 Au
gust solemnitatea înmînării me
daliei „a XXV-a aniversare a 
eliberării patriei" unui grup de 
generali și amirali sovietici, a- 
cordată de Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
în semn de omagiu și recunoș
tință pentru contribuția hotă
rîtoare adusă de armata sovie
tică la eliberarea întregului te
ritoriu al României și pentru 
lupta dusă umăr la umăr cu 
ostașii români in vederea alun
gării hitleriștilor, expriinind 
deosebita prețuire pentru apor
tul glorioaselor trupe sovietice 
la infrîngerea Germaniei hitle- 
riste.

O
PEKIN 22. — Corespondentul 

Agerpres, I. tîălățeanu, trans
mite ’ Ambasadorul României 
la Pekin, /Xurcl Duma, a ofe
rit o recepție în seara zilei de 
22 august la sediul ambasadei. 
Au participat premierul Ciu En- 
lai, vicepremicrul Li Sien-nien, 
U Fa-Sien, locțiitor al șefului 
marelui stat major și coman
dantul aviației, Go Mo-jo, vi
cepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării reprezen
tanților populari pe întreaga 
Chină, Su Iu, adjunctul minis
trului apărării naționale, Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Giou 
Huamin, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Tin Si-lin, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, și alte persoane o- 
ficiale chineze.

O
BELGRAD 23 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite ; Cu ocazia Zilei eli
berării României de sub jugul 
fascist, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, 
Aurel Mălnășan, a oferit o 
recepție la care au -participat 
Niaz Dizdarevici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Petar Stambolici, mem
bru al Consiliului Federației, 
Miloș Janko, vicepreședinte al 
Skupștinei Federale, Alexan- 
dar Gîrlicikov și Mișc Pavice- 
vici, vicepreședinți ai Vecci 
Executive Federale, Mirko Te- 
pavaț, secretar de stat pentru 
afacerile externe, general-colo
nel Nikola Liubicici, secretar 
de stat pentru apărarea națio
nală, Aii Sukria, membru al 
Vecei Executive Federale, Do- 
boși Șandor, vicepreședinte al 
Skupștinei R.S. Serbia, Brunko 
Peșici, președintele Skupștinei 
orașului Belgrad, generali și 
ofițeri superiori ai armatei 
populare iugoslave, reprezen
tanți ai organelor federale și 
ai organizațiilor social-p'olitiue, 
reprezentanți ai cultelor.
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ANUNȚ
Vreți să deveniți clientul librăriei CARTEA LA DOMI

CILIU din Timișoara ?
Printr-o simplă carte poștală solicitați librăriei amintite 

cărți, liste de titluri, buletinul „Cărți noi", cataloage și alte 
informații care vă interesează î

După exprimarea preferințelor, comenzile dv. vor fi 
onorate imediat prin ramburs.

Instituțiile și întreprinderile pot comanda și prin vi
rament.

Rețineți cea mai utilă adresă: Librăria „CARTEA LA 
DOMICILIU", str. Gh. Lazăr nr. 15, Timișoara.

MICA PUBLICITATE
De vînzarc .Skoda 1100" tip'1952, Petroșani 

str. Gelu nr. 12.

„Timp frumos, spectatori puțini, galerie tînără (sub. 15 
ani — o garnitură de pionieri toboșari), meci anost, victorie, 
totuși, meritată a Jiului".

Cu aceste cuvinte caracteriza cineva întilnirea de fotbal 
de duminică dintre Jiul și C.F.R. Cluj, cu 10 minute înainte 
de încheierea partidei. In atîtea cuvinte am putea sintetiza 
și noi cronica acestui meci. Pentru că altceva n-a existat. 
Nici acel tradițional schimb de flori între jucători, nici 
acele minime condiții pentru ca presa să-și poată exercita 
misiunea (reporterii sportivi de Ia ziarele centrale, județean 

(și local fiind împrăștiați prin tribune), nici măcar verva 
acea binecunoscută a simpaticului Sebastian Domozină. De 
fapt nu prea avea ce spune. Cele două echipe n-au ofer?' 
elemente pentru o partidă dinamică, interesantă.

După un început promițător, in care s-a combinat ma 
mult, s-a făcut risipă de energie și de ocazii de gol, meciul 
scade în intensitate. Inițiativa aparține totuși gazdelor și în 
minutul 21 se deschide scorul. La o fază anodină Alexan
dru Vasile oprește balonul cu mina la circa 25 de metri de 
poarta echipei sale. Mihai execută lovitura liberă și Cotor- 
mani „pune" balonul cu capul în plasă : 1—0 pentru Jiul. 
Petroșănenii insistă, obțin 3 cornere consecutive, clujenii se 
apără supranumeric și... minutul 41: 2—0 pentru Jiul. Geor
gescu trimite în adîncime o minge pe partea dreaptă, Co- 
tormani sprintează irezistibil, ajunge balonul in apropierea 
tușei/ centrează și Naidin își răscumpără inactivitatea de 
pînă atunci, trimițînd mingea cu capul in poartă : 2—0 la 
repriză.

In repriza secundă, pregătirea la „rniuță" și „peste bară" 
a elevilor lui Titus Ozon își arată urmările. Ei cedează su
perioritatea jucătorilor clujeni — mai proaspeți, mai insis- 

, tenți, mai fânteziști. Petrescu (cel mai bun de pe teren) face 
ce vrea cu mingeu, Marian Popescu joacă inteligent, econo
micos, Șoo muncește mult și în minutul 69 oaspeții reduc 
din handicap prin „optarul" "Marian Popescu. Jiul are ci
teva zvicniri, Libardi și Naidin ratează două ocazii rarisime 
— cum le spun cronicarii sportivi_ —, clujenii sînt pe punc
tul de a egala, dar arbitrul ploieștean Nicolae Cursaru pum* 
caput unui îneci care nu i-a ridicat probleme deosebite.

Trecînd la capitolul aprecieri, ii notăm pe Gvoigescu. 
Mihai, Georgevici, Cotormani, de Ia Jiul, pe Petrescu, Soos, 
IM. Bretan do la C.F.R. Cluj. Timpul de dominare, raportul 
de cornere 10—2, 2 goluri, alte citeva ocazii clare, toate ia 
favoarea Jiului, justifică victoria sa cu scorul strins de 2—1. 
Dar comportarea Jiului in aceste prime două etape ridica 
și niște semne de întrebare. Să răspundă la ele cine ar 
competenta si atribuțiile necesare.

Dumitru G1IEONEA
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