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lntr-o atmosferă de puternic entuziasm, de încredere
și atașament față de politica partidului

OAMENII MUNCII AU SÂRBÂTORIT
ZIUA IH 1 MAI

MAREA DEMONSTRAȚIE 
DIN CAPITALA

omagiat 
solidari- 
celor ce 
datoriei

Poporul român a 
Intiiul de Mai, ziua 
tății internaționale a 
muncesc, cu bucuria 
împlinite, cu optimism robust,
cu încredere deplină în pute
rile sale creatoare și în desti
nul României socialiste.

Cinstirea zilei de 1 Mai a 
avut, anul acesta, o semnifica
ție și o dimensiune aparte, prin 
faptul că ea s-a desfășurat în 
preajma semicentenarului Parti
dului Comunist Român. între
gul nostru pop^r face în aceste 
zile un amplu și cuprinzător 
bilanț al luptei și activității 
de jumătate de veac a celei 
mai înaintate forțe politice din 
țară, care de-a lungul întregii 
sale existențe s-a identificat cu 
aspirațiile și interesele funda
mentale ale națiunii române și 
de numele căreia sînt indiso
lubil legate profundele trans
formări revoluționare petrecute 
în România, răsturnarea vechii 
orînduiri, edificarea societății

socialiste. In această zi, a fost 
din nou reafirmată cu putere 
unitatea tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, din patria noastră, le
gătura vie, multilaterală, indes
tructibilă între popor și partid, 
adeziunea totală a maselor — 
muncitori, țărani, intelectuali — 
la politica internă și externă 
a partidului, hotărîrea lor de a 
o înfăptui neabătut cu convin
gerea fermă că ea slujește cau
za fericirii poporului, a îna
intării patriei pe drumul pro
gresului și civilizației. Semni
ficația acestui 1 Mai 
gește și prin aceea 
succesele de răsunet 
cinalului 1966—1970,
muncii din patria noastră au 
înregistrat încă din primele luni 
ale acestui an importante rea
lizări in înfăptuirea noului cin
cinal.

București, Capitala patriei. 
Spre Piața Aviatorilor, locul 
tradițional al marilor ■ demon-

se între- 
că după 
ale cin- 
oamenii

strații, converg din toate col
turile orașului coloane de oa
meni ai muncii. Pretutindeni 
domnește voia bună, atmosfera 
de entuziasm, specifică marilor 
sărbători muncitorești. Pe vas
tul platou al pieței s-au întru
nit mii și mii de bucureșteni
— reprezentanți ai unor mari 
colective de oameni ai muncii
— pentru a participa la mitin
gul consacrat zilei de 1 Mai.

Este ora 9. Salutați cu urale 
îndelungate și puternice aplau
ze, la tribuna centrală sosesc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi tec,
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îuvlntarca tovarășului
VIRGIL TROriN

Drafi> tovarăși,

Stimați oaspeți de peste hotare,

Poporul nostru sărbătorește 
astăzi măreața zi de 1 Mai. 
ziua solidarității internaționale 
a oamenilor muncii, a frăției 
tuturor celor care luptă pentru 
libertate, democrație, indepen
dență națională, pentru o viață 
mai bună, pentru socialism și 
pace in lume.

Cu acest prilej, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Roman, Consiliul de Stat și 
guvernul Republicii Socialiste 
România, adresează clasei mun
citoare, țărănimii, intelectuali
tății, tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— un salut tovărășesc și calde 
felicitări pentru remarcabilele 
realizări dobîndne în înfăptu
irea programului de înflorire 
multilaterală a României so
cialiste.

Ne aflăm în preajma unei 
mari sărbători a întregului nos
tru popor, Aniversarea a cinci 
decenii de Ia crearea Partidului 
Comunist Român. Exponent al 
intereselor clasei muncitoare, 
călit în marile bătălii de cla
să, Partidul Comunist Român 
a ridicat pe o treaptă superioa
ră lupta revoluționară a mase
lor pentru eliberare națională 
și socială, a condus clasa mun
citoare întregul nostru popor 
in lupta pentru înfăptuirea re-

voluției populare, cucerirea pu
terii politice, lichidarea explo
atării burghezo-moșierești, in 
măreața operă de construire a 
socialismului în patria noastră.

Clasa muncitoare, toți oame
nii muncii, stăpîni pentru tot
deauna pe destinele țării, văd 
in politica Partidului Comunist 
Român, întruchiparea celor mai 
înalte năzuințe și aspirații de 
bunăstare și fericire. Marile 
realizări obținute în cincinalul 
1966—1970 în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, ridicarea 
nivelului de trai, dezvoltarea 
științei și culturii, evidențiază 
hotărîrea cu care poporul nos
tru luptă pentru înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Ro
mân, pentru construirea socia
lismului și comunismului în 
patria noastră. Mai mult ca o- 
ricînd, clasa muncitoare, toți 
oamenii muncii sînt puternic 
uniți în jurul partidului comu
niștilor, forța politică conducă
toare a societății noastre, al 
Comitetului Central. în frunte 
cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In prezent poporul nostru es
te angajat în munca pentru în
făptuirea sarcinilor actualului 
plan cincinal, obținînd rezulta
te deosebite în întîmpinarea 
glorioasei aniversări a Partidu
lui Comunist Român. In pri
mul trimestru al acestui an 
planul producției industriale a 
fot îndeplinit în proporție de

103,3 la sută realizîndu-se uu 
spor de 11,8 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
ceea ce subliniează realismul și 
caracterul științific al progra
mului de dezvoltare a economi
ei noastre naționale adoptat de 
ce! de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Partidul și guvernul adresea
ză eroicei noastre clase mun
citoare, clasa cea mai înainta
tă a societății, tehnicienilor și 
inginerilor, chemarea de a mun
ci cu și mai mult elan în ve
derea înfăptuirii și depășirii 
sarcinilor planului do stat, pen
tru creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
produselor creșterea eficienței 
întregii activități economice, a- 
sigurînd astfel înfăptuirea mă
rețului program de înflorire 
continuă a patriei noastre socia
liste.

îndeplinirea prevederilor no
ului plan cincinal, a măsurilor 
de perfecționare a activității în
treprinderilor de stat și coope
rativelor agricole, va marca un 
însemnat progres pe calea ri
dicării și modernizării agricul
turii românești, va spori contri
buția acesteia Ia progresul e- 
conomiei naționale.

Partidul și guvernul cheamă 
țărănimea, mecanizatorii, spe
cialiștii, toți lucrătorii de pe 
ogoare să efectueze în condiții

Mitingul și demonstrația 
din Petroșani

Intîi Mai, ziua muncii... Zi de 
bucurie, de împliniri și năzuinți.

Al 26-lea Intîi Mai, liber a 
fost sărbătorit în Valea Jiului 
cu un entuziasm general. Ex
plozia primăvăratică a împreju
rimilor s-a conjugat cu explo
zia entuziasmului uman ce s-a 
revărsat în coloane sărbătorești 
pe arterele vechilor orașe mi- 
nierești.

Zorii zilei au găsit Valea 
Jiului împodobită sărbătorește, 
cu faldurile roșii și tricolore 
larg desfășurate, cu ramurile 
de mesteceni proaspăt înverziți, 
cu fațadele noilor edificii ur
bane vesele și dichisite, cu stră
zile inundate de un fluviu de 
oameni cu inimi calde, cuprinse 
de freamătul primăverii, al 
marii sărbători muncitorești.

Aidoma fiecărui l Mai din 
ultimii 26 de ani, sărbătoarea 
celor ce muncesc de pretutin
deni a chemat la festivitatea 
prilejuită de ziua muncii, oa
menii abatajelor din adîncuri, 
ai înălțimilor de pe schele, meș
terii turbogenera (oarelor, ai a- 
telierelor — pe toți combatanții 
de pe șantierul plin de dina
mism al construcției vieții noi, 
tineri și vîrstnici, femei și băr
bați, oameni care prin energia, 
inteligența și pasiunea fierbinte 
a inimilor, făuresc împreună cu 
întregul nostru popor de 20 de 
milioane — frumusețea și pu
terea României — țara socialis
mului victorios.

Sub faldurile miilor de stea
guri roșii și tricolore, purtînd 
în frunte tablourile discipoli
lor proletariatului internațional, 
al conducătorilor partidului și 
statului, pancarte și flori, re
prezentanții colectivelor minie
re, de constructori, energeti- 
cieni, metalurgiști, ale celorlal
te unități economice și social- 
culturale din Valea Jiului, au 
venit la festivitatea de 1 Mai 
pentru a-și demonstra și cu a-

cest prilej profundul atașament 
față de conducătorul încercat 
al poporului român — partidul 
comuniștilor, care își aniversea
ză peste cîteva zile gloriosul 
semicentenar, față de patria 
noastră tot mai prosperă și în
floritoare, pentru a raporta pri
mele succese din noul cincinal, 
pentru a-și exprima hotărîrea 
fermă de a nu-și precupeți e- 
forturile, pasiunea creatoare 
pentru înfăptuirea grandiosului 
program elaborat prin istoricele 
hotărîri ale Congresului a] X- 
lea al P.C.R., de făurire pe pămîn- 
tul patriei dragi a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Centrul orașului, arterele 
principale ale Petroșaniului au 
devenit un fluviu imens, efer
vescent, multicolor — un flu
viu viu de inimi fierbinți.

Fanfarele, formațiile artisti
ce, carele alegorice au confe
rit un plus de farmec marii 
sărbători.

Ora 9. La tribuna oficială îm
brăcată in purpură și dominată 
de un mare glob pămîntesc cu
prins de o eșarfă cu tradițio
nala chemare ..Proletari din- 
toate țările, uniți-vă !“ și avînd 
dedesubt urarea „Trăiască 1 
Mai. Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, ziua 
frăției muncitorilor de pretu
tindeni11, au luat loc tovarășii 
Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului 
popular municipal, Gheorghe 
Feier, Ionel Cazan, loan Ghi- 
nca, secretari ai comitetului 
municipal de partid, Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal, 
Gavrilă David, președintele 
Consiliului municipal al sindi
catelor, Vasile Oros, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
U.T.C., Maria Brănișteanu. pre-

(Continuare în pag. a 3-a) ,

Scut al cuceririlor
revoluționare

începe demonstrația oameni
lor muncii din Valea Jiului în
chinată sărbătorii muncii, pri
măverii, vieții fericite pe care 
o făurește poporul român sub 
conducerea încercatului nostru 
partid.

Din Piața Victoriei coloanele 
se revarsă pe artera principală 
a orașului.

Fluviul nesfîrșit de oameni, 
se apropie de tribuna oficială. 
In frunte, feeric ca însăși pri
măvara, pășesc în rînduri com
pacte stegarii. Faldurile purpu
rii și tricolore se unduiesc li
ber, majestuoș deasupra coloa
nelor.

Pline de gingășie și voioșie,- 
trec coloanele pionierești; ur
mate cu pași fermi, energici, ca 
o simbolică ocrotire a viitoru
lui patriei, a cuceririlor revo
luționare ale poporului nostru 
de formațiile gărzilor patriotice.

In rlndul luptătorilor din 
gărzile patriotice au defilat su
te de oameni de toate vîrstele 
— mineri, constructori, metalur
giști, muncitori și ingineri, ca
re la îndemnul propriei lor 
conștiințe au îmbrăcat uniforma 
de luptători. Ei poartă în inimi

(Continuare în pag. a 2-a)

Stegarii deschid coloana manifestanților...

Coloana elevilor...

cadențat, trec gărzile patriotice...Cu pas ferm,

(Continuare în pag. a 4-a)

Sub faldurile tricolorului Fotografii i Ion LICIU

în
pag. a 3-a

SPORT

Tribuna oficială în timpul demonstrației oamenilor muncii din Valea Jiului
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Oi MIMI UIMII AU SĂRBĂTORIT ZIUA DE 1 MAI
Scut al cuceririlor 

revoluționare
(Ut mare dîo pag. 1) 

tiadițm Jonoascloi fapte de ar- 
•r- pe care înaintașii lor le-au 
ha.«. > t$ pe prima filă a istorici 
noastre noi, începută în august 
*44, în focul luptelor crîncene 
împotriva fascismului pentru

-.Trec în pas •cadențat. cu 
ntânnile încleștate pc urme. Sînt 
frații, tații, prietenii noștri: 

orele de muncă în adîncul mi
nelor, sau în uzine se dăruiesc 
ncobosiți însușirii artei mînui- 
• n armelor spre a fi apărători 
de nădejde ai patriei, ai inde- 
șiendvnței noastre naționale, ai 
libertății poporului muncitor.

— Fac parte din gărzile pa- 
Ufotice din prima zi a înființă
ri» lor — ne-n declarat 
tinăruJ comandant de «ru
pă Vasile Râtăuțâ. lăcătuș la 
jwnu Loneo. Consider acest lu-

Fiii devofafi ai patriei
După defr’area gărzilor pa- 

Irieliee, peste coloana demon
stranților se rd v/să acordurile 
uwni marș tineresc. Prin fața 
tribunei trec reprezentanții ti
nerei generații, născuți și cres- 
««*» în anii socialismului Sînt 
urmașii și moștenitorii tradiții
lor de muncă și luptă a părin
ților !o<-, educați în spiritul 
faaltelor răspunderi ale zilei de 
MOÎine, ele misiunii lor vii tea- 
ve. l*ășese sprinteni și semeți, 
in rînduri compacte. Sînt tineri 
muncitori și elevi cuprinși în 
detașamentele de pregătire mi
litară. Pașii lor hotărîți, dc- 
wronvtreazâ vigoare și opti
mism, certitudinea că vo- fi 
♦continuatori de nădejde ai îna- 
intașilOF, fii devotați ai patrie’, 
eonshrwtori de nădejde ai co- 
mu’i’srevlip pe pămîntul Româ
niei.

Prin întervfurîle fulger ce 
ni le-au acordat eîțîva din 
purtătorii 'riifomielor albastre, 
aceștia au vorb:t eu pasiune 
despre preocupările și succese
le lor în muncă, activitatea ob
ștească și pregătirea militară. 
(Tinerii din sectorul unde lu
crează electrictanuJ Emil Dor- 
nik de Ia mina Lupeni, sînt 
fruntași în colectarea fierului 
vechi, iar grupa din care fac 
parte s-a clasat pe primul Ioc

Trec bravii mineri

Buchete de biruinfi 
minerești

De tribună se apropie, în su
netul fanfarelor sindicatelor 
miniere, coloanele masive de 
demonstranți reprezentând cele 
riai numeroase colective de 
muncă din municipiu — cele 
ale unităților miniere și de pre- 
țjmare a cărbunelui care, zi de 
zi. mînuind în frontul abataje
lor și galeriilor utilaje moderne 
ți folosind metode de exploata
re de înaltă productivitate, scot 
din adîncuri bogăția diamante
lor negre, căreia îi dau valen
țe inestimabile de combustibil 
primar pentru hrana furnalelor 
de la Hunedoara și Călan, a 
t-uploarelor cetății luminii de la 
Mintia și pentru atâtea alte în
trebuințări industriale și pen
tru populație.

Și de această dată, ca și in 
anii precedent,! cinstea de a pă
și în fruntea coloanelor oame
nilor muncii din Valea Jiului 
a revenit vrednicilor mineri de 
fo Lupeni. Colectivul lor, îndru
mat și mobilizat de organizați
ile de partid, a câștigat dreptul 
fa acest prestigios loc Ja demon
strație de I fit ai din acest an

i u •! datorie — o misiune de 
mare cinste Tot ce s-a făurit) 
In anii socialismului e rodul
hărniciei poporului nostru. A-
părarea acestor bunuri, se în-
scrie deci ca o sarcină dc că-

Vasile Rusu e șeful uneia din
cele mai vestite brigăzi de fron-
taliști de la mina Lupeni. la- 
tă-1 pășind in coloană cu pași 
fermi, cu satisf.u ția datoriei 
împlinite Brigada lui și-a de
pășit «accinile de plan pe pri
mele 4 luni ale .inului cu 800 
tone cărbune.

— Este contribuția noastră 
In înfăptuirea obiectivelor nou
lui • :n« mal. măturisește el. Dar 
tot e făurim. toț ie . onstruim 
cu brațele și eu mintea noastră 
pentru înflorirea patriei, trebu
ie apărut ta nevoie. Și n.șa cum 
sîntem prozenți pe frontul mun
cii. sfntem gata oricînd să ne 
apărăm cuceririle, i/bînzile.

pe orașul Lupeni, și locul trei, 
pe mun ci piu, la concursul de 
trageri al detașamentelor de 
pregătire militară. Satisfacții, 
împliniri.

Eleva Georgeta Ionele, de la 
Liceul teoretic Petroșani, e co
mandanți de grupă. Ne-a vor- 
b t cu bucurie despre aminti
rile din tabăra unde și-a pe
trecut vacanța, despre acțiunile 
colegilor e’r Ia înfrumusețarea 
orașului, în această primăva-

Lăcăt-ușul Zoltan Nagy, de la 
muia Petrila» ne-a exprimat 
bucuria pe care o nutrește pen
tru faptul că grupa din care 
face parte a ocupat locul II pe 
municipiu la concursul ..Pentru 
apărarea patriei".

— Ce semnificație are pen
tru dv. uniforma albastră ?

— Uniforma albastră pe care 
o purtăm, noi, fiii acestei țâri, 
indiferent de naționalitate, sim
bolizează năzuințele noastre 
r omune : de a fi cit mai folosi
tori patriei. Așa cum Ia locuri
le noastre de muncă lucrăm ti
mar Ia umăr, cum în școli în
vățăm împreună, tot așa sîntem 
gata să ne facem și datoria su
premă : să apărăm patria. Ro
mânia socialistă. Prin muncă, 
învățătură, instrucție, ne pregă
tim cu dăruire pentru această 
nobilă misiune.

prin fapte de muncă și de dă
ruire totală pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor primului 
an al cincinalului și a angaja
mentelor luate în cinstea ani
versării semicentenarului parti
dului. Iată meritele minerilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
la Lupeni etalate la loc de cin
ste. In fruntea coloanei lor, 
minerii șefi de brigadă Vasile 
Rușitoru, Ioan Girca. FI. Miclea 
și maiștrii mineri Ernest Ha
hina, Gh. Dascălu și Ioan Ta- 
loș poartă cu legitimă mîndrie 
înaltele distincții câștigate în 
întrecerea socialistă în anul 
1970: Steagul roșu și Diploma 
de unitate fruntașă pe ramură. 
Graficul urmează îndeaproape 
trofeele vredniciei minierești, 
«primind în cifre faptele co
lectivului : 27 000 tone de căr
bune extrase peste plan în cele 
patru luni trecute. — cu 2 000 
de tone peste angajamentul a- 
nual majorat asumat pină la 8 
Mai; 18 kg cărbune pe post de
pășire a indicatorului produc
tivității muncii; economii la 
prețul de cost, realizate pe tri- 

mcrirul T, în valoare de 228 000 
lej .și beneficii suplimcn* 
lare de 1,3 milioane lcl. 
Ropotele de aplauze ce se 
revarsă minute în șir din tri
bună, din toate părțile, cviden- 
țr.rză pregnant înalta valoare a 
colectivului și succeselor sale. 
Multi dintre coautorii acestor 
succese se află în coloană • um 
rint șef ui de brigadă Eugen 
Vlailar, maistrul miner Tiberiu 
Morar, care, împreună cu Caro! 
l’ctric și Ioan Soitoș duc insig
nele P.C.R. și R.S.R., sau șefii 
brică/ilor de frontal iști Ion So
lomon, Vasile Caila. loan Po
pesc», Titi Pirvu, maistrul mi
ner Gh. Oprean. tehnicianul 
Ioan Suciu, inginerii șefi de sec
toare Vasile Maria, Gh. Modoi. 
Ion Ciungan. .Aurel Mocuțn. 
Constantin Tuculescu și alții.

Ne adresăm inginerului Iu
lian Costescu. directorul tehnic 
al minei, cu întrebarea :

— Care sînt satisfacțiile cu 
care ați venit la demonstrația 
de 1 Mai și cu ce năzuință de 
viitor ?

— Satisfacțiile nu sînt numai 
ale mele. Ele, în primul rînd, 
sînt ale întregului colectiv. Nă
zuințele. de asemenea. Ne sa
tisface nespus de mult și ne 
bucură faptul că cinstim săr
bătoarea de azi și apropiatul 
semicentenar al partidului cu 
angajamentul anual (îmbunătă
țit — n. n.) depășit cu 2 080 
de tone, că în luna aprilie s-n 
realizat pe exploatare o pro
ductivitate de I 900 kg cărbune 
pe post, reprezentând cel mai 
înalt nivel atins vreodată la 
acest indicator în întreaga e- 
xistențâ a minei Lupeni. In vi
itor, tindem spre a realiza ni
velul a două tone de cărbune 
pe post productivitate. Spre a- 
cest obiectiv calitativ al acti
vității ne îndreptăm atenția, 
măsurile de ridicare în conti
nuare a nivelului tehnic al pro
ducției, de creștere a gradului 
de folosire a utilajelor din do
tare, de eliminare a neajunsu
rilor și ridicarea pe noi cote a 
organizării producției și a mun
cii.

Coloana minerilor din Lupeni 
este urmată îndeaproape de cea 
a salariaților tinerei exploatări 
miniere Bărbăteni — unitate in
trată în circuitul economic în 
ultimul an al cincinalului tre
cut. Graficul cu rezultatele pe 
cele patru luni, purtat în frun
tea coloanei de brațe vînjoase 
de mineri, vorbește dc la sine 
despre procesul accentuat de 
sudare și maturizare continuă 
a acestui colectiv minier. Cele 
1 400 tone de cărbune extrase 
peste plan de la începutul a- 
nului și depășirea angajamen
tului cu 400 tone, depășirea pla
nului valoric la lucrările minie
re de investiții cu 250 000 lei, 
economiile la prețul de cost al 
cărbunelui cu 1,5 lei pc tonă, 
sînt doar cîteva din aceste re
zultate. In etapa întrecerii so
cialiste pînă la 1 Mai. mina 
Bărbăteni s-a situat de mai 
multe ori în fruntea colecti
velor miniere din bazin, ca ur
mare a realizărilor sale. Satis- 
făcuți și mîndri de rezultatele 
lor închinate sărbătorii parti
dului. dar și ferm hotărîți de 
a le dezvolta în continuare, 
pășesc fn coloană oamenii de 
frunte ai colectivului ca mine
rii șefi de brigadă Alexandru 
Marian, frații Nicolae și Pom
pe? Tomotea, Ioan Neagu, Iu
lian Stuparu, Carul Varga. Pe
tra Kertesz, maiștrii mineri Io
sif Slavici și Ion Maier, ingi
neri? Emil ian Meiuș, directorul 
exploatării; și Stan Iureș, șeful 
sectorului de investiții.

In frunte cu un grup de stea
guri purpurii și tricolore, cu in
signele P.C.R. și R.S.R.. înain
tează,,. în aconturile fanfarei un 
alt colectiv minier. Este colec
tivul minerilor de Ia Vulcan 
care, eu- cîteva zile în urmă, a 
aniversat împlinirea a 20 de ani 
de la redeschiderea minei și re
nașterea localității Iof. In anii 
luminoși ai socialismului, prin 
înfăptuirea unui amplu- program 
de investiții în subteran și la 
suprafață, prin modernizarea 
procesului de extracție a căr
bunelui și dotarea cu utilaje 
de înaltă tehnicitate — com
bine de abataj și de înaintare, 
echipamente complexe de sus
ținere hidraulică a fronturilor 
de abataj — prin ușurarea conti
nuă a muncii minerilor, pro
ducția minei a crescut Intr-un. 
ritm impresionant fn cele două 
decenii fiind de aproape 34 de 
ori mai mare în prezent ca cea 
extrasă — 36 000 tone — în 
1951, anul redeschiderii minei. 
O dinamică vertiginoasă, după 
cum reiese și din graficul pur
tat în fruntea coloanei, a cu
noscut dezvoltarea producției și 
în perioada ultimelor două cin
cinale. Iar, după cum confirmă 
realizările de pe cele 4 luni tre
cute din anul curent, colecti
vul minerilor vulcăneni a luat 
un demaraj bun și în cincinalul 
1971—1975. Producția extrasă 
peste plan din abatajele minei 
în perioada trecută de la în
ceputul anului trece de 10 000 
de tone, depășind cu peste 3 000 
de tone propriul angajament a- 
sumat pînă la 8 Mai. Satisfac
ția pentru acest succes ca și 
pentru reducerea cu 0,56 lei a 
cheltuielilor pe 1 000 lei pro
ducție marfă și obținerea unei 
economii la prețul de cost de 
450 000 lei se poate citi pe chi
purile brigadierilor mineri Du
mitru Milea, /Alexandru Nicoa- 
ră, Nicolae Enache și alții, a 
maiștrilor mineri și tehnicieni 
• i Virgil Ursu, Nicolae Ștefan, 
Năstase Briulung, Traian Achim, 
Ion Enesc și a altor salariați 
fruntași și evidențiați ai colec
tivului ce se află în coloană.

Prin fața tribunei oficiale se 
succed în alaiul sărbătoresc al 
primăverii ți rntr-o atmosferă 

de puternic optimism, alte și 
alte colective miniere — ndu- 
< ind cu ele alte și alte buchete 
dc biruinți minerești închinate 
partidului la aniversarea sa se
mit rntenară. kită-i pe reprezen- 
l.ințib colectiv ului miner Petrila, 
autorul chemării la întrecere 
socialistă pe acest an lansată 
către toate colectivele miniere 
din Valea Jiului. Minerii șefi 
de brigadă Andrei Kovacs, Ioan 
Ghizdâvescu, Mihai Prisâcaru, 
Petru Tătarii, maistrul miner 
principal Ion Bodcnlosz și toți 
ceilalți membri dc vază ai co
lectivului aflați în coloană, ra
portează că și-au respectat în
tocmai cuvîntul dat in chemare 
dînd, peste plan, aproape 7 000 
tone cărbune.

In coloana oamenilor muncii 
din orașul Petrila demonstrează, 
rapoi-tind însemnate suOcese. și 
minerii de la Lenea-. Pe grafi
cul purtat de ei se pot citi 
cifrele: 5 000 tone realizate
pi'ste plan în patru luni — 
față de angajamentul de 1000 
tone, depășirea productivității 
planificate cu 44 kg pe post, 
80 000 lei economii la prețul 
de cost și beneficii peste plan 
de 100 000 lei. Sînt mîndri de 
realizările lor minerii aflați în 
coloană ca șefii de brigadă 
Tcofil Haliciuc, loan Miclca 
III, Hristacllc Borș, Zaharia 
Bălăuță, Constantin Bigii, ingi
nerul Aurel Marhair, șefiu.1 sec
torului IV. inginerul Constantin 
Ciorbe», șeful sectorului II. și 
alți salariați ai minei.

Succese însemnate raportează 
și colectivele reprezentate de 
coloanele minei Aninoasa — de
pășirea planului de producție 
de Ia începutul anului cu 2 500 
tone de cărbune, economii de 
800 mc la lemn dc mină și re
ducerea prețului de cost al căr
bunelui; colectivul minei Phro- 
șeni — în exploatarea- comple
xelor mecanizate de abataj de 
tipul OMKT și introducerea u- 
nuj alt complex în subteran: 
colectivul minei Uricani j— în 
dezvoltarea dinamicei produc
ției; minerii de la Livezeni — 
în edificarea noii mine pe har
ta Văii Jiului. Realizările din 
acest an cu care întîmpină co
lectivul minier de la Livezeni 
aniversarea partidului ne atrag 
in mod deosebit privirile spre 
graficul din fruntea coloanei 
lor. Citim rezultatele pe 4 luni : 
6.4 la sută depășirea planului 
fizic, 10,7 la sută a celui valo
ric, peste 10 la sută depășirea 
productivității muncii planifi
cate, reducerea prețului de cost 
cu 2,1 la sută, și realizarea 
unei economii de 158 000 lei, 
la care se adaugă faptul că 
sarcinile de plan pe luna a- 
prilie au fost îndeplinite în 
proporție de 142,5 la sută. No
tăm numele cîiorva oameni de 
frunte ai colectivului cart au 
adus un aport decisiv lti-Ldo- 
bîndirea succeselor : brigadierul 
Augustin Demeter împreunăFcu 
șefii săi de schimb. Constantin 
Parojhîuc și Coloman Toții — 
a căror brigadă, lucrînd în a- 
coid global, a realizat, în luna 
aprilie, o nouă performanță Ia 
lucrările de înaintare : 105 ml 
avansare în galerie cu profil 
dublu, din frontul căreia s-au 
excavat 2 000 mc de steril; nu
mele șefului de brigadă Mihai 
Tira, a muncitorilor electrome
canici Virgil Nyca și Ion. Co- 
colan, a artificierilor Ion Hor
nung, Vasile Coconet și, Gh. 
Bagy, a maiștrilor mineri Si- 
mion Tomuș, Ion Moldovan, 
Mihai Sandu, Octavian Dobres- 
cu. Romulus Rodeau. Intențio
nat am lăsat la urmă numele, 
nu de mult publicate în ziar, 
ale realizatorilor recentului .re
cord național la săparea pu
țurilor de mină, ale minerilor 
șefi de schimb. Ștefan Nistor, 
Nicolae Bartha, Grignre Tătaru. 
Ion Daniel, Gh. Toma — toți 
din brigada vestitului miner să
pător de puțuri Dionisie Bartha, 
înainte de a urca la tribună, 
ea invitat de onoare, brigadie
rul Bartha ne-a. deelarat: .Noul 
nostru record de 94 ml de să
pare și betonarc în puț l'-am 
înehinat semicentenarului parti
dului. AeunT continuăm- amena
jarea- definitivă a puțului și- 
deschiderea rampelor- de la 
noile orizonturi. Proiecte de 
viitor? Ne gîadim, desigur,-la 
alte performanțe și vom con
tinua să ae perfecționăm mun
ca, s-o ridicăm la noi cote ale 
organizării superioare*.

Alături de mineri, așa (țpm- 
zi de zi și-au conjugat cu-, a- 
ccștia eforturile pentru asigu
rarea economiei naționaTe cu 
cantități sporite dc cărbune, .au 
pășit la demonstrație și lucră
torii celor trei preparații de 
cărbune din bazin — Lupeni, 
Petrila și Coroești. Sînt remar
cabile succesele colectivului pre- 
parației Lupeni: 22 000 tone la 
producția netă și 4 000 tone la 
cărbunele special pentru Cocs 
realizate peste plan în cele 4 
luni, reducerea cenușei la căr
bunele special pentru cocs cu 
0,2 puncte, economiile la pre
țul de cost de 100 000 lej și 
beneficiile realizate peste plan 
de 300 000 Iei etc., iar de pe 
graficul preparației Petrila ne 
atrag atenția — realizarea unei 
producții suplimentare la căr
bune preparat în valoare de 
450 000 lei și la brichete de 
peste 3,8 milioane lei, precum 
și a unor beneficii de 890 000 
lei. De asemenea, în rîndul co
lectivelor de demonstranți din 
unitățile centralei cărbunelui îi 
distingem pe muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei pe- 
troșănene de utilaj minier. Se 
află în coloană muncitori ca 
strungarii Florea Măciucă și Ion 
Sioicoiir, turnătorii Ion Șerban 
și Marin Ștefan, sudorul Ni
colae Tudor, maistrul Mircea 
Guia de kt Fabrica de stîlpi 

hidraulici din Vulcan, și nvilți 
alții. Colectivul lor a dobindit, 
în cinstea zilei dc 1 Mai și a 
semicentenarului P.C.R., fru
moase rezaillatc în realizarea 
sarcinilor Io- producția de uti
laje și piese de schimb alit de 
nc esare extragerii cărbunelui 
în idilicul minelor, precum și 
succese remarcabile în acțiunea 
de autoutilare a> secțiilor uri
nei. Marca uzinei de pe frontis
piciul frumosului car alegoric 
reprezentînd produsele U.U.M.P. 
— stîlpi hidraulici tip FSH, 
pompe și alte utilaje cu înalte 
perforTnanțc tehnice — a Fost 
onorată d’e către colectivul u- 
ziivei, în cele patru luni, cu 
realizări remarcabile ca: de
pășirea jjlanului producției glo
bale cu 9 la sulă și a produc
ției marfă cu 4J1 la sută, 
2 000 000 lei economii Ia pre
țul de cost, 60 trans
portoare TR-2 furnizate ex
ploatărilor miniere. Au fost 
totodată făcute și se fac mari 
investiții de inteligență- și efor-, 
luri pentru renunțarea la im
porturi, prin realizarea în u- 
zină a unei piese de 50 tone 
forță pentru confecționarea de 
plasă metalică specială, ce se 
folosește la bandajarea lucrări
lor miniere, prin finalizarea în 
prezent a unei instalații com
plexe de galvanizare pentru 
stâlpii hidraulici, prin realizarea 
unei mașini d’e împletit cabluri 
late pentru mașini de extracție, 
cu care, deja, se confecționează 
cablul dc 600 ml pentru mina 
D0ja.

Făuritorii prezentului 
și viitorului de aur al minelor 

și orașelor noastre
Ultimele rînduri de demon

stranți din coloanele unităților 
miniere încă nu s-au sfîrșit de 
trecut prin fața tribunei, cînd, 
pe magistrala orașului — inun
dată de lumină, și trepidînd 
de entuziasmul, voioșia, mani
festarea prin lozinci și urale 
a încrederii față de politica 
partidului a miilor de demon
stranți — înaintează coloanele 
constructorilor de obiective in
dustriale și social-culturale. Ca
rul alegoric — simbolizînd con
strucții industriale aflate în 
plină execuție pentru dezvolta
rea minelor existente și prepa- 
rațiilor și crearea de noi capa
cități — care se apropie de tri
buna oficială, precedă coloana 
constructorilor șantierului Va
lea Jiului al T.C.M.M. Purtând 
în primele rînduri steaguri pur
purii și tricolore, pășesc în pas 
vioi șeful echipei de dulgheri 
Alexandru Balint, care a depă
șit planul pe luna aprilie cu 
7 la sută, și cea a lui Einerie 
Farcaș, — ambii de la lotul 
Petroșani, iar din cadrul lotu
lui fruntaș Livezeni șeful^echi
pei de zidari Ion Guță, precum 
și șeful echipei de montori 
Mihai Raț care a realizat, pe 
luna trecută, o depășire de 8 
la sută. Ii zărim de asemenea 
în coloană pe maiștrii Ion Teș- 
can și Ludovie Mraz, de pe a- 
celași lot, precum și pe Gh. 
Chelaru, șeful lotului Livezeni 
și Dumitru Gheorglie, șeful lo
tului Dllja-Pctroșani, iar ală
turi de ei- pe inginerul 
Ion Lăsat, directorul șantierului 
T.CJtLM.

Pentru ei și pentru întregul 
colectiv de muncă al șantieru
lui este un prilej de satisfac
ție de a-și putea etala, pe gra
ficul ce-1 poartă, rezultatele 
bune obținute în cinstea săr
bătorii de 1 Mai și a zilei 
de 8 Mai. Notăm în carnet cifre 
de pe grafic-1 12 predări de o- 
biective pe trimestrul I, iar pe 
întreaga perioadă 14 obiective 
predate, 150’600 de lei depăși
rea planului valoric,, 50 000 lei 
economii la prețul de cost...

...Ecou! aplauzelor ce se răs
pândesc de pretutitrdenF din ma
sele mulțimii, euvîntele de a- 
-preciere și stimă, marchează 
trecerea coloane? uniri nou co
lectiv de constructori. Sînt fău
ritorii pFezent’uhif și vi-rtoruFul 
de aur al orașelor noastre — 
constructorii Grupului de șan
tiere al T:C.H. In fața coloa
nei, pe mai multe rînduri, ei 
poartă portretele conducătorilor 
partidului și statului. Colecti
vul lor, respectând tradiția de

Cu cele mai nobile 
gînduri și fapte de muncă

Trec alte și alte coloane de 
demonstranți aducînd eu ele i- 
maginea oamenilor harnici și 
pricepuți din unitățile econo
mice din care fac parte și care 
creează valori materiale pen
tru societate, se dăruiesc cu 
dîrzenie și pasiune pentru pro
gresul României socialiste, pros
peritatea întregului popor. Ii 
vedem demonstrînd și raportând 
succese pe lucrătorii energeti- 
cieni, forestieri, pe cei din in
dustria locală, pe feroviari și 
lucrătorii din unitățile de trans
port auto. Iarăși notăm în car
net din succesele înfățișate! 
U.E.L. Petroșani — depășirea 
sarcinilor planului de export pe 
4 luni cu 4 la sută; F.F.A. 
„Viscoza“ Lupeni — 3,1 tone 
fire de mătase artificială și 4 
tone sfoară de viscoză produse 
peste plan, 300 000 lei depășire 
a sarcinilor la producția marfă 
și cu 1 procent a prevederi
lor pentru calitatea A a fire
lor de mătase. Notăm și nume 
de lucrători filatori fruntași din 
coloană : Nicolae Ștefan, ope
rator chimist, Maria Chiorean 
și Amalia Turtoi, răsucitoare, 
lacob Dușan, filator, Victor 
Hirșovean, lăcătuș, Augustin 
Nagi, maistru și alții.

își prezintă, apoi, realizările 
și unitățile prestatoare de ser

Rezultatele unităților subordo
nate. rezultatele muncii compe
tente și responsabile, dc îndru
mare șl coordonare a unități
lor acordate comitetelor de di
recție de cadrele tehnico ingi
nerești și specialiștii C.U.P., pen
tru orgnnizarea pe o treaptă 
superioară a procesului dc ex
tracție și dc preparare a căr
bunelui, sînt grăitor relevate de 
cifrele din fruntea coloanei de 
pe graficul salariaților din a- 
paratul tehnico-func țional al 
Centralei cărbunelui : 2,9 pro- 
cen-te depășire a planului pio- 
(hjeției globale și 2,4 procente 
a indicatorului productivității 
muncii, 5 000 000 lei economii 
la- prețul de cost.

In rîndurile demonstranților 
din Centrala cărbunelui pot fi 
văzuți cercetătorii și proiectanții 
din cadrul I.C.P.M.H.. cei care, 
prin studiile de cercetare și 
proiectele ingenioase dc noi me
tode de exploatare a zăcămin
telor dc cărbune, de noi ma
șini și utilaje miniere, își aduc 
aportul, alături de mineri și 
cadrele tehnice, la realizarea 
sarcinilor mereu sporite Ia pro
ducția de cărbune, la ridica
rea pe noi trepte a eficienței 
economice a întregii activități 
miniere din noul cincinal. Ac
tivitatea cercetătorilor de la 
I.C.P.M.l-L se îngemănează or
ganic cu activitatea faborioasă 
a cercetătorilor de la S.C.S.M. 
pusă în. slujba securități? mun
cii și vieții minerilor, colectiv 
pe ai cărui reprezentanți de 
frunte îi distingem în fluviul 
uman al demonstranților.

realizări păstrată de multi ani, 
se bucură de ren urnele bine
meritat de colectiv fruntaș al 
municipiului. In cele 4 luni, 
constructorii grupului au pre
dat 159 de apartamente cu ca
lificativele la recepție de ..bine1 
și „foarte bine1'. De altfel gra
ficul din fața coloanei redă sin
tetizat realizările lor obținute 
în cele 4 luni în cinstea zilei 
de 1 Mai: planul valoric rea
lizat în proporție de 106,2 la 
sută, iar planul fizic de 100 la 
sută, economii la prețul de cost 
de 37 000 Iei, reducerea dura
tei de execuție Ia trei obiec
tive cu 15—30 de zile. Tată-i 
în ’ coloană pe cîțiva din rea
lizatorii succeselor : zidarii Du
mitru Roșu, Dumitru Postolache, 
Raimuth Reimser și Dumitru 
Alcxandrescu — ultimul fiind 
cîștigător al concursului ..Mistria 
de aur“, ca Și pe fierar beto- 
nistul Ludovic Horvath, toți 
vrednici șefi de brigăzi de pe 
șantierul Petroșani. Intrăm în 
vorbă cu șeful acestui șantier, 
tov. Nicolae Sasu, care ne de
clară :

„In Petroșani se mai află în 
fază de finisare completă, deci 
pe punctul de a fi predate în 
aceste zile ce ne despart de 8 
Mai. alte 120- de apartamente. 
Carul nostru alegoric înfățișea
ză de altfel, în miniatură; toc
mai o parte din aceste blocuri. 
O dată cu ridicarea lor, am 
reușit să creăm și front de lu
cru pentru alte 290 apartamen
te prevăzute în planul de pre
dări pe anul 1971, și cu care, 
sperăm, ne vom realiza sarci
nile de plan și angajamentele 
anuale1*.

Cu un frumos car alegoric, 
sugerînd imaginea viitorului ba
raj și lae de acumulare de Ia 
Valea de Pești și purtând Îd 
față drapelul roșu de unitate 
fruntașă, îș> face simțită pre
zența coloana de constructori de- 
pe Șantierul LL.PI.S. Uricani. 
Ei raportează: depășirea pla
nului de producție cu peste 
630 000 Iei, economii la prețul 
de cest de peste 700- mii lei, 
depimerea în corpul barajului 
a 170006 tone anrocamente. La 
demonstrație este de asemenea 
prezent și cel mai tânăr colec
tiv de eonslructori din. Valea 
Jiului — șantierul 71 construc
ții CJ’.R. EI își prezintă car
tea de vizită cu succese pe tri- 
mestpul' T • 7,9’ la sută depă
șirea sarcinilor planului valo
ric și peste 10' la sută a pre
vederilor la productivitatea 
muncii și economii la prețul 
de cost de aproape 900 000 Iei.

vicii către populație, harnicii 
muncitori de la T.I.L., I.M.P., 
I.G.C., I.G.L., Fabrica de produ
se lactate, cooperatorii, lucră
torii din comerț.

Exuberanță, prospețime, 
grafie

Ca Fn fiecare an, la sărbătoa
rea oamenilor muncii participă 
și copiii, continuatorii de mîi- 
nc ai color care cu palmele și 
cu mintea au durat spre soare 
semețele piscuri ale socialismu
lui. Exuberanța lor tinerească 
se armonizează cu renașterea 
naturii sub binefăcătoarele ra
ze aJe soarelui de mar, cu bu- 
cin ia din inimife miilor dc oa
meni venîți sfl-și dovedească o 
dată mai mult recunoșt ința și 
dragostea pentru partid, hotă- 
rîrea de a munci cu și mai 
multă dăruire pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor dc pro
ducție.

Un moment de liniște, apoi 
de undeva dintr-un pilc de co
pii răsare un școlar de-o șchioa
pă agitând un clopoțel la che
marea- căruia peste 100 de pio
nieri din clasele a TTI-a și a 
IV-a de îa Școala generală nr. 
6 Petroșani se precipita spre 
tribună. La comanda profesoru
lui M. Enache, glasurile lor 
reunite într-un singur buchet 
fac să răsune în aer. solemne 
și calde totodată, cuvintele u- 
nei frumoase poezii. E un mo
ment plin de orospefime și cu
loare FăsDlătit de generoase 
aplauze, do priviri și zîmbete 
părintești.

Se perindă prin fata tribu
nelor coloane nesfîrșite de co- 
p:i îmbpăcațr în sărbătorești 
costume de pionier, cu fețele 
îmbujorate, radioase purtând în 
mîînr coșulețe cu flori primâ- 
văratice. baloane, cărți,. eșarfe 
Fnuftieolore, cercuri, note de 
8. 9 și 10 — simboluri ale hăr- 
nreiei1 lor — steaguri.

Printre cei care demonstrea
ză se află realizatorii specta
colului „Circus vanelăți* de 
la Școala generală nr. 5 Pe
troșani, îmbrăcați în costume 
de elovni, scamatori, acrobati. 
Tată-i .și pe talentații copii de 
la Școala generală nr. I Petri
la care sub conducerea compe- 

«n pRnă de dăruire a în
vățătoarei Eugenia Pricop au 
dat viață revistei muzicale ..Va
porașul vacantei" apreciat elo
gios la faza zonală de la Arad 
a concursului cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor.

Trupuri mlădioase ca niștv 
trestii adiate de vînt înscriu a- 
cum cu litere vii numele săr
bătorii hărniciei, inițialele par
tidului și ale țării, execută cu 
grație și siguranță complicate 
figuri de gimnastică, piramide 
simbolice iar în huruitul mo
toarelor. priviți cu ochi plini 
de curiozitate, trec prin fața 
tribunelor membrii cercului a- 
uto-moto al Casei pionierilor 
din Petroșani. însoțiți de tov. 
Lucian Ardeleanu, directorul a- 
cestei instituții de educaț’e ca
re și-a cîștigat un binemeritat 
renume prin nenumăratele suc
cese obținute în confruntări de 
importantă republicană. Prin
tre educatorii care însoțesc ce
lelalte coloane de copii » ză
rim pe eomandantii Mircea 
Dragomir. dc la Școala gene
rală Aninoasa. Maria Tațenco 
do ta Scoate ppnerotă nr 5 Pe
troșani, Tuliana Moldovan de 
la Școala orală nr. T Petri
la și mulți alții care în lecțiile 
lor și în activitățile cu pionie
rii știu să îmbine utilul cu plă
cutul, să realizeze momente pli
ne de atractivitate și cu un ho- 

prwYfinuf educativ
Defilarea elevilor de Ia șco

lile profesionale și liceele din

Demonsfrează slujitorii 
arfelor

Tree prin fața tribunelor ac
tori» Teatrului de stat ^Valea 
Jiului"- Petroșani» instituție 
prestigioasă care de peste două 
decenii a pixzentat în fața a 
ma? mult de două milioane de 
spectatori din județ, și din ța
ră nenumărate piese clasice și 
eontemperanc din repertoriul 
original, din fondul de aur al 
dramaturgiei universale. Am re
cunoscut printre slujitorii sce
nei petroșănene pc Maree? Pa
ir». Nicolae Nieolae. Cecilia Tco_ 
♦ioru, Dumitru Drăcea, Canslan- 
tin Dumitra, pe regizorul artis
tic Marcel Șoma, pe regizorii 
tehnici Marin Duțnitresei» și 
Geo Bucur ș.a.m.d. In această 
stagiune Teatru) „Valea -Fului" 
și-a îmbogățit și diversificat re
pertoriul cu piese valorice din
tre care mai multe realizate în 
premieră absolută. Mai mult, 
teatrul nostru a găzduit și de
butul dramaturgului Radu Bă- 

Valea Jiului este deschisă do 
fanfara grupului școlar minier 
Lupeni. Participantă Ia faza 
județeană — oaie s-a desfășu
ra» recent Ta Petroșani — a 
Festivalului artistic al elevilor, 
fanfara aceasta a obținut sufra
giile unanime ale juriului și 
spectatorilor pentru omogeni
tatea sa, diversitatea repertoriu- 
hn. Ionul plăcut șr viguros fli 
in st rumen feTor. în urmă, feto 
și băieți in uniforme de elevi 
cu tablouri, pancarde, cărți în 
mii ni se scurg într-un nesfâr
șit torent de tinerețe scandîml 
lozinci, cîntând, bucurîndu-se 
alături dc toți participanții la 
sărbătoare. Zărim printre p® 
devii septuagenarului liceu de 
cultură generală din Petroșani 
care dc cîteva luni s-a mutat 
în casă nouă, pc măsura ulti
melor deziderate ale procesului 
•nstructiv-educativ. Cu ei de
filează profesorii, cei care le 
îndrumă pașii pc cărările gre
le dar pline de inedit ale știin
ței ș: culturii. Se află în co
loane și elevii Liceului dc cul
tură generală din Vulcan, in$- 
tihilie faimoasă prin laboratoa
rele sale prin noutățile de or
din tehnic care complinesc 
proeesir) de învătămînt. prin 
hărnicia, fantezia și entuzias
mul tânărului corp didactic ca
re activează aici. Elevii Liceului 
industrial minier Petroșani flu 
adus la manifestație un graFc 
pe care rint înscrise efectivele 
școlarizate în 1962 și cele șco
larizate yi 1971 pentru a ilustra 
creșterea impresionantă care 
s-a înregistrat și în acest dome
niu în ultimi» ani. Alături de 
ei defilează elevii grupurilor 
școlare miniere, de care indus
tria carboniferă românească a- 
re atâta nevoie. Nu lipsesc de 
la demonstrație n;ci elevii și- 
elevele Scoli» profesionale co
merciale Petroșani îmbrăcați în 
halate si pmtmd în mîini ba
tiste. steme. lozinci. In sune-’ 
te'e sărbătorești ale fanfarei 
colegilor >or din Lupeni, elevii 
păsesc semeți, încrezători în 
viitorul de aur care-i așteaptă 
și la a cărui făurire vor con
tribui și ei prin munca și ac
tivitatea lor pentru care se 
pregătesc încă de pe acum cu 
sîrauință și seriozitate.

Elevii sînt urmați de studen
ții Institutului dc mine din 
Petroșani. I-am văzut zilele 
trecute pe scena Casei de cultu
ră din Petroșani aducînd. nrin 
intermediu) limbajului artistic, 
omagiul lor fierbinte gloriosu
lui partid comunist, i-am ur
mărit atJecați deasupra cărți
lor în bibliotecă ori deasupra 
diverselor aoarato și ustensile 
în laboratoare atenti la fiecare 
cuvînt în sălile de cursuri, i-am 
văzut întreeîndu-se hărbăfește 
Pe stadioane și în săli de sport 
si iată-i acum def'Rnd în rîn
duri compacte purtând cu r.e-' 
disimulată mîndrie uniforma 
tor de student? R» sînt viitoa
rele „cre;ere" ale industriei șl 
unităților de cercetare, oamenii 
care vor conduce și vor orga
niza. care vor eîndi șl vor re
aliza uneltele cu care se ver 
smulge pămîntulu? bogățiile 
sale cu zgîrcen-îe ascunse din 
timpuri imemoriale pentru a 
mișca trenurile, pentru a de
clanșa eneFgille luminii, pen
tru a împinge societatea îna
inte.

diiă a eărui piesă „Patru oa
meni fără aw* a însemnat 
un succes deosebit pe scena 
multor teatre din țară. Sînt re
alizări deosebite pe care ac
torii petroșăneni Ie-au adus ca 
rod a) preocupărilor îor eleva
te la manifestația de î Mai.

In pas săltăreț, acompaniate 
de tarafuri» pășesc formațiile 
de dansuri ale cluburilor ți 
căminelor culturale din Valea 
Jiului. Iată-i și pe membrii 
brigăzii artistice de agitație de 
la Casa de cultură din Petro
șani. recent laureată a întrece
rii republicane a brigăzilor ar
tistice de agitație

Alături de ceilalți oameni at 
muncii, artiștii amatori din Pe- 
tioșani au ț:nut să-și manifes
te dragostea și atașamentul 
pentru partid, acum cu prilejul 
zdei muncii. în preajma -elor 
cinci decenii de existență glo
rioasă a partidului.
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Oamen' în alb
Sti abătut dc grija pcrm.mcn- 

<fl a partidului și statului nos- 
4ru, domeniul ocrotirii sănătă
ții oamenilor și-a extins vizi- 

. bil dimensiunile. Mai multe 
spitale și policlinici, mai multe 
•naterinitâți și ereșc, mai mul
te puncte sanitare și medica- 
«ncnle, mai mulți medici 
astea toate înseamnă scăderea 
mortalității generale și reduce
rea morbidității, creșterea spo
rtivi natural al populației și 
n duratei medii do viață. în
seamnă o națiune puternică și 
sănătoasă, capabilă să ducă 
înainte, cu pași rctX'zi și hotă
rî'. societatea noastră socialis
tă

Aducem toate aceste afirma
ții și în sfera slujitorilor sănă
tății oamenilor din Valea Jiu- 
liu, a cetățenilor în alb care, 
pi și noapte, provin îmbolnă
vii alină suferințe, rodau oa
menilor încrederea în viață și 
in forțele proprii. Pătruns de 
«mbila sa misiune, conștient de 
men’rea sa socială, personalul 
medico-sanitar din Valea Jiului 
n manifestat cu mulțumirea că 
și-a făcut datoria. în obținerea 
unor rezultate mai bune în 
viitor. întru sănătatea și pros- 
|îc:tatea populației, cu senti
mentul recunoștinței față de 
partid pentru erija pe caro o 
poartă oamenilor în alb. tutu
ror cetățenilor țării. Se citeau 
aceste atribute pe chipurile 
'dîrze scăldate în lumina de mai 
n celor prezent i în coloana „să
nătății-. reveneau ca un ecou 
perpetuu în cuvintele doctoru
lui în medicină Tosif Eșanu.

directorul Spitalului unificat 
Petroșani i ..Cei aproape 300 de 
salariați din domeniul medico- 
sanitar al Văii Jiului, prezenți 
azi la demonstrația oamenilor 
muncii aduc cu ei un buchet 
semnificativ de succese, culese 
în zile lungi și nopți albe la 
căpătâiul bolnavilor, timp în 
caro au rodat societății nnilte 
vieți de combatanți activi pen
tru lupta viguroasă pe șantie
rul socialismului. Mortalitatea 
generală este în continuă scă
dere, ea atingînd azi coeficien
tul de (mult sub media
pe județ și pe țară). De ase
menea, a scăzut vizibil mor
talitatea infantilă (46%o, și ea 
sub media pe județ și pe țară), 
în limp ce sporul natural al 
populației a crescut simțitor 
(22'Xw). Față de perioada simi
lară a anului trecut, pe prime
le 4 luni din acest an au fost 
efectuate mai multe vaccinări 
și revaccinări. un număr mai 
maro de microradiografii. de 
internări și de intervenții, a 
sporit exigența și nuto-exieența 
medicilor.

Coloana oamenilor în alb a 
cuprins în i-îndurile ei. printre 
alții, ix? Viorica Munteanu. O- 
vidiu Frățilă. Miha» Fârcaș, 
Mihai Banacu, loan Bălan. To
nei Radu, Septimiu Sqdan, So
fia Moldovan, Ioan Pctran, Ag
neta Caloș. Sofia Tudor. Roma 
Popovici, Ileana Lăsat, pe multi 
alții ale căror inimi în această 
zi a primăverii și a muncii au 
bătut în același ritm, sub im
pulsul acelorași sentimente dc 
mîndrie. activitate, pasiune.

Dansatori din Petrila prinși in virtejul jocului...
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Muncitorii... Un curint pro
nunțat <u mîndrie. dar a că
rui semnificație n-o înțelegeam 
prea bine atunci. Auzeam vor- 
bindu-se despre ei ca despre 
niște eroi din cărțile de po
vești și nu pricepeam ce fel 
de oameni erau. Se spunea că 
ei — in frunte cu partidul lor 
comunist — au pus semnătura 
principală pe actul eliberării 
dc la 23 August 1944; se spu
nea că ei — tn frunte cu 
partidul lor comunist — au 
răsturnat regimul monarhiei, 
tnstalind în locul lui re
gimul democrat popular. 
Dar cile nu sc spuneau 
despre muncitori, care au fost 
și au rămas cea mai puter
nică, mai omogenă și mai utilă 
forță în angrenajul spre pro
gres și prosperitate al patriei 
noastre.

Muncitorii... De atunci, din 
copilăria mea, am început să 
înțeleg din ce în ce mai bine 
cine sint ei. li auzeam pe cei 
mari vorbind despre ei, învă
țam la școală despre faptele 
lor. începusem să-i cunosc și 
să-i îndrăgesc, li priveam cu 
plăcere cum mergeau, in gru
puri compacte, la lucru. Le 
ascultam glasul puternic, răs
picat și hotărit, rostit la mi
tinguri sau in ședințe. Le ad
miram chipurile dirze și pri
virile agere cind ieșeau la de
monstrații, învăluiți in stea
gurile roșii ale partidului lor 
comunist.

Trec rînduri, rinduri munci
torii.. Îmi place și acum sd-i 
privesc cum merg. In grupuri 
compacte, la lucru; cum se

întorc, în grupuri compacte, 
de la lucru. Mă amestec nu 
de puține ori printre ei, cu 
diferite ocazii, și mii bucur că 
ei sint oamenii aceia care a- 
limentau curiozitatea copilă
riei mele și pe care ii cunosc 
acum al îl de bine. Știu, de e- 
xcmplu, că ei .sint purtătorii 
unor înaintate și bogate tra-

TREC RÎNBRRI, 
RlMI

diții de luptă revoluționară. 
Știu că ei sint oameni sobri, 
demni și hotărițt. Știu că ei 
sint meseriași vrednici și pri- 
cepuți pe meterezele muncii 
productive. Și mai știu că ei 
alcătuiesc marele detașament 
revoluționar care duce înainte 
societatea.

Trec rinduri, rinduri mun
citorii... îmi place și acum să-i 
văd purtind tn brațele vin- 
joase drapelele tricolore și 
purpurii, larg desfășurate in 
vini, drapele purtătoare de bi- 
ruinți, biruinți semnate sub 
călăuza sigură a partidului 
nostru comunist.

Trec rinduri, rînduri mun

citorii... Merg In marș ener
gic, vioi, pe drumul ascen
dent al devenirii noastre, drum 
trasat și luminat de partid.

Chipuri înnobilate de mun
că, chipuri ce înnobilează 
munca, chipuri care se află 
in primele rinduri pe rele trei 
planuri paralele ale muncii 
din Valea Jiului : in adine, la 
suprafață, la înălțime; în a- 
bataje, deasupra lor, pe schele.

li văd mereu, l-am văzut 
acum din nou solemni și mă
reți și am recitit cu aceeași 
pasiune, in privirea și ținuta 
lor file de istorie. Descendenți 
ai primilor comuniști de acum 
50 de ani; descendenți ai 
luptătorilor de la Lupeni 1'>29 
și de la Gri vița 193.3; com
batanții activi din August 
1944; tineri născuți și crescuți 
in acest miez de ev aprins, 
care au purtat primele cra
vate purpurii și care poartă 
azi carnetele roșii de comu
niști.

Trec rinduri. rinduri mun
citorii. l-am privit iar, cu 
aceeași adincă emoție !

Trec rinduri, rinduri mun
citorii... Trec, de mulți ani pe 
artera aceasta a socialismului, 
sub flamura biruitoare a parti
dului. Vor trece la fel me
reu, tot mereu in pas ener
gic și cadențat, țluturind in 
soare steaguri larg desfășu
rate — simbol al luptei de 
50 de ani a partidului nostru 
comunist, simbol al victoriilor 
repurtate sub stindardul său 
glorios.

Dumitru GHEONE.A

Suflete tinere, gînduri curate, 
corpuri ofelite

Un uriaș torent de tinerețe 
ț? sănătate, de energie și entu
ziasm se revarsă prin fața tri
bunei. Troc sportivii. Suflete 
tinere, gînduri curate, corpuri 
oțel i te... In brațele vin joase

.poartă drapele roșii și trico
lore larg desfășurate în soarele 
de mai sub caro s-au plămădit 

‘ atitea succese. In acordurile
' marșului lor drog, mesagerii
: sportului din Valea Jiului aduc 
la marea demonstrație a oa
menilor muncii salbe de succe
se smulse în dispute aprige dar 
loiale pe stadioane și în săli, 
•exultate caro au făcut de mul
te ori mîndria acestui colț de 
fără, caro este Valea Jiului.

Coloana sportivilor este des- 
ch să de un grup de tineri 
stegari, care trimit de sub fal
durile drapelelor sentimentele 
lor curate de dragoste și ata
șament față de cei care le că
lăuzesc pașii în școală, în via
ță, pe terenurile de sport. In 
fața tribunei oficiale se opreș
te un buchet de gimnaste de 
la Liceul Petroșani, care execu
tă un reușit număr de grație 
ți eleganță. Urmează un grup 
masiv (aproape 250 elevi) de 
speranțe de la Școala sportivă 
Petroșani. Se află în coloană 

‘dublul campion național la schi- 
copii Iosif Kractus, campio
nii si vicecampionii republicani 
Gabriela Leib. Dagmar Muller, 
Viorica Hupca. Ion Coman, 
gimnastele Florica Urs. Iuliana 
Mustață, Elisabeta Demeter, 
talentata jucătoare de tenis de 
masă Ildiko Gyongyoși, micii 
jatleti. fotbaliști. handbaliști, 
luptători. Ei poartă cu mîndrie 

-in mîini diplomele și trofeele 
cucerite la diferite concursuri la 
care au participat, iar pe fețe 
li se citește hotărîrea de a-și 
repeta bunele rezultate în a- 
nii următori.

Alpin iștii de la C.F.R. Pe
troșani. în frunte eu neobositul 
lor instructor — Alexandru 
fcokjtaru. aduc cu ei la demon
strație un frumos colț de na
tură care le oferă atîtea plă
ceri. La recentul .simultan al 

‘Carpaților*. echipajul compus din 
Dumitru Bîrlida. Nicolae Ne- 
vezi, Ion Vrăjitori) și Moise 
Boda a ocupat locul III pe ța
ră străbătând dificilul traseu 
Sinaia-Herculane,

Au demonstrat în marș ener
gie, vioi, handbaliști! de la 
Școala generală nr. 1 Petroșani, 
gimnastele de la liceu], Școala 
generală nr. 1 și nr. 4 Vulcan, 
voleibalistele de la Liceul Pe
trila — campioane municipale 
pe anul 1971, baschetbaliștii, 
handbaliștii și voleibaliștii de 
la Școala generală nr. 1 Petrila, 
elevii sportivi de la alte școli 
generale, de la liceele și școli
le profesionale din Valea Jiu
lui.

In grupuri compacte, umăr 
la umăr, au demonstrat fotba
liștii, atleții și handbaliștii de 
la Jiul Petroșani, multiplii cam
pioni naționali la navomodelism 
pregătiți și însoțiți de maestrul 
sportului Leontin Ciortan, fot
baliștii de la Utilajul, canotorii 
de la Preparatorul Lupeni, 
rugbiștii, baschetbaliștii, fotba
liștii și handbaliștii de la C.S.U. 
Știința Petroșani.

Sportivii Văii Jiului — cei 
consacrați, căliți în disputele 
de pe stadioane și în săli, ori 
cei care abia acum fac primii 
pași spre măiestria sportivă — 
au adus la demonstrație atmos
fera aceea specifică sărbători
lor sportive, au adus veselie 
și entuziasm, și-au etalat ad- 
hoc, prin numere ingenioase, 
aptitudinile, mărturisindu-șl 
pregnant hotărîrea de a obți
ne succese mai consistente, de 
a duce cît mai departe peste 
hotarele municipiului gloria 
sportulu: minerilor din Valea 
Jiului.

Sportivii au fost însoțiți la 
demonstrație de cei care le șle- 
fuiesc aptitudinile, le educă 
voința. îi propulsează înainte 
Pe scara valorilor sportive na
ționale și internaționale. S-au 
aflat alături de sportivi profe
sorii Eugen Bartha, Ghe -ghe 
Irimîe, Teodor Szilagy. Dorel 
Vladislav, soții Virgin's și E- 
ugen Petcrfi, soții Iuliana și 
Gheorghe Pop, Mihai Golubov, 
Dan Cocor, Adrian Golgoțiu, 
instructorii și antrenorii Viorel 
Tîlmaciu, Teodor RăduJescu, 
Vasile Mărgulescu, Emil Ciur- 
dărescu, Staicu Băloi, Aurel 
Slâbîi, Cu toții au demonstrat 
pentru gloria sportului româ
nesc.

din Petroșani
(Urmare din pag. 1)
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18.00 Deschiderea emisiunii. 
Scena.

18.30 In înlimpinarca semi
centenarului P.C.R. Re
vista economică TV.

19,00 Partid, conștiință trează. 
Microantologic a cînte- 
cului revoluționar și pa
triotic românesc din pri
mii ani ai construcției 
socialismului.

19.15 Publicitate.

19.20 I 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de scară.

20,00 50 de ani in 50 de e- 
vocări.

20.25 Film serial : „Cavalerul 
Furtună" (V).

21.15 Steaua fără nume. 
«Floare din grădină" — 
concurs pentru tineri in
terpret) de muzică popu
lară

22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Tclesport.

ședința Comitetului municipal 
al femeilor, dr. ing. Petru Ro
man, directorul general al Cen
tralei cărbunelui Petroșani, conf. 
di*, ing. Ilie Constant inescu, 
prorectorul Institutului de mi
ne, primii secretari ai comite
telor orășenești de partid, mem
bri de partid din ilegalitate, 
conducători de întreprinderi și 
instituții, fruntași în producție, 
personalități de seamă ale mu
nicipiului din domeniile econo
miei, științei și culturii.

Fanfarele miniere intonează 
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

Mitingul consacrat sărbători
rii zilei de 1 Mai este deschis 
de tovarășul Gavrilă David, 
președintele Consiliului munici
pal al sindicatelor.

Despre semnificația sărbăto
ririi zilei de 1 Mai a vorbit 
tovarășul Gheorghe Feier, se
cretar al Comitetului municipal 
de pa»tid.

An-I acesta, oamenii muncii 
din patria noastră sărbătoresc 
ziva <le 1 Mai — a spus vor- 
b: »rul — pe fundalul puter
nicei rezonanțe a aniversării se
micentenarului partidului, eve
niment de mare însemnătate 
istorică, care umple inimile în
tregului popor cu satisfacția 
realizărilor fără precedent ob
ținute în viața economică și so
cială, in schimbarea radicală 
e înfățișări! României.

După ce a relevat succesele 
obținute de poporul român sub 
conducerea partidului in dez
voltarea social-economică a pa
triei, vorbitorul s-a referit la 
rezultatele obținute de oame
nii muncii din Valea Jiului.

Angajindu-se cu toate forțele 
in marea întrecere socialistă 
pentru creșterea producției și 
productivității muncii, pentru 
valorificarea mai deplină a re
surselor, pentru ridicarea cali
tății producției, a eficienței în
tregii activități economice, co
lectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri din munici
piul nostru cinstesc ziua de 1 
Mai cu rezultate deosebite in 
întreaga lor activitate. Pe pri
mul trimestru din acest an la 
nivelul municipiului, productivi
tatea muncii a fost realizată in 
proporție de 101,2 la sută, pro
ducția marfă vindută și înca
sată in proporție de 101,5 la 
sută, au fost realizate econo
mii la prețui de cost .și be
neficii peste plan în valoare de 
4,65 și, respectiv, 2.cn milioane 
lei.

Minerii au extras peste plan 
26 000 tone cărbune net, ener- 
geticienii au furnizat economiei 
naționale 402,8 milioane kWh 
energie electrică, iar filatorii 
de la .Viscoza* Lupeni au rea
lizat 2 500 kg fire și fibre sin
tetice peste plan. Acestor im
portante realizări li se adaugă 
succesele deosebite obținute de 
către colectivele preparatorilor, 
constructorilor, forestierilor, cele 
din transporturi, comerț si de 
deservire a populației.

Demnă de apreciat este preo
cuparea crescindă a corputui 
didactic pentru ridicarea necon
tenită a calității invățămîntului 
instructiv-educativ in școlile de 
toate gradele, 
mai însemnat 
mului nou cu 
de cunoștințe, 
orientare politico-ideologică. 
lustrind procesul de dezvoltare 
a conștiinței medicale socialiste, 
personalul medico-sanitar din 
municipiul nostru a dat dovadă 
de mult spirit de abnegație și 
solicitudine sporită față de sta
rea dc sănătate a oamenilor 
muncii.

Pentru munca entuziastă și 
hotărilă depusă in scopul rea
lizării politicii științifice a 
partidului nostru, pentru pros
peritatea continuă a națiunii

noastre socialiste, vă rog să-ml a 
îngăduiți ca în numele Corni- 
(etului municipal de partid, să 
vă felicit pe dumneavoastră, pe A 
toți cei care muncesc in Valea xss 
Jiului și să vă doresc sănă- 
tate, fericire și mult spor in w 
munca nobilă ce o desfășura ți 
pentru înflorirea scumpei noas- a 
tre patrii. Republica Socialistă 
România. _ ™

Trccind în revistă realizările 
obținute în toate domeniile dc gh 
activitate, a arătat în conți- 
nuare vorbitorul, și avind in W 
vedere sarcinile de mare răs- 
pu nd ere ce ne stau in față, ne 
bizuim pe forța crescindă a or- 
ganizației noastre de partid, pe ™ 
capacitatea ei politicâ-organiza- 
torică, pe elanul și spiritul de A 
abnegație al comuniștilor, pe 
patriotismul înflăcărat al (utu- 
ror oamenilor muncii, români, 9 
maghiari, germani și de alte A 
naționalități din Valea Jiului. 
dornici să obțină succese și J 
mai mari . in toate domeniile 9 
de activitate, acum in anul a-Q 
niversării semicentenarului glo- gw 
riosului conducător și îndrumă- 
tor al poporului nostru — Parii- w 
dul Comunist Român.

Sărbătorind ziua de 1 Mai A 
oamenii muncii din Valea Jiu- J 
lui își exprimă recunoștința W 
fierbinte față de activitatea 
prodigioasă și intensă pe care A 
conducerea partidului în frunte 
cu secretarul său general, to- V 
varășul Nicolae Ceaușescu, o ț 
consacră intereselor vitale ale A 
poporului nostru și se angajea- J 
ză, cu acest prilej, de la Iocu- ® 
rile lor de muncă, din mine, $ 
uzine, sălile de comandă, de pe A 
schele și din instituții, să scS 
dăruiască cu toată puterea bra- W 
țdor și inteligența minților, in- 
făptuirii în mod exemplar a A . 
mărețelor sarrinî înererlintaie ”

FOTBAL, DIVIZIA A
r

FOTBAL, DIVIZIA A

Clasamentul
1. Dinamo
2. Rapid
3. U.T.A.
4. Farul
5. Steaua
6. Petrolul
7. Politehnica
8. „U“ Craiova
9. Steagul roșu

22
22
22
22
22
22
22
22
22

11
9

11
10

9
9

10
9
9

6
10

4
6
7

4
5
5

5
3
7
6
6
G
8
8
8

36—18
24—14
32—23
32—30
30—23
26—23
35—28
18—18
16—18

28
28
26
26
25
24
24
23
23

Rezultate tehnice
PETROLUL — FARUL 1—1
POLITEHNICA — STEAUA 2—0
U.T.A. — STEAGUL ROȘU 3—1
DINAMO — F. C. ARGEȘ 1—0
JIUL — „U" CLUJ o—o
,U* CRAIOVA — RAPID 1—0
PROGRESUL — S. C. BACAU 3—1
C.F.R. CLUJ — C.F.R. TIMIȘOARA 3—1

C.F.R. Cluj; S. C. Bacău — Farul; Steaua — 
Timișoara — U.T.A.; „U* Craiova — Po- 
Argeș — Jiul; Progresul — Rapid; Steagul

10. .U" Cluj 22 8 5 9 21—21 21
11. F. C. Argeș 22 7 G 9 29—30 20
12. Jiul 22 8 3 11 19—25 19
13. C.F.R. Cluj 22 7 5 10 26—35 19

„U" Cluj —14. S. C. Bacău 22 8 2 12 26—32 18
15. Progresul 22 6 5 11 19—27 17 Dinamo; C.F.R.
16. C.F.R. Timișoara 22 4 2 16 13—37 10

/

litelinica; F. C. 
roșu — Petrolul.

Etapa viitoare

Cotele Jiului staționează
După o lună de zile de la ul- 

_ urna întâlnire a suporterilor e- 
țehipei Jiul cu favoriții lor —

făptuirii în mod <
mărețelor sarcini încredințate, 
conștienți fiind că astfel își a- s ..
duc contribuția lor la înălțarea O ,mP ln ca,e ^tbaliștu dm Pe- 
României ' - ' - - l>ns«n> mi nnnr«p
culmi ale 
sulul.

socialiste pe noile Ă ,ro*lni 0<tus trei Puncle 
eivili/etiei ,i prosre- T . d«pla«lre - ieri

țp puliștn au înregistrat un neaș- 
Ateptat semieșec pe teren pro- 
^priu. întâlnirea Jiului cu „U* 

După adunarea festivi, a ur-Z01"* c™ cu interes,
mat demonstrația oamendlor J rezultatul ei atîrnînd foarte 
muncii din Valea Jiului, ade-^greu în balanța scadenței de 
vărată revărsare de bucurie și A |a fjne|e 
f111 tl 1V l •>C Ita el )r. r. ț

★

aportul său tot 
la formarea o- 
un bogat bagaj 
cu o temeinică 

I-

campionatului Fără 
i porneau uiuxiiu uiuciiiiii .ți in viitorul 1

însorit al patriei, vibrantă ma- 9 favoriți, dar întâlnirea cu uni- 
nifestație a dragostei și atașa- versitarii clujeni — echipă teh- 
meniului fa|â de partid, con- £ nieâ ?i de elan capabiii ori- 
ducătorul înțelept al întregului X . . x • « j •
popor, al cărui semicentenar •c!nd' a™sâ ” ,n 
glorios îl sărbătorim în această , czuBatc surpriză — nu se a- 

—:.«x—x nunța de loc ușoară. Și temerile
— pesimiștilor s-au adeverit: oas

peții s-au înapoiat la Cluj cu 
punctul luat de Jiul ceferiști
lor dc pe Someș, în urmă cu 
trei săptămîni. Inutil să spu- 
hem că el este absolut meritat, 

v deși Jiul a dominat mai mult, 
9 a șutat de mai multe ori la 
9 poarta adversă, a beneficiat de 
£ 8 cornere față de numai 3 ale 
^oaspeților, a trimis de trei ori 

mingea în barele porții lui Mol- 
dovan, dar... Și după acest «dar" 
ar fi mai multe de spus. Acum 
să le enumerăm doar pe acelea 
care s-au petrecut ieri pe sta
dionul „Jiul* și care au privat 
echipa locală de o victorie atît 
de necesară. Jiuliștii n-au mai 
reeditat evoluțiile bune de la 
Cluj și Timișoara, de bună sea
mă și pentru faptul că în față 
au avut o echipă cu multe ve- 
leități, o echipă tânără și vi- 

3 guroasă, care a știut ce vrea 
(■;) și care și-a atins scopul. Gaz- 

dele au abuzat de dribling și 
@ de pasc, de un car de pase cu 

adresa „adversar"; au căutat 
exasperant de mult poziția 
ideală de șut pe care n-au gă- 
sit-o decît de 2—3 ori, cînd

. J , Ulii IC '-UIIIUIIMIOIIentuziasm, de încredere în pn-^. . .
măvara omenirii și în viitorul J îndoială, petroșănenn

înălțătoare primăvară.

Instantaneu cu... tăticul

care

mingii cu semnătura .gol' i 
s-au opus barele porții adverse 
sau înaintașii au greșit copilă
rește ținta; au jucat enervant 
de mult numai pe sus, deși era 
cunoscut oricui gabaritul lui 
Moldovan. Pecsa, Solomon sau 
Anca.

In asemenea condiții — și 
în condițiile parolele în care 
extremele locale au fost șterse, 
ușor anihilate de adversarii di- 
recți, cînd Ion Constantin a 
alergat dezorientat și plăpînd, 
cînd Libardi nu și-a putut ex
pedia nici una din loviturile 
lui decisive, cînd și șansa i-a 
ocrotit pe oaspeți, Jiul nu pu
tea realiza mai mult. De mult, 
de foarte mult timp n-am vă
zut atîtea greșeli tehnice la fot
baliștii de la Jiul, atîtea pase 
la adverear, 
jinduită de

Cum au evoluat oaspeții ? 
Mult mai calm, mai lucid, mai 
organizat, mai tehnic. Clujenii 

venit, probabil, pentru 
Nu s-au betonat în a- 
Au jucat lejer, deschis, 
destulă prudență în a- 
și cu multă insistență 
In prima repriză au fost

atâta dorință ne- 
victorie. 
evoluat

bard-i îi pune o minge „pe tavă" 
lui Urmeș și mingea se îndreap
tă spre tabela de marcaj; min. 
44, Urmeș îl vede splendid pe 
Naidin și... altă bară.

La reluare, gazdele fac mo
dificări în formație, în nepu
tința lor de a da gol devin 
cam nervoase, oaspeții răspund 
cu cîteva durități și caută cu 
insistență golul. Barbu este a- 
proape de el în min. 55; D. 
Mocanii îl întrebuințează serios 
pe Stan în min. 68; Barbu iro
sește o ocazie unică 
70... al treilea 
pentru clujeni. Jiuliștii insistă, 
muncesc mult în toate compar
timentele, dar dorința prea ma
re de victorie — și bineînțeles 
că nu numai asta — Ic alte
rează toate bunele intenții. Con
tinuă să joace pe sus, obțin 
cornere, se angajează in lupta 
corp la corp cu solizii apără
tori adverși și șansele lor sînt 
ușor spulberate. Nici mai proas
peții introduși în teren — Co- 
tormani și Sandu —, nici stră
daniile lui Libardi, nici încer
cările lui Urmeș nu aduc golul 
atît de așteptat, atit de mult 
solicitat de galeria locală.

Jocul se încheie nedecis î 
0—0. Clujenii se sărută fericiți, 
în timp ce în paharul cu amă- 

localnicilor se mai

în min. 
corner și atît

nu au 
puncte, 
părare. 
dar cu 
părare 
în atac,
preocupați mai mult să nu pri
mească gol, iar în partea a 
doua a jocului au căutat cu 
insistență golul și nu a lipsit 
mult să nu-1 găsească.

Cîteva secvențe „telefonate” i 
min. 4, Naidin îl servește ideal 
pe Libardi, cap — bară; min. 
8, UifăJeanu „ochește" pe lingă 
poarta lui Stan; min. 12, Ion 
Constantin — șut jw lingă; min. 
14, Urmeș — „bombă" in Mol
dovan; min. 31, D. Barbu — șut 
excelent dar Stan intervine de 
aceeași manieră; min. 34, Sto
cker salvează o ocazie critică la 
poarta lui Stan; min. 36, Li-

12

răciune al 
adaugă un strop.

De bună seamă, ceva 
întreprins pentru salvai*

Divizia B a Jiului, cît mal 
grabnic, pînă nu-i prea târziu. 
Să nu ne adâpăm — cym se 
pare că am făcut-o cam de 
timpuriu — cu cele U*ei puncte 
aduse de la Cluj și Timișoara. 
In «Oceanul furtunilor" înoată 
cu „șanse' relativ egale 4 echi
pe — de la Jiu) în jos, fără a 
o mai socoti și pe C.F.R. Timi
șoara — iremediabil sortită «Bo
ului.

Ce-ar mai fi de spus ? Invi
tație la pregătire mai mult dc- 
cît temeinică. Iu luciditate, la 
seriozitate, reeducarea voinței 
tuturor acelora cu mandat pen
tru prima echipă, disciplină. 
Deocamdată, cotele Jiului stațio
nează. dar „partida* nu-i pier
dută. Din hora codașelor Jiul 
are suficiente posibilități de a 
face pași" înainte.

Partida de ieri a fost con
dusă cu autoritate de o brigadă 
bucureșteană. ivînd la centru 
pe Victor Pădureanu. Iată și 
formațiile care au evoluat» 
JIUL: STAN — Popescu, Geor
gevich Stocker. CARAMALIS — 
URMEȘ, Dodu (Sandu min. 57) 
— Peronescu, Ion Constantin, 
LIBARDI, Naidin (Cotormani 
min. 60). „U“ CLUJ : Moldo
van — Crețu, Pecsa, SOLOMON, 
Mihăilă — Stânccl, <\NCA —’ 
U1FALEANU, ’Barbu, Adam, D. 
MOCA NU.

La lineret-rezerve. Jiul — «U* 
Cluj 1—0.

iu.

G. DUMITRU

HANDBAL FOTBAL

In etapa a IV-a a returului 
diviziei B la handbal feminin, 
echipa Jiul Petroșani a cedat 
pe teren propriu cu 9—13 în 
fața formației Sparta Mediaș.

Echipa divizionară C, Ști
ința Petroșani, a dispus ieri 
dimineață, pe terenul Jiul, cu 
3—0 de Minerul Molru.

In deschidere, echipa Școlii 
sportive Petroșani a terminat 
la egalitate, 7—7, cu echipa 
Școlii sportive Tg. Jiu, intr-un 
meci contând pentru divizia 
școlară.

★

(Amănunte despre întâlnirile 
sportive disputate duminică 
— in ziarul nostru de miine).
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Marea demonstrație î
din Capitală 1 MAI PESTE HOTARE

(Urmarfe din pag. 1)

Iosif. Bane. Petre Blajovicl. Mi
ron Constantinescu, Mihai Do
ica. Mihai Gere, Ion Iliescu. Ion 
lonitft. Vasilc Patilincț, Ion Stă- 
ncscu, Mihai Marinescu. Ion 
Pățan, vicepreședinții Consiliu
lui de Stat și Marii Adunări 
Naționale.

In tribuna centrală se află, 
de asemenea, membri ai Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, ai Consiliu
lui de Stat și ai Guvernului.

In celelalte tribune sînt pre
zent i conducători ai organiza
țiilor de masă și ai instituțiilor 
centrale de stat, vechi militant! 
ai mișcării muncitorești din ța
ra noastră, reprezentanți ai în
treprinderilor și instituțiilor bu- 
cureștene, muncitori fruntași în 
producție, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cul
tură. generali și ofițeri supe
riori. ziariști.

Sînt prezenți, de asemenea, 
numeroși oaspeți de peste ho
tare

In tribuna corpului diploma
tic iau loc șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

începe mitingul. Fanfara re
prezentativă a Forțelor noastre 
Armate intonează Imnul de stat 
a! Republicii Socialiste Româ
nia

Mitingul este deschis de to
varășul Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Munioipal-București al 
P.C.R., primarul general âl Ca
pitalei.

Apoi ia cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

Ouvîntajfea este subliniată în 
repetate rînduri cu aplauze. 
Mulțimea ovaționează pentru 
partid, penti'a tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă de însuflețit entuziasm.

începe marea demonstrație a 
oamenilor muncii. Timp de pa
tru ore au trecut prin fața 
tribunelor peste 250 000 de ce
tățeni ai Capitalei care și-au 
exprimat entuziast sentimen
tele lor de dragoste și atașa
ment față de partid, față de 
Comitetul său Central. în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
La acest 1 Mai, sărbătorit sub 
semnul semicentenarului parti
dului. oamenii muncii din Ca
pitală au prezentat, ca o ad
mirabilă frescă, realizările ul
timilor cinci ani. primele suc
cese ale noului cincinal, cu 
mîndria unui popor stăpîn pe 
soarta sa care se bucură liber 
de roadele propriilor sale stră
danii. Ei au transmis de aici, 
din Capitala patriei noastre so
cialiste, salutul lor internațio
nalist către clasa muncitoare, 
către popoarele din întreaga 
lume.

Cuvîntarea tovarășului
VIRGIL TROFIN

(Urmare din pag. 1)

optime toate lucrările agricole, 
pentru obținerea unor recolte 
cit mai bogate in vederea sa
tisfacerii în condiții cît mai 
bune a aprovizionării populați
ei și a cerințelor economiei, 
pentru a asigura dezvoltarea 
continuă a agriculturii noastre 
socialiste.

Societății noastre ii sînt pro
prii dezvoltarea învățământului, 
științei și culturii, continua în
florire a vieții spirituale, creș
terea conștiinței socialiste a 
maselor.

Partidul și guvernul adresea
ză tuturor oamenilor de știință 
ș, cultură chemarea de a mun
ci cu și mai multă pasiune, a- 
ducindu-și contribuția la dez
voltarea și îmbunătățirea con
tinuă a învățămîntuliii, la a- 
plicarea in practică a cuceriri
lor științei și tehnicii mondiale, 
la dezvoltarea și îmbogățirea 
tezaurului cultural al poporu
lui

lot ceea ce preconizează par
tidul și statul, tot ceea ce 
făurește harnicul și talentatul 
nostru popor, servesc interese
lor sale fundamentale, bunului 
trai material și cultural al ce
lor ce muncesc.

In primul trimestru al aces
tui an. veniturile bănești din 
salarii au sporit cu 11.2 la su
tă. Prin introducerea minimu
lui de ciștig garantat și mări
rea pensiilor, au crescut venitu
rile țărănimii. Desfacerile de 
mărfuri pentru populație au 
crescut cu 10 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut. 6 importanță deosebită au 
recentele măsuri prevăzute de 
conducerea partidului și statu
lui nostru privind majorarea sa
lariilor în perioada 1971—1975 
și creșterea alocațiilor de stat 
pentru copii. Deasemenea, de 
mare importanță sînt măsurile 
stabilite pentru rezolvarea u- 
nor probleme socialo ale mem
brilor cooperatori și familiilor 
lor. Nu încape îndoială că, prin 
realizarea și depășirea sarcini
lor planului de stat în industrie 
și în agricultură se vor crea 
condiții tot mai bune pentru 
creșterea în continuare a bu
năstării întregului nostru popor.

La marea demonstrație în tri
bune asistă delegații sindicale 
din numeroase țări, invitate să 
participe la manifestările pri
lejuite de ziua de 1 Mai în țara 
noastră, una din expresiile le
găturilor dc prietenie și soli
daritate internaționalistă, care 
există între poporul român și 
forțele progresiste dc pretutin
deni.

In timpul demonstrației, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit și s-a întreținut prietenește 
la tribună cu acad. prof. Sava 
Ganovski, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Birou
lui Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, conducătorul delega
ției parlamentare bulgare, care 
ne vizitează țara.

Dc asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut într-o 
atmosferă prietenească cu alți 
oaspeți de peste hotare prezenți 
la sărbătorirea zilei dc l Mai 
în Capitala țării noastre: Al
fredo Abarca, membru al Co
misiei politice și al Secretaria
tului C.C. al Partidului Co
munist Peruvian, Carlos Jor- 
quera Toledo, membru al Comi
siei politice a C.C. al Partidu
lui Comunist din Chile, Hide- 
sato Numata, membru al C.C. 
al Partidului Comunist din Ja
ponia și al Comisiei de revizie 
a C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia, și cu membrii de
legației Partidului Comunist din 
Spania, precum și cu Kim By- 
ong Ha, ministrul securității so
ciale a Republicii Populare De
mocrate Coreene, care se află 
la odihnă în țara noastră.

★
Ca de obicei, la marea de

monstrație primii își fac apa
riția în piață pionierii, flutu- 
rind cu voioșie steagul parti
dului, tricolorul țării și dra
pelul organizației lor. Din mij
locul celor mici se desprind, 
ca niște stoluri, grupuri de co
pii. Ei urcă la tribuna oficială, 
oferă flori conducătorilor parti
dului și statului, care îi îm
brățișează cu dragoste.

In piață își fac apoi apariția 
grupuri compacte ale gărzilor 
patriotice înarmate, în rîndurile 
cărora pășesc ferm, cadențat, 
mii de bărbați și femei, ani
mați de același patriotism ar
zător în construirea vieții noi, 
în apărarea marilor cuceriri 
revoluționare ale României so
cialiste. a independenței și su
veranității patriei.

In uniforme albastre trec în 
continuare tineri muncitori, e- 
levi și studenți care, în cadrul 
organizației Uniunii Tineretului 
Comunist, își însușesc cunoștin
țe pentru apărarea patriei. Sînt 
soli ai noilor generații, educate 
în spiritul dragostei nemărgi
nite față de patrie și popor.

începe demonstrația oameni
lor muncii din întreprinderile 

scop fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român.

Pornind de la principiul că 
lărgirea și adîncirea democra
ției se înscriu ca cerințe de
terminante pentru afirmarea 
superiorității noii orînduiri, 
partidul nostru acționează cu 
consecvență pentru perfecționa
rea continuă a formelor și me
todelor de organizare și con
ducere a întregii societăți, pen
tru asigurarea participării ma
selor la elaborarea și aplicarea 
tuturor măsurilor care privesc 
mersul înainte al societății 
noaste pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

Infăptuindu-și cu devotament 
obligațiile față de propriul po
por, Partidul Comunist Român 
răspunde, totodată, îndatoririi 
sale internaționaliste, ca deta
șament activ al mișcării comu
niste și muncitorești, al forțe
lor antiimperialiste contempo
rane.

In această zi, de sărbătoare, 
adresăm din inimă salutul nos
tru frățesc și urări de succese 
în edificarea noii orinduiri po
poarelor din țările socialiste 
europene — Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Iugoslavia Ungaria, 
Albania, Polonia, Republica 
Democrată Germană, Cehoslo
vacia ; popoarelor din țările 
socialiste ale continentului a- 
siatic, Republica Populară Chi
neză, Republica Populară De
mocrată Coreeană, Republica 
Populară Mongolă și Republica 
Democrată Vietnam — poporu
lui Republicii Cuba — pri
mul stat socialist de pe conti
nentul american.

Sintem convinși că dezvolta
rea multilaterală a țărilor socia
liste, colaborarea strînsă din
tre ele pe temelia principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar ale 
respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității 
in drepturi și neamestecului 
in treburile interne, sprijinului 
tovărășesc și avantajului re
ciproc, contribuie la întărirea 
sistemului socialist mondial, la 
creșterea prestigiului și influ
enței socialismului în lume.

Partidul nostru comunist și 
poporul român urmăresc cu 
simpatie și își manifestă soli

și instituțiile Capitalei caro, 
împreună cu întregul popor, își 
închină munca neobosită pro
pășirii și înfloririi patriei so
cialiste.

Se rostesc urări pentru prie
tenia, colaborarea și unitatea 
țărilor socialiste, pentru unita
tea partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor de
mocratice și antiimperialisle de 
pretutindeni. Sînt adresate sa
luturi de solidaritate frățească 
clasei muncitoare, popoarelor 
care luptă pentru democrație, 
pace, progres social, pentru cu
cerirea și apărarea libertății și 
independenței, împotriva agre
siunii imperialiste.

De la tribuna oficială, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
salută cu căldură pe demon
stranți, răspund prietenește o- 
vațiilor.

In piață sosesc masiv coloa
nele oamenilor muncii. Prin 
graiul oifrelor înscrise pe pa
nouri și grafice sînt înfățișate 
cîteva din principalele realizări 
ale cincinalului de curînd în
cheiat — etapa cea mai rodnică 
a edificării socialismului în pa
tria noastră : nivelul producției 
industriale a crescut cu 75 la 
sută, fiind de 11 ori mai mare 
decît în 1950; producția anu
lui 1970 a fost egală cu cea 
obținută în perioada 1950— 
1956; în numai 22 de zile se 
realizează astăzi întreaga pro
ducție a anului 1938; de a- 
proape o dată și jumătate ori 
a crescut venitul național. Unul 
din panouri arată că, în 1970, 
pentru nevoile social-culturale 
s-au cheltuit 35,7 miliarde lei. 
Pe alte panouri este redată e- 
voluția veniturilor reale pe lo
cuitor, care au crescut în cin
cinal cu 22 la sută. Sînt cifre 
care oglindesc sintetic aspecte 
ale grijii partidului pentru 
creșterea continuă a bunăstării 
întregului popor.

Hotărîți să cinstească cu noi 
înfăptuiri semicentenarul Parti
dului Comunist Român, oame
nii muncii din Capitală s-au 
angajat ca, în 1971, să depă
șească planul anual la produc
ția marfă cu 700 milioane lei, 
să obțină beneficii suplimentare 
în valoare de 200 milioane lei, 
să livreze suplimentar la ex
port importante cantități de 
produse.

împreună cu ceilalți oameni 
ai muncii au participat la de
monstrație oameni de știință, 
artă și cultură, care în această 
zi festivă au reînnoit hotărîrea 
lor unanimă de a contribui la 
înflorirea și prosperitatea pa
triei noastre socialiste.

Ca în fiecare an, coloanele 
festive ale oamenilor muncii au 
fost urmate de tradiționala pa
radă a sportivilor.

Marea demonstrație se în
cheie cu emoționantul moment 
al intonării Imnului de luptă 
al clasei muncitoare de pre
tutindeni — „Internaționala".

daritatea cu clasa muncitoare, 
cu partidele comuniste și mun
citorești, cu toate forțele soci
ale înaintate din țărilo capita
liste. Cu acest prilej, le adre
săm salutul nostru internațio
nalist și urări de succese în 
realizarea năzuințelor lor de 
libertate, democrație și socia
lism.

Exprimăm sentimentele de 
profundă solidaritate cu popoa
rele recent eliberate, cu cele 
care luptă, cu arma în mină 
împotriva imperialismului, pen
tru dobîndirea și consolidarea 
independenței naționale, pen
tru progres și prosperitate.

Folosim și acest prilej pen
tru a transmite din inimă un 
6alut fierbinte poporului viet
namez — luptător eroic împo
triva agresiunii imperialismu
lui american — celorlalte po
poare din Cambodgia și Laos, 
care acționează neînfricat pen
tru libertate socială și naționa
lă, pentru dreptul de a-și ho
tărî singure destinul fără nici 
un amestec din afară.

România socialistă extinde 
legături de colaborare multila
terală cu toate țările lumii, in
diferent de orînduirea lor so
cială, iși aduce întreaga contri
buție la instaurarea in lume a 
unui climat de înțelegere și co
laborare intre popoare, la rea
lizarea securității europene, la 
lichidarea focarelor de neliniș
te și încordare din Orientul A- 
propiat și din alte zone ale 
globului, militează activ îm
potriva politicii cercurilor reac
ționare, imperialiste pentru a- 
părarea păcii in lume.

Trăiască 1 Mai — Ziua soli
darității și frăției internaționa
le a celor ce muncesc I

Trăiască poporul român, con
structor al socialismului și 
scumpa nostră patrie — Repu
blica Socialistă România !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, a forțelor demo
cratice și antiimperialiste de 
pretutindeni!

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Comitetu
lui său Central, înainte spre 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in pa
tria noastră — Republica So
cialistă România I

U. R. S. S.
Ca și în alți ani, capitala 

sovietică s-a învcșmînlat de 1 
Mai în straie festive. Steaguri 
roșii, ghirlande de lumini stră
juiesc străzile, pancarde mari 
înfățișează succesele repurtate 
de oamenii muncii.

Dc dimineață, străzile orașu
lui au fost inundate de coloane 
nesfârșite dc oameni îndrcptîn- 
du-se spre Piața Roșie. Aici, la 
tribuna de la Mausoleul lui 
Lenin, se aflau Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem, alți conducători de partid 
și de stat sovietici, iar în alte 
tribune — cosmonauți, oameni 
de cultură și știință, muncitori 
fruntași, delegații din străină
tate.

Luînd cuvîntul la mitingul 
din Piața Roșie. Leonid Brejnev 
i-a felicitat pe cei prezenți, în
tregul popor sovietic în numele 
C.C. al P.C.U.S., al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și al guvernului sovietic, cu 
prilejul zilei de l Mai. Evocînd 
succesele repurtate de oamenii 
muncii sovietici în economie, 
știință, cultură Și creșterea ni
velului de trai, vorbitorul a a- 
rătat că în prezent întregul po
por sovietic esie decis să în
deplinească hotărîrile Congresu
lui al XXIV-lea al P.C.U.S. El 
a transmis salutul P.C.U.S., al 
poporului sovietic popoarelor 
din țările socialiste, mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, forțelor democratice 
și de eliberare națională, oa
menilor muncii din întreaga 
lume.

După încheierea mitingului, 
au avut loc parada sportivă și 
demonstrația oamenilor muncii. 
Purtînd buchete de flori, stea
guri, portrete ale conducători
lor de partid și de stat sovie
tici și pancarte sugestive ilus- 
trînd succesele repurtate, prin 
fața tribunelor au trecut lucră
torii marilor uzine din Mos
cova, ai institutelor de cerce
tări științifice, constructorii 
Moscovei care, în primele pa
tru luni ale acestui an, au dat 
în folosință importante suprafe
țe industriale și locative.

R. P.
CHINEZĂ

Pekinul, capitala Republicii 
Populare Chineze, și-a pregătit 
din timp haine de sărbătoare. 
Marea piață Tien An Min, un
de în urmă cu 22 de ani a fost 
proclamată republica, era stră
juită de mari lozinci, în cin
stea marii sărbători a oameni
lor muncii de pretutindeni, a 
Partidului Comunist Chinez, a 
conducerii sale. Steaguri roșii, 
simboluri de luptă și solidari
tate ale proletariatului, flutu
rau deasupra principalelor clă
diri din Pekin.

Parcul din incinta Palatului 
de vară, Parcul muncitorilor și 
alte locuri de odihnă din ca
pitală au cunoscut sîmbătă di
mineață o animație deosebită. 
Un șuvoi viu de oameni, alcă
tuit din bărbați, femei, tineri 
și copii, se îndreptau spre par
curi, pentru a se plimba și a 
asista la spectacolele în aer li
ber.

Seara, orașul a fost inundat 
de lumina milioanelor de becuri, 
care decupau în noapte con
turul clădirilor din centrul ca
pitalei, precum și al principa
lelor edificii dm oraș. In vas
ta piață Tien An Min, a avut 
loc o mare serbare populară la 
care au luat parte peste 500 000 
de locuitori ai capitalei. Au e- 
voluat grupuri artistice care au 
prezentat spectacole inspirate 
din munca și lupta pentru con
struirea socialismului, din anii 
luptei de eliberare. In tribune 
au fost prezenți conducătorii de 
partid și de stat, în frunte cu 
președintele Mao Tzedun, vice
președintele Lin Biao, premie
rul Ciu En-lai. Au participat, 
de asemenea, delegațiile străine.

R. P. POLONĂ
In diverse localități din R.P. 

Polonă s-au desfășurat sîmbătă 
însuflețite demonstrații ale oa
menilor muncii. La Varșovia, în 
fața Palatului Culturii, în tri
buna oficială au luat loc Ed
ward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliu
lui dc Stat, Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, alți conducători de par
tid și de stat polonezi.

Ca și la Varșovia, la Kato-’ 
wice, Gdansk, Cracovia, Poznan, 
Szczecin, Wroclaw și în alte 
orașe ale Poloniei s-au desfă
șurat demonstrații ale oameni
lor muncii.

R. D. 
GERMANĂ

Demonstrația de 1 Mai din 
capitala R.D.G, a fost deschisă 
cu o paradă militară la care 
au participat elevii academii
lor militare și unități motori
zate și de rachete.

In fruntea coloanei oameni
lor muncii a trecut prin pia
ța Marx-Engels reprezentanți 
ai tinerei generații. In coloa
ne masive care au trecut timp 

do mai multe ore prin fața tri
bunelor din centrul Berlinului, 
sute de mii de oameni ai mun
cii au ilustrat pe pancarde șl 
prin care alegorice succesele 
lor în producție, evidențiind 
angajamentele în cinstea a- 
propiatului Congres al P.S.U.G.

In tribuna oficială se aflau 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președinte
le Consiliului dc Stat Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stal din R.D.G., 
fruntași în producție, delegații 
sindicale din străinătate.

Demonstrații ale oamenilor 
muncii au avut loc, de aseme
nea, în centrele regionale și în 
alte orașe ale R.D.G.

R. D.
VIETNAM

In cinstea zilei de 1 Mai, la 
Hanoi a avut loc un miting, la 
care au participat conducători 
ai Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și ai guvernului, 
membri ai Adunării Naționale 
și ai unor organizații de masă.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej,. primul ministru Fam 
Van Dong a sublimat succesele 
multilaterale dobîndite de po
porul vietnamez în lupta con
tra agresiunii americane, pen
tru salvgardarea națională. El 
s-a referit pe larg la realizări
le populației nord-vietnameze 
în construirea socialismului, 
precum și la victoriile semni
ficative repurtate de populația 
sud-vietnameză și cele obți
nute de popoarele laoțian și 
cambodgian.

In continuare, Fam Van 
Dong a felicitat călduros po
poarele țărilor socialiste fră
țești pentru succesele dobîn
dite în construcția socialismu
lui și comunismului.

Poporul vietnamez, a spus 
apoi Fam Van Dong, salută 
marile victorii ale clasei mun
citoare, ale popoarelor și na
țiunilor asuprite din întreaga 
lume în lupta revoluționară 
pentru pace, independență na
țională democrație și socia
lism.

La miting a vorbit, de ase
menea, Nghyen Van Tran, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc, 
care a subliniat succesele im
portante obținute de R. D. 
Vietnam în ultimul an în di
verse domenii, care au întărit 
Potențialul economic și de apă
rare al țării, deschizînd fru
moase perspective pentru în
deplinirea planului de stat în 
următorii ani.

Participants la miting au 
adoptat o rezoluție în care în 
numele clasei muncitoare și al 
poporului vietnamez, este ex
primată recunoștința sinceră 
față de țările socialiste frățești, 
față de clasa muncitoare și 
omenirea progresistă, pentru 
sprijinul multilateral și ajuto
rul acordat cauzei drepte a 
poporului vietnamez.

R. S. CEHO- 
SLOVACĂ

îmbrăcată în veșmîntul mul
ticolor, pregătit cu migală și 
fantezie de locuitorii ei, Pra- 
ga a cunoscut de 1 Mai o at
mosferă sărbătorească. Din pri
mele ore ale dimineții spre 
Piața Vaclav din capitala Ce
hoslovaciei se îndreptau mun
citori, funcționari, studenți, mi
litari, purtînd mii și mii de 
drapele, lozinci, flori. La tri
buna oficială au luat loc con
ducători ai partidului și ai 
statului cehoslovac, în frunte 
cu Gustav Husak, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Lubomir Strou- 
gal, președintele guvernului fe
deral.

Adresîndu-se celor prezenți, 
Gustav Husak a arătat că țara 
se pregătește pentru apropiatul 
Congres al partidului care va 
defini sarcinile dezvoltării so
cietății și îmbunătățirea vieții 
întregului popor muncitor.

După intonarea Internaționa
lei, a început demonstrația oa
menilor muncii din Praga.

La Bratislava și în alte mari 
orașe ale R.S. Cehoslovace au 
avut loc, de asemenea, - mitin
guri și demonstrații. După-a- 
miază. în parcurile de cultură 
și odihnă au fost organizate 
serbări cîmpenești.

R. P. 
UNGARĂ

In întreaga Ungarie ziua de 
1 Mai, marea sărbătoare a oa
menilor muncii de pretutin
deni, a fost marcată într-o at
mosferă entuziastă. In capitala 
țării ca și orașele Pecs„ Debre- 
cin, Miskolc, Szeged, Kecske
met, Gyor și altele au avut loc 
mari demonstrații ale oameni
lor muncii.

La Budapesta, Piața Pară- 
zilor. ca și întregul oraș, a fost 
împodobită sărbătorește cu 
drapele și pancarde. La ora 
zece, în tribuna centrală din 

mijlocul pieței au luat loc 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Losonczl Pal, 
președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii, Jeno 
Fock, președintele guvernului 
ungar, șl alți conducători de 
partid și-de stat.

Ca și în ceilalți ani, marca de
monstrație a oamenilor muncii 
a fost deschisă dc coleotivele 
întreprinderilor fruntașe în în
trecerea socialistă, colective e- 
vidențiate prin rezultatele re
marcabile obținute în lupta 
pentru sporirea eficacității ac
tivității economice. Prin fața 
tribunei au trecut apoi repre
zentanții altor colective de 
muncă, ai intelectualității, pio
nieri. Marea demonstrație s-a 
încheiat cu tradiționala paradă 
a sportivilor.

R. P.
BULGARIA

Ziua de 1 Mai — Ziua inter
națională a oamenilor muncii 
— a fost sărbătorită, atît în 
capitală cît și in întreaga țară, 
într-o atmosferă de entuziasm 
și sub semnul ’ celui de-al 
X-lea Congres ai P.C.B. și al 
celei de-a 80-a aniversări a 
creării partidului.

Tradiționalul loc al manifes
tațiilor oamenilor muncii din 
Sofia — Piața 9 Septembrie — 
era împodobit sărbătorește cu 
portrete ale marilor dascăli ai 
clasei muncitoare. ale unor 
fruntași ai luptei pentru eli
berarea națională și socială a 
Bulgariei, ale conducătorilor 
de partid și de stat bulgari.

In tribuna centrală au luat 
Ioc Todor Jivkov, prim-secre
tar al- C.C. al P.C.B.. președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Popuiare, 
și alți conducători de partid și 
de stat, delegații <s:nd?rale de 
peste hotare.

Prin fața tril'/, nei au tre
cut coloane de manifestanți 
purtînd drapele de stat și de 
partid, panouri cu grafice și 
cifre înfățișînd succesele obți
nute de oamenii muncii în cin
stea zilei de 1 Mai.

CUBA
Cuba a întâmpinat Ziua sol - 

darității internaționale a celor 
ce muncesc prin demonstrații 
sărbătorești și acțiuni de mun
că patriotică. In zilele de 1 și 
2 mai. orașele și satele țării au 
fost martore ale atmosferei 
caracteristice de bună dispozi
ție, străzile acestora fiind stră
bătute de mii de care alegori
ce ce înfățișau realizările obți
nute de oamenii muncii cuba
nezi. Au fost organizate, de a- 
semenea. adunări și mitinguri. 
Numeroși oameni ai munc’i 
au sărbătorit ziua de 1 Mai 
prin muncă, într-o serie de în
treprinderi industriale, ca și în 
cele mai importante sectoare 
din agricultură, activitatea cun- 
tinuînd să se desfășoare. Ast
fel, în provincia Camaguey, 
grupuri de „macheteros" — tă
ietori de trestie de zahăr — au 
ieșit pe plantații.

R. P. 
ALBANIA

In întreaga Albanie, informează 
agenția A.T.A., ziua dc 1 Mai 
a fost marcată într-un cadru 
festiv. La Tirana, pe Bulevar
dul Martirilor Națiunii, a avut 
loc o mare manifestație a oa
menilor muncii din capitala al
baneză. In tribuna centrală au 
luat loc Enver Hodja, prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Haxhi 
Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare. Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători de 

R. P. BULGARIA : Personalul Uzinei de prelucrare a metalului „Mashstroi" din orașul 
Troian a realizat un strung pentru mașinile de prelucrare din seria „SCO-11". Strungul pre
zintă multe avantaje in prelucrarea lagărelor axiale, flanșelor, roților cu bolțuri și altele.

In foto : Controlul unei noi serii de strunguri „SCO-11“.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani
-------- \
40 39Q

partid și de stat albanezi. Pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor albaneze, Rita Mar
ko, a salutat, în numele C.C. al 
P.M.A., al Consiliului de Mi
niștri și al C.C.S. pe cei pre
zenți, pe toți oamenii muncii 
albanezi.

A început apoi demonstrația 
oamenilor muncii din Tirana, 
Parlicipanții purtau pancarte, 
panouri, grafice care ilustrau 
succesele obținute de poporul 
albanez în toate domeniile dc 
activitate. Lucrătorii din indus
trie au realizat cel de-al pa
trulea plan cincinal cu cinci 
luni înainte de termenul pre
văzut, cei din construcții — cu 
opt luni înainte de termen. 
Printre demonstranți se aflau 
și lucrători din agricultură, pur
tînd pancarde care relevau că 
producția agricolă a Albaniei 
a crescut în ultimul deceniu 
cu aproape 80 la sută.

ITALIA
Milioane de oameni ai mun

cii au sărbătorit sîmbătă, în 
întreaga Italie, ziua internațio
nală a celor ce muncesc. Adu
nări populare și demonstrații 
— organizate unitar, pentru 
prima oară în ultimii 23 de 
ani, de către cele trei mari 
centrale sindicale: Confedera
ția Generală a Muncii (C.G.I.L.), 
Confederația Sindicatelor celor 
ce Muncesc (C.I.S.L.) și Uniu
nea Muncii (U.I.L.) — au avut 
loc în toate orașele și în prin
cipalele localități rurale ale 
țării.

La Roma, din primele ore 
-ale dimineții, mii și mii de 
oameni ai muncii veniți din 
diferite zone ale orașului și din 
împrejurimi, studenți și elevi 
și-au dat întîlnire in patru 
puncte centrale. Apoi, încolo
nați, ei au străbătut străzile o- 
rașului pînă la tradiționalul loc 
de întîlnire, Piața San Gio
vanni. purtînd steaguri roșii și 
pancarde, cîntînd cîntece revo
luționare și strigînd lozinci. In 
fața participanților la miting 
a luat cuvîntul, în numele ce
lor trei centrale sindicale, Lu
ciano Lama, secretarul general 
al Confederației Generale a 
Muncii.

INDIA
La Delhi și în alte mari ora

șe ale țării au avut loc sîmbă
tă mitinguri și demonstrații or
ganizate cu prilejul zilei de 1 
Mai la care au rostit cuvîntări 
conducători ai partidului comu
nist, lideri sindicali, reprezen
tanți ai opiniei publice demo
cratice. Oameni muncii din In
dia au sărbătorit ziua de 1 Mai 
sub semnul luptei apărării 
drepturilor celor ce muncesc, 
împotriva ofensivei marelui 
capital și a monopolurilor, 
pentru înfăptuirea unor trans
formări social-economice radi
cale în întreaga țară.

JAPONIA
Pe colinele Yoyogi, de lingă 

fostul sat olimpic peste 500 000 
de manifestanți au participat 
la marele miting de 1 Mai al 
muncitorimii din Tokyo. In 
această uriașă masă de oameni 
se aflau reprezentanții tuturor 
centralelor sindicale nipone.

Deasupra tribunei, unde se 
aflau conducătorii sindicali și 
ai forțelor politice progresiste 
japoneze, era înscrisă lozinca 
centrală sub care s-a desfășu
rat demonstrația ; „Să apărăm 
condițiile de viață, drepturile 

• și pacea prin unitatea munci
torilor'.

Au rostit cuvîntări Makoto 
Ichikawa, președinte al Consi
liului General al Sindicatelor 
japoneze (Sohyo), Sanzo No- 
saka, președinte al C.C. al 
Partidului Comunist din Japo
nia. Tomomi Narita, președinte 
al Partidului Socialist din H- 
ponia și Ryosaku Sasaki, se
cretar general al Partidului 
Socialist Democratic.-

R. F. A 
GERMANIEI
In diferite orașe ale R.F. u 

Germaniei au avut loc adunări 
publice consacrate zilei de l 
Mai, organizate de Federația 
sindicatelor vest-germane.

La adunarea desfășurată 11 
Ilanovrâ, a luat cuvîntul can
celarul federal, Willy Brandt 
El a făcut un apel la „solida
ritatea politică și socială" în 
vederea „continuării cu succes 
a unei politici de reconciliere 
cu popoarele din țările socialis
te ale Europei".

La mitingul care s-a desfă
șurat la Frankfurt pe Main, a 
luat cuvîntul președintele Fe
derației sindicatelor vest-ger
mane Heinz Oskar Vetter, care 
a declarat că, „în mod solidar, 
muncitorimea vest-germanâ so 
opune dominației grupîiriloi c- 
conomice și cartelurilor. FI i 
relevat că lupta pentru parti
ciparea tot mai activă a mun
citorilor la controlul produc
ției devine tot mal mult un fe
nomen de masă pe întregul 
continent.

BOLIVIA
Sub lozinca întăririi indepen

denței naționale, în capitala 
boliviană — La Paz — a avut) 
loc o mare demonstrație u 
prilejul zilei de 1 Mai. In ajun, 
guvernul bolivian a anunța# 
preluarea de către stat a cor
porației „Mina Matilde", filia
lă a firmei americane .United 
States Steel". Luînd cuvîntul 
în fața demonstranților, preșe
dintele Juan Jose Torres a de-* 
clara t că „acest act de națio
nalizare repune în mîinile boli
vienilor mijloacele dezvoltării 
țării".

IORDANIA
Iordania a sărbătorit sîmbă- 

tă, pentru prima dată în isto
ria sa. Ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc. 
Pe baza unui decret guverna
mental. ziua de I Mai a fost 
declarată sărbătoare oficială.’

Cu acest prilej, regele Husse
in a adresat un mesaj de sa
lut membrilor celor 8 organi
zații sindicale iordaniene.

SIRIA
In cadrul manifestațiilor or

ganizate cu ocazia zilei de 1 
Mai pe ’stadionul municipal 
din Damasc a avut loc o mare 
demonstrație a oamenilor mun
cii din capitala Siriei. Au par- 
ticipat conducători ai Consi
liului Poporului, ai partidului 
Baas, membri ai guvernului, 
reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale din țară și oaspeți do 
peste hotare.

Luînd cuvîntul în fața parti
cipanților Ia mitingul de la 
Damasc,. Ahmed El Khatib, 
președintele Consiliului Poporu
lui, a evocat rolul maselor 
de oameni ai muncii în lupta 
împotriva colonialismului pen
tru unitatea națională și edi
ficarea noii ' societăți în Siria.

TANZANIA
Cu ocazia zile: de 1 Mai, la 

Dar-Es-Salaam și în alte loca
lități ale Tanzaniei au avu# 
loc demonstrații șr mitinguri. 
La Dar-Es-Sallam a luat cuvîn
tul vicepreședintele Rashid 
Kawawa care a subliniat rolul 
oamenilor muncii în consoli
darea unității naționale și a 
dezvoltării Tanzaniei.

Federația sindicatelor din 
întreaga Africă, cu sediul la 
Dar-Es-Salaam a adresat feli
citări oamenilor muncii din 
Africa, inclusiv oamenilor mun
cii din Tanzania, chemîndu-i 
să-și intensifice lupta împotri
va colonialismului, ncocolonia- 
Iismului și imperialismului.


