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Mitingul și demonstrația din Petroșani
♦ Norii grei care cu o zi înainte cernuseră dea- 
i supra Văii o ploaie deasă și rece, cu izbucniri în
♦ rafale, dispăruseră ca prin farmec. De dincolo de 
T culmile Parângului înveșmântat încă în albul ză- 
î pezilor, soarele se ridica încet, strălucitor, călduț, 
ț inaugurând o zi minunată de primăvară.
, Nici nu putea fi altfel. Prea pline de culori 
ț erau străzile orașelor, prea strălucitoare erau
♦ chipurile oamenilor în așteptarea luminoasei săr- 
T bători de la 1 Mai — ziua frăției muncitorilor din
♦ toate țările, ziua solidarității luptei lor pentru 
i progres și fericire. Nu se putea să nu străluceas-
♦ că în soare fațadele clădirilor înveșmântate în 
i verdeață, nenumăratele drapele roșii și tricolore,
♦ miile de stegulețe de toate culorile ce împ.do-
♦ beau orașul asemeni unor nestemate sălbi. Nu
♦ se putea să nu strălucească în soare mulțimea
♦ de panouri lucrate cu migală de artist, prin ca'e 
’ minerii tuturor exploatărilor carbonifere, munci-
♦ torii uzinelor și atelierelor, constructorii de pe
♦ șantiere, toți cei ce muncesc raportau partidului 
ț succese deosebite în marea întrecere socialistă 
? în întâmpinarea celui de-al IlI-lea Congres al 
I P.M.P. Nu puteau să nu strălucească ân soare 
i nesfârșitele coloane de oameni ai muncii veniți 
| la marea sărbătoare. Construindu-și o viață nouă,
♦ socialistă, oamenii muncii tind spre lumină, șt nu 

se putea ca ziua de 1 Mai, zi ce simbolizează
i aceste năzuințt, să nu strălucească-n soare!

I
Da, în acea strălucitoare dimineață de 1 Mai, 
toate drumurile Petroșaniului duceau spre Piața 
Victoriei, unde fusese anunțat marele miting.

ț Oameni de toate vârstele, de toate profesiile, tineri

și vârstnici, femei și copii veneau în număr mare. ( 
Purtau cu ei pancarte pe care erau înscrise cu- > 
vinte ce slăvesc partidul, conducătorul iubit al • 
poporului în opera de construire a vieții noi, soli- ‘ 
daritatea frățească cu oamenii muncii de pretu
tindeni în lupta pentru progres și pace, hotă- ‘ 
rîrea de a munci cu toate forțele' pentru înfăptui- . 
rea sarcinilor puse de partid. t

Lâ ora 10, piața devenise neîncăpăioare. Neln- ♦ 
căpătoare deveniseră și străzile laterale . t

La tribuna oficială au urcat tovarășii Barna ’ 
Ioan, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar ; 
al Comitetului raional de partid, Neagu Wilhelm, ; 
Vijdea Gheorghe, secretari ai Comitetului raional « 
de partid, Momeu Samoilă, președintele Consiliu- t 
lui local al sindicatelor, Șulea Gheorghe, pre- ț 
ședințele Comitetului executiv al Sfatului popu- ♦ 
Iar raional, Antal Stefan, prim-secretar al Corni- *. 
tetului raional U.T.M., Szuder Wiliam, director ț 
general al Combinatului carbonifer Valea Jiului, t 
Karda Zoltan, secretar al Comitetului orășenesc * 
de partid Petroșani, Dan Vaier, secretar al Corni- j 
tetului orășenesc de partid Lupeni, conducători at J 
organizațiilor de masă și obștești, fruntași în pro- . 
ducție. f

Răsună solemn Imnul de Stat al R.P.R. și i 
Imnul Uniunii Sovietice.

Tovarășul Momeu Samoilă declară deschis mi- J 
tângui oamenilor muncii din Valea Jiului cu pri- ț 
lejul zilei de 1 Mai. întâmpinat cu puternice ova- ■ 
ții, ia cuvântul apoi tovarășul Barna Ioan, prim- 1 
secretar al Comitetului raional de partid.
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Cuvîntarea tovarășului Barna Ioan
Tovarăși și tovarășe,
in numele Comitetului raional 

de partid, al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular raional 
și al Consiliului local al sindi
catelor aduc un salut călduros 
tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului și îi felicit cu pri
lejul zilei de 1 Mai — ziua fră
ției muncitorilor din întreaga 
lume.

Sărbătorind în fiecare an ziua 
’e 1 Mai — ziua solidarității 
nterniaționale a celor ce mun

cesc — oamenii muncii din toate 
țările fac bilanțul realizărilor 
obținute în lupta lor pentru o 
viață mai bună, pentru pace și 
socialism.

In acest an, oamenii muncii 
din țările lagărului socialist săr
bătoresc ziua de 1 Mai mîndrin- 
du-se cu mărețe victorii obținute 
în munca constructivă pașnică 
de făurire a unei vieți noi, tot 
mai fericite.

Poporul sovietic, condus cu în
țelepciune de gloriosul partid 
comunist, obține victorii de im
portanță istorică în construirea 
desfășurată a comunismului. A- 
nui trecut —- primul an al sep- 
tenalului — producția industria
lă a Uniunii Sovietice a crescut 
cu peste 11 la sută, în loc de (Continuare în pag. 2-a)

Aspect de la mitingul din Piața Victoriei (stînga). Momentul încheierii demonstrației din Petroșani. In fața tribunei, mii de oameni manifestîndu-și 
bucuria prilejuită de sărbătorirea celui de-al 16-lea 1 Mai liber (dreapta).

7,7 la sută cît era prevăzut ini
țial. Se înfăptuiesc de asemenea 
cu succes sarcinile celui de-al 
doilea an al septenalului.

Alături de Uniunea Sovietică, 
cu sprijinul ei frățesc, obțin noi 
și mari succese Republica Popu
lară Chineză și celelalte țări de 
democrație populară, al căror 
ritm de dezvoltare a economiei 
naționale depășește cu mult dez
voltarea țărilor capitaliste.

Faptul că Uniunea Sovietică 
deține întîietatea în ramuri ho- 
tărîtoare ale științei și tehnicii, 
în sporul anual absolut al pro
ducției, precum și ritmul înalt 
de dezvoltare a celorlalte țări 
socialiste, constituie chezășia că 
în I960 lagărul socialist va pro
duce mai mult de jumătate din 
producția industrială a întregii 
lumi, dovedind prin aceasta în 

mod incontestabil superioritatea 
sistemului socialist față de cel 
capitalist.

Spre deosebire de oamenii 
muncii din țările lagărului so
cialist, oamenii muncii din țările 
capitaliste sărbătoresc ziua de 
1 Mai sub semnul luptei împo

triva capitalului monopolist, pen
tru drepturi sociale și libertăți 
democratice. In țările capitaliste 
se menține și în prezent un ma
re număr de șomeri, costul vie

ții se scumpește neîntrerupt. In 
Statele Unite ale Americii, de 
exemplu, erau la începutul anu
lui aproape 5 milioane de șo
meri, în Italia aproape 2 mili
oane.

In fruntea luptei oamenilor 
muncii din țările capitaliste îm
potriva mizeriei și șomajului se 
află partidele comuniste și mun
citorești, al căror prestigiu crește 
neîntrerupt.

Tovarăși,
Anul acesta sărbătorim ziua 

de 1 Mai în condițiile intensifi
cării luptei popoarelor pentru 
apărarea păcii.

Cu toții cunoaștem că datorită 
acțiunilor ferme duse de Uniu
nea Sovietică și celelalte țări ale 
lagărului socialist în viața inter
națională s-a realizat un însem
nat progres pe calea destinderii, 
un climat favorabil pentru întă
rirea păcii între popoare.

(Continuare în pag. 2-a)

Primită cu entuziasm, im fa ța tribunei a apărut 
stegari. Sute de drapele roșii și tricolore, purtate de 
își unduie faldurile. Steaguri roșii și tricolore, multe 
toate la un. Ioc vorbesc despre hotărîrea miilor de 
la demonstrație de a munci și lupta cu toate forțele 
toria construcției socialismului, pentru înflorirea patriei1.

-----------------O-----------------

FIopî de ppimăvapă
roșu aprins. Roșii le sînt și cra
vatele pionierești, și obrăjorii pe 
care sănătatea, copilăria, fericită, 
emoția au făcut să înflorească bu
jorii. E primăvară. O spun și bu
chețelele de flori din brațele co
piilor. Spre tribună și-a luat zbo
rul un buchețel de flori, apoi multe 
altele. E și acesta un omagiu 
care copiii celor ce muncesc 
aduc partidului drag in semn 
recunoștință pentru grija ce li 
poartă.

O-----------------

(oltttinl ii fele mai hune rezultai?

Incepe demonstrația oamenilor 
muncii. In pas vioi se apropie de 
tribună sutele de pionieri. Lor 
le-a revenit cinstea ca la 1 Mai 
1960 să deschidă demonstrația 
miilor de oameni ai muncii venițl 
din toate colțurile Văii Jiului să 
sărbătorească, potrivit tradiției, 
1 Mai la Petroșani.

In sunete de trompete și ropo
te de tobe, prin fața tribunei trec 
viitorii constructori ai socialis
mului. Flutură în vînt drapeluțe, 
eșarfe și băsmăluțe, toate de un

După gărzile muncitorești în 
fruntea delegațiilor oamenilor 
muncii din localitățile Văii Jiu
lui au pășit minerii de la Lonea. 
„Să dăm cărbune de bună cali
tate, cu cheltuieli cit mai mici', 
sub această lozincă minerii de la 
Lonea au desfășurat întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 Mal. 
In frunte cu cei mai buni mineri 
comuniștii, întregul . colectiv al 
minei a desfășurat și. desfășoară 
o largă acțiune pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. Rezul
tatele acestei preocupări sînt deo
sebit de semnificative. Dacă în 
ianuarie cenușa în cărbunele ex
tras la Lonea era de 35,3 la sută, 
în aprilie cărbunele a conținut 
doar 33,8 la sută cenușă (mai 
puțin decît norma admisă). Acest 
succes de seamă ca și faptul că 
mina a obținut 568.000 lei eco- 

coloana de 
brațe tari, 
steaguri și 
participant 
pentru vîc-

ne 
îl 

de 
se

în frunîe
r.otnii peste pian, că productivita
tea muncii pe mină depășește în 
medie o tonă pe post le-a adus 
minerilor de ia Lonea cinstea de 
a fi fruntașii întrecerii socialis
te pe bazin. Locul d’ fruntași în 
întrecere a constituit motiv de 
mîndrie pentru minerii Vancso 
Gheorghe, Kopetin Geza, tehni
cianul lancu- Niculae,. inginerul 
Focșa loan și pentru toți ceilalți 
mineri de. la. Lonea care au de
monstrat prin fața tribunei.

înainte de a începe mitingul 
festiv, minerul Molnar Traian, bri
gadier fruntaș la sectorul II al 
minei, ,ne-a declarat:

.— Succe.sel.e pe care colectivul 
nostru le raportează azi, ne um
plu Inimile de bucurie, dar noi le 
considerăm doar o etapă în lupta
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O amenii mu n c i id in V a 1 ea Ji u 1 u i
Cuvîntarea tovarășului 

Barna Ioan
(Urmare din pag. l-a)

Propunerile istorice ale guver
nului sovietic in legătură cu de
zarmarea generală și totală, vi
zitele tovarășului Nichita Ser- 
gheevici Hrușciov în Statele U- 

nite ale Americii, Indonezia, Fran
ța și alte țări au contribuit în 
mare măsură la slăbirea încor
dării internaționale și au dat în
tregii omeniri speranța că la 
conferința la nivel înalt ce va 
avea loc în curînd, se vor obține 
succese în lichidarea războiului 
rece, îr. întărirea păcii și secu
rității în lumea întreagă.

Profund interesat în cauza 
menținerii păcii, poporul nostru 
sprijină cu toată hotărîrea pro
punerile și inițiativele menite să 
ducă la înlăturarea primejdiei 
unui nou război, se pronunță 

pentru încetarea imediată și pen
tru totdeauna a experiențelor cu 
armele nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării generale și to
tale, pentru coexistență pașnică.

Tovarăși,
Pentru a 16-a oară poporul 

nostru muncitor sărbătorește as
tăzi ziua de 1 Mai în mod liber, 
în condițiile regimului democrat- 
popular, regim înfăptuit sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui și în care oamenii muncii 
sînt stăpîni deplini pe soarta 
lor.

Sărbătorind ziua de 1 Mai, oa,. 
menii muncii din patria noastră 
frec în revistă realizările obți
nute în înflorirea economiei și 
culturii și raportează partidului 
și guvernului că directivele tra
sate de Congresul al ll-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn au 
fost realizate înainte de termen 
în mai multe domenii de acti
vitate. De asemenea’ au fost în
deplinite cu un an mai devreme 
prevederile planului de electrifi
care de 10 ani.

Astăzi producția industrială a 
țării noastre depășește de aproa
pe 4 ori producția industrială a 
Romîniei burghezo-moșierești.

Sectorul socialist al agricultu
rii a devenit preponderent și ca 
suprafață și ca producție marfă, 
asigurîndu-se și în acest dome
niu înfăptuirea înainte de ter
men a directivelor Congresului 
al ll-lea al partidului.

Toate aceste succese au dus 
la creșterea continuă a nivelului 
de frai al celor ce muncesc.

Recunoscători partidului pen
tru viața liberă și fericită pe ca
re și-au făurit-o, oamenii mun
cii din patria noastră se pregă
tesc să întîmpine cel de-al lll-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn cu tot mai impor
tante victorii în construirea so
cialismului.

Congresul al lll-lea al parti
dului — eveniment de mare în
semnătate în viața poporului 
nostru — va face bilanțul rea
lizărilor de pînă acum și va 
dezbate planul de dezvoltare a 
economiei pe șase ani, precum 
și schița planului de perspectivă 
a dezvoltării economiei pînă în 
1975.

Sarcina fundamentală pe care 
partidul o pune în fața oameni
lor muncii în perioada 1960— 
1965, este terminarea în linii 
mari a construirii socialismului 
și trecerea într-o etapă nouă, a- 
ceea a desăvîrșirii construcției 
socialiste.

In lupta pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan pe 
acest an, primul an al planului 
de șase ani, o mare importan
ță o are întrecerea socialistă în 
cinstea celui de-al lll-lea Con
gres ai partidului, pentru obți
nerea de produse de calitate su
perioară și la un preț de cost

Dragi tovarăși și tovarășe,
Lai succesele obținute pe dru

mul făuririi socialismului în pa
tria noastră, o contribuție de sea
mă au adus și aduc oamenii 
muncii din Valea Jiului.

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de plenara C.C. 
al P.M.R. din decembrie anul 
trecut, precum și de către con
ferințele regională și raională de 
partid, harnicii noștri mineri au 
reușit să ridice productivitatea 
muncii la peste o tonă de căr
bune pe post. La realizarea a- 
cestor sarcini puse în fața mi
nerilor de către partid au con
tribuit în mod deosebit colecti
vele exploatărilor miniere Uri- 
cani, Lonea, Petrila și Aninoasa.

S-a îmbunătățit mult în acest 
an și activitatea colectivului mi
nei Lupeni — unul dintre ini
țiatorii întrecerii socialiste în 
cinstea Congresului partidului.

Cu importante succese au în- 
tîmpinat sărbătoarea de astăzi 
colectivele termocentralei Paro- 
șeni, preparațiile Petrila și Lu
peni, uzina electrică Vulcan, 
depoul C. F. R. Petroșani, în
treprinderea Forestieră Petro
șani, I. R. T. A„ organizațiile 
comerciale și alte unități.

Pe primul trimestru s-au rea
lizat pe raion aproape două mi
lioane lei economii Ia prețul de 
cost.

Pentru succesele obținute, Co
mitetul raional de partid felicită 
călduros muncitorii mineri din 
Valea Jiului, muncitorii, tehni
cienii, inginerii din cadrul ter

mocentralei Paroșeni, întreprinde
rii Forestiere, depoul C. F. R., 
pe toți oamenii muncii din în
treprinderile. organizații!» eco
nomice și inst'tutiile de stat și 
culturale d’n raion.

Comitetul raional de partid' 
cheamă oamenii muncii din Va
lea Jiului să lupte neobosit pen
tru înfăptuirea angajamentelor 
de onoare pe care și le-au luat 
în întrecerea socialistă în cinste? 
celui de-al lll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru ca pînă la sfîrsitul anu!u; 
să avem pe raion cel puțin 15,6 
milioane lei economii peste plan.

Indeplinindu-și aceste angaja
mente, oamenii muncii din Va
lea Jiului vor aduce o nouă și 
prețioasă contribuție la dezvol
tarea economiei noastre socia
liste și la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Să întîmpinăm cei de-al lll-lea 
Congres al partidului nostru cu 
succese cît mai mari în crește
rea productivității muncii, îm

bunătățirea calității produselor și 
realizarea de economii peste plan.

Trăiască 1 Mai, ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc!

Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat al 

poporului nostru în lupta pentru 
victoria socialismului 1

Trăiască puternicul lagăr al 
socialismului în frunte cu Uniu
nea Sovietică 1

Cuvîntarea tovarășului Barna 
Ioan a fost subliniată în nenu
mărate rînduri de puternice ura- 
le, de lozincile scandate de parti
cipants la miting în cinstea 
partidului, conducătorul încercat 
al poporului nostru pe drumul 
luminos al socialismului, în cin
stea Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej.

Urmează apoi marea demon
strație a oamenilor muncii cu 

i~:,, 1 1 M„:

Disciplină de fier, torță, hotărîre de luptă. Prin fața tribu
nei trec detașamentele gărzilor muncitorești înarmate. Mineri, 
muncitori, tehnicieni, imbrăcați în uniforme albastre, demonstrea
ză capacitatea clasei noastre muncitoare de a apăra cuceririle 
poporului, viitorul său fericit.

Brigadierii muncii patriotice
Coloana nesfîrșită se revarsă 

ca un fluviu viu pe strada prin
cipală a orașului. Sute, mii de 

oameni... Printre ei tineri viguroși, 
optimiști, hotărîți să învingă în 
bătălia pentru viața cea nouă. 
Mulți, foarte mulți sînt membri 
ai brigăzilor utemiste de mun
că patriotică. Sînt tineri entu
ziaști, de toate profesiile, mineri, 
constructori și funcționari Sînl 
acei care în după-amiezele libere 
sau în diminețele de duminica 
se consacră muncii voluntare. 
Se-ncolonează sub drapelul roșu 
al muncii patriotice și pornesc 
spre dealurile pleșuve, spre in
cintele întreprinderilor, spre car
tiere. Sădesc puieți din care vor 
răsări păduri viguroase: adună 
fier vechi din care oțelarii plă
mădesc oțelul, repară șosele, în
frumusețează cartiere, parcuri.

Sînt tineri în ale căror inimi 
clocotește dragostea față de pa
trie Minați de acest sentiment, 
ei muncesc cu avînt, dună orele 
de serviciu, pentru a înfrumuse
ța. pentru a îmbogăți patria so
cialistă. Sînt tinerii care de la 
începutul anului au colectat pes
te 766.000 kg. fier vechi, au îm
pădurit 50 ha. terenuri, reali- 
zînd economii în valoare de mai 
bine de o jumătate de milion.

Da, asemenea tineri trec prin 
fața tribunei. Iată-1 pe comunis
tul Popescu Ioan de la termo
centrala Paroșeni. Brigada de 
muncă patriotică al cărei coman
dant este a îndeplinit în cinstea 
lui 1 Mai planul anual de co
lectare a fierului vechi. Alături 
de el trec Stănișel Gheorghe, 
Ispas Constantin, Abrudean Si- 
mion, tot din Paroșeni. Ei toți 
conduc brigăzi de muncă patrio
tică fruntașe, ai căror membri 
au devenit purtători ai insignei 
de brigadier.

MAIȘTRII RANDAMENTELOR ÎNALTE♦
♦

♦

♦ Ca să vină la demonstrația
♦ din Petroșani, delegația mineri- 
J lor de la Uricani a pornit la
♦ drum odată cu mijirea zorilor. 
« înainte să înceapă mitingul din
♦ Piața Victoriei, minerui fruntaș 
J Teodorescu Stancu a relatat re-
♦ porterului nostru cîteva aspecte
♦ din munca minerilor de ’a Uri- 
$ câni•
♦ — Sîntem deosebit de bucuroși
♦ că putem să raportăm partidului
♦ acum la 1 Mai că mina noastră 
J și-a depășit angajamentele luate
♦ în întrecerea socialistă. Am !i- 
•» vrat patriei în acest an mai bine 
J de 4600 tone de cărbune cocsifi-
♦ cabil peste plan, am obținut și
♦ economii suplimentare la prețul
♦ de cost de peste 140.000 lei. Cel 
J mai însemnat rezultat cu care ne
♦ mîndrim este însă creșterea pro-
♦ ductivifății muncii noastre la 
J peste 1,195 tone de cărbune pe
♦ post. In cinstea celui de-al III-
♦ lea Congres al partidumi vom

In coloana demonstranților { 
pășesc muncitorul Șorecău Solo- 5 
mon de la I. F. Lonea, ingirie- j 
rul Crgscu Ioan de la prepara- ? 
ția Petrila, fruntași în acțiunea 5 
de refacere a patrimoniului fo- ' 
restier. Trec utemista Onofrei ,5 
Hermina din Vulcan, eleva Cer- 5 
năzean Doina, participante acti
ve la munca patriotică, tinerii 
muncitori de la sectorul IX al 
minei Lupeni, de la sectorul I 
al minei Petrila, trece un grup 
de fete de la I.C.M.I.N. Petro
șani, trec sute de fete și băieți 
fruntași ai muncii voluntare ob
ștești. împreună formează un 
detașament de frunte al tinerei 
noastre generații — detașamen
tul de brigadieri ai muncii pa
triotice

[oledivoi ni tele mai
(Urmare din pag. l-a)

pentru îndeplinirea și depășiiea 
angajamentelor luate în cinstea 
celui de-al lll-lea Congres al 
Partidului.

Acesta a fost și gîndul, hotă
rîrea cu care au demonstrat Pe
trie Simion, Pilea Petru, Lap- 
șanski Adalbert și alți mineri ai 
acestui harnic colectiv.

Semnificația unui grafic
In fruntea masivei coloane a 

minerilor Petrilei se află un gra
fic. Este graficul succeselor aces
tui colectiv. Este deajuns să pri
vești doar liniile roșii ale grafi
cului în continuă ascensiune ca 
să-ți dai seama de însemnatele 
rezultate pe care minerii petrl- 
leni le-au raportat partidului cu 
ocazia zilei de 1 Mai. 507.000 lei 
economii la prețul de cost al pro
ducției globale, o productivitate 
de peste 1,110 tone pe post, căr- 

lupta pentru a obține noi și în
semnate realizări.

Prin fața tribunei, minerii de 
la Uricani au purtat cu mîndrie 
două trofee de seamă : „Drape
lul de mină fruntașă pe ramură" 
și „Casca de aur a tehnicianu 
lui“. Pentru ca să obțină aceste 
înalte distincții minerii din toate 
abatajele, cei ai lui Năsăleanu 
ca și cei ai lui Hritcan, Vascul. 
Poloboc sau Cîrciumaru au lup
tat zi de zi cu tot mai mult 
elan. Au lupta la fel în pregă
tirile lor și minerii lui Demeter 
Augustin, ai lui Sorescu Cor”- 
tantin și Ueș Ioan.

Minerii care dau 
cel mai bun cărbune
Toate delegațiile colectivelor 

miniere din Valea Jiului venite 
la Petroșani cu ocazia zilei de 1 
Mai au raportat succese de sea
mă în îndeplinirea sarcinilor și

VOINICUL j
Ascuns de cîteva zile după no. s 

rii cenușii, soarele și-a înălțat > 
fruntea voind parcă și el sa con- ‘ 
tribuie ia strălucirea și măreția > 
sărbătorii celor ce muitcesi: 0 . 
ri.ză jucăușă s-a furișat prin ' 
geam intr-o odaie a unuia din 
noile apartamente ale blocului 
dat de curlnd in folosință. S-a : 
jucat un pic in buclele lui Nicu- ; 
șor c ire dormea liniștit în pă- j 
tucu-i pufos. Nu prea mult insă : 
că voinicul care In această pri- J 
măvară a împlinit abia 4 anișori, t 
se trezi. Era preocupat nevoie ■ 
mare. Piuă să-l simtă mămica, t 
ce nu-și mai vedea capul de tre- > 
buri prin casă, Nicușor se și im- 
brăcă în costumașul de marinar <

— Ts-ai și sculat, puișorul ma. < 
mei ? Ia te uită ce h rnic flăcău / 
are mama. S-a și îmbrăcat dră- 5 
guțul f >

— Mămică, hai să mergem la • 
manifestație. ?

— Incă-i prea devreme puișo- ? 
rule. ț

Nicușor nu s-a lăsat pînă nu s 
s-au văzut plecați. Voia să-i ara. { 
te lui loji și celorlalți prieteni ) 
rft'o cartier ce drapel frumos are, > 
Dar cind a văzut pădurea de. $ 
drapele roșii, ba și pe loji cu ? 
unul la 'fel, a uitat să se mai 5 
laude. Asta nu l-a împiedicat in. < 
să să defileze țanțoș, alături de > 
alți copii, prin fața tribunei... <

...Inserarea și-a coborit aripile 5 
peste întinderea orașului. In pă- > 
tucul său, Nicușor dormea și 
zîmbea in vis. O fi visînd că-i 
iar la manifestație, fluturînd dra-, $ 

£ pelul roșu ? Poate. Alături ma. s
< ma-i veghează somnul. I
< „Dormi, voinicul mumii, țară <
( grijă, că la fericirea ta. a noas- l 
? tră a tuturor, veghează ca un pă. > 
$ rinte bun, partidul". <

«■»♦«==--- ■i"'.-----------

!mne rezoltale — io frunte 
bune peste plan de bună calitate, 
acestea sînt succesele minerilor 
de la Petrila. Mai mulți mineri 
din brigăzile lui Neagu Gheorghe, 
Peter Moise, Cosma Ernest. Ce- 
pălău Aurel, Fleșcan Constantin 
care au participat la mitingul si 
demonstrația din Petroșani zîm- 
beau fericiți conducătorilor 
partid și de stat aflați în tribu. 
bucuroși de rezultatele muncii io..★

In coloana de la Petrila au 
demonstrat și muncitorii prepa- 
rației. Ei au raportat partidului 
că în cinstea ziiei de 1 Mai au 
economisit peste plan 306.000 lei, 
au depășit planul la brichete cu 
12,7 la sută și au sporit cu 6,6 
la sută productivitatea muncii. In 
mijlocul lor, muncitorii preparației 
au purtat cu îndreptățită mîndrie 
„Drapelul de uzină fruntașa în 
întrecerea pe bazin“ cucerit prin 
munca entuziastă și rodnică a În
tregului colectiv.

angajamentelor luate in întrece- J 
re. Delegația minerilor de la A- ♦ 
ninoasa a raportat, pe lingă suc- » 
cesele însemnate obținute de ei * 
în producție, și faptul că anino- » 
senii dau cărbune de bună caii- J 
tate. La îndrumarea comitetului 
de partid, minerii din abataje, * 
minerii de la pregătiri, mecanicii ; 
de crațer și cei de la silozurile • 
fu nicuIarului cu toții au decis : X 
„Nici o bucată de steril să »u * 
trimitem la preparație". Și inun. • 
ca aceasta de calitate le-a adus • 
roade. In ianuarie, dînd cărbune * 
eu mai puțin șist, minerii de aici J 
au economisit prin bonificații • 
142.000 lei, în februarie 59.0*11 * 
lei, în martie 80.000 lei. Astfel, * 
împreună cu economiile la mate; • 
riale, la energie și altele, colec- • 
tivul minei a raportat la 1 Mai • 
că din cei 1.400.000 lei cît so J 
angajat să obțină în acest au, a j 
si obținut mal bine de 550.00J • 
lei. :



au sărbătorit cu entuziasm 1 Mai
Ei au chemat 

ia întrecere
In cinstea zilei de 1 Mai la 

mina cea mai mare a tării, mină 
decorată cu ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne clasa 
I-a“, au avut loc înflăcărate 
schimburi de onoare. Rezultatele 
obținute le-au dat dreptul să nă
șească cu deosebită mîndrie sub 
faldurile a zeci de steaguri prim 
fata tribunei cu ocazia demonstra, 
tiei de 1 Mai: In numai două zile 
lucrătoare au livrat cocsarilor hu- 
nedoreni' mai bine de 1.100 tone 
de cărbune peste sarcinile zilnice 
Graficele și lozincile pe care, 
le-au purtat cel de la Lupeni vor
beau tuturor că în aprilie au spo
rit productivitatea muncii la pes 
te 0,910 tone de cărbune, depăr 
șindu-și astfel angajamentul luat 
In rînduri strînse, pllnd de entu
ziasm, dar și de hotărîrea de a 
muncii mereu mai bine, mai cu 
spor, mai economic, au trecut bra
vii mineri de la Lupeni. Colectivul 
minei Lupeni se numără printre 
cele 19 întreprinderi fruntașe din 
tară care au lansat chemarea la 
întrecere socialistă în cinste» 
Congresului partidului. In mijlo
cul lor s-au aflat numeroși from 
taliști din brigăzile lui Schianu 
Ion, Luca Vasiie, Nagy Andrei, 
Fazakas Bela, care extrag zilnic 
cite o fîșie de cărbune, harnicii 
mineri ai lui Feher Vasiie, cei 
din brigada lui Lorke Mihai care 
sapă în fiecare zi. fără pușcare. 
cîte 2—3 m. de galerie în preaba- 
taj, minerii care obțin avan
sări mari sub conducerea lui Hil
da Mihai, Bartha Dionisie. Cu 
toții și-au manifestat dorința 
de pace, hotărîrea de a în
deplini cu cinste angajamentele 
luate în cinstea Congresului par
tidului.

Apărătorii sănătății
Cu fiecare grup ce-și face apa

riția în fața tribunei aplauzele iz
bucnesc in noi valuri. Pentru un 
moment însă s-a făcut liniște. Cu 
calm și siguranță se apropia ușor 
coloana oamenilor în halate albe, 
apărătorii sănătății noastre. Mo- 
dești și cumpătați ca și în mese
ria lor, medici, surori, personal 
tehnico-sanitar participă la sărbă
toarea oamenilor muncii.

Coloana, în perfectă aliniere, a 
elevelor de ia școlile de surori, 
precum și grupele posturilor sani
tare impresionează prin curățenia 
uniformelor albe și albastre. A- 
proape toți comandanții posturi
lor sanitare poartă cu îndreptățită 
mîndrie diplome și drapele de 
fruntași obținute în diferite con
cursuri.
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împreuna cu ortacii 
la serbarea cîmpenească

In după-amiaza zilei de 1 Mai, 
sute de muncitori din orașul Pe- 
trila, împreună cu familiile lor, 
se îndreptau înspre locul unde s-a 
ținut serbarea cîmpenească.

Ziua de 1 Mai ia găsit plini de 
voioșie pe minerii din brigada 
condusă de comunistul Sidorov 
Vasiie. In urmă cu cîteva luni, 
Sidorov a preluat conducerea unei 
brigăzi rămase în urmă, care a- 
cum a devenit fruntașă. Au des
fundat un butoi cu bere și au vor
bit despre muncă, despre viață. 
Aveau despre ce să vorbească.

Acest lucru îl dovedește însuși 
faptul că brigada nu a fost 
penalizată pentru șist în cărbune. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, brigada tovarășului Si
dorov a răpit și refolosit peste 50 
m.c. de material lemnos. Intre 
noii ortaci, brigadierul Sidorov 
Vasiie se simte bine. In acest an, 
el a sărbătorit ziua de 1 Mai în 
mijlocul unei familii mult mai 
mari. Șeful de brigadă a făcut 
cunoștință cu familiile celor cu 
care lucrează, s-au înveselit îm
preună. Tovarășii Buțu Ilie, Li- 
țoiu Teodor, Raicu Roman, Vădu
va Hie, Anghel Miron, Barac Au
rel și ceilalți, și-au manifestat 
dorința de a munci tot mai bine, 
de a lupta, împreună cu toți mi
nerii Petrllei oentrn not cnnresa

La demonstrație s-au întîlnit din nou toți cinci, cei mai buni 
mineri ai Petrilei. In jurul lui Haidu luiiu — Erou al muncii 
socialiste, minerii Sidorov Vasiie, Peter Moise, Croitoru Gheorghe 
și Michiev Gheorghe s-au adunat la o discuție. Fiecare e bucuros 
de succesele cu care brigada lui a întîmpinat 1 Mai.

CU CARTE A SUS î
Fiecare a purtat prin fața tri

bunei un simbol al muncii sale, 
al rezultatelor obținute: grafi
ce, panouri de onoare, machete.

Din coloana elevilor și studen
ților care se scurgea prin fata 
tribunei, sute de mîini s-au ridi
cat deodată purtînd deasupra 
capetelor — cărți. Nici un alt 
gest nu ar fi putut exprima mai 
mult. In el era simbolul recu
noștinței tineretului studios față 
de partid și guvern pentru con
dițiile optime create de a învăța.

Elevii din Petroșani, din Lo- 
nea, Petrila sau Vulcan s-au 
străduit ca în cinstea zilei de 1 
Mai să fie înscrise în carnetele 
lor de elevi numai note mari. 
Este răspunsul lor la succesele 
obținute de părinți pentru ca 
viața lor de mîine să fie tot mai 
îmbelșugată.

In coloana studenților au apă-

Metalurgiștii
Dinspre centrul orașului își 

face apariția în frunte cu fan
fara și un grup masiv de ste
gari, coloana muncitorilor de la 
U.R.U.ALP. Sînt cei care zi de 
zi asigură minerilor utilaje bine 
reparate, piese de schimb în can
tități suficiente, cei care s-au 
angajat să economisească în a- 
cest an, în cinstea Congresului 
partidului cel puțin 240.000 lei 
la prețul de cost al producției 
globale. In pas cu sutele de ti
neri muncitori ai uzinei pășesc 
prin fața tribunei tehnicienii și 
inginerii arătîndu-și hotărîrea de 
a muncii mai bine pentru a obți
ne noi și important? mabzări.

Cei care n-au fost la demonstrație...
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8
8
8
8g Prin fața tribunei trece o co-
g Ioană de muncitori și tehnicieni
8 ai preparației Lupeni. Printre el
8 sînt mecanicul Berdalyi Vasiie,
8 șeful de echipă Scrobota Ilie.
8 prim-maistrul Enciu Gheo'ghe,
8 muncitoarele Sava Ana, Benczc
8 Rozalia, inginerii Piso Pompiliu
8 și Ionică loan și multi alții. Ei
8 poartă cu mîndrie un panou pe
8 care stă scris cu litere mari.

151.000 lei economii
75,4 la sută recuperare globală
42,2 la sută recuperare la spe

cial
0,4 puncte îmbunătățită cali

tatea.
Acestea sînt rezultatele cu

8 care colectivul preparației Lupeni
8 a cinstit ziua de 1 Mi din acest
8 an.

...1 Mai, zi de sărbătoare. Ml- 
’ "i — nu lucrează.

8 O parte din muncitorii și tihni ■ 
g denii preparației Lupeni au ve-
8 nit la demonstrația din Petro-
8 șanț, manifestează prin fața trl-
8 bunei. Dar în uzină, la Lupeni
8 zeci de muncitori sînt înt'-o ac-ni cm no rvirvi za»-»^sz\ 
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88 nele, preparația

rut în primele rînduri fruntași 
la învățătură și activitatea ști
ințifică ca Ioan Călinoiu, Fodor 
Dumitru, Galat Stefan recent 
distinși cu diploma de onoare a 
Comitetului regional U.T.M. pen
tru merite deosebite în activita
tea științifică și obștească. Ală
turi de studenți au pășit cei care 
îi ajută să devină ingineri de 
nădejde pentru industria noastră 
carboniferă — cadrele didactice. 
Ca întotdeauna, tineretul studios 
a salutat cu entuziasm pe repre
zentanții oamenilor muncii de la 
tribună, pe cei care le-au dat 
putința să învețe în condiții atît 
de bune.

Artiștii amatori din cadrul clubului minier din Lonea sînt 
cunoscuți în toată Valea Jiului. Programele prezentate de ei Ia 
diferite concursuri se bucură de succes.

lată-i în clișeul alăturat pe tinerii din echipa de dansuri 
romînești, în frumoase costume naționale, trecînd prin fața tri
bunei la manifestația oamenilor muncii din Petroșani.

tivitate febrilă: răsună lovituri 
de ciocane, zumzetul strunguri
lor, fișîitul aparatelor de sudură 
se aude peste tot. Sînt echipele 
de lăcătuși, ajustori, montori 
care, profitind că uzina uu lu
crează, fac reparații, întrețineri, 
remediază defecțiunile ori schim 
bă grupuri de agregate uzate cu 
altele din rezerve.

Dc dimineață, în timp ce to
varășii lor manifestau în coloana 
de demonstranți, ori petreceau 
plini de voie bună în grădinile 
de vară, muncitorii Sucin Ale
xandru, Halasz Tiberiu, Costea 
Ștefan, Turcită loan, Szighett 
Zoltan și mulți alții au început 
munca lor importantă. Ei lucrea
ză la revizuirea ciurului de blo 
curt — Uricani. Muncitorii Czi- 
Ier Carol, Vișoreanu Gheorghe. 
Gal Vasiie, Mihoc Nicolae exe
cută și ei prelungirea bazinului 
de alimentare la îngroșătorul nr. 
1 de șlam, alții schimbă sita 
W.D.G. de bruți — Uricani, ele
vatorul de șist 0—10 mm., inter
mediarul nr. 2 și alte utilaje.

In difuzoarelor...
Coloanele de oameni ai muncii 

se scurg continuu pe strada 
principală ă orașului, îndreptîn- 
du-se spre tribună. De-a lungul 
parcursului ele sînt întîmpinate 
cu aplauze de către populația de 
pe trotuare, balcoane, din feres
tre

Difuzoarele instalate la toate 
răspîntiile — ca și întreaga re
țea locală de radioficare — trans, 
mit pentru toți desfășurarea de
monstrației, cine trece prin fața 

i tribunei, cu ce realizări se pre
zintă .

...Centrala termoelectrică Pn- 
roșeni este una din cele 19 în
treprinderi din țară care au lan
sat chemarea la întrecere socia
listă pentru a întîmpina Con
gresul al IlI-lea al partidului 
cu rezultate deosebite în muncă. 
Iată-i acum pe muncitorii și teh
nicienii uzinei, turbinistul Jid- 
veanu Ilie. electricienii Radu Va
siie, Stănișel Gheorghe, maistrul 
Neagu Gheorghe, strungarul Or- 
șa Petru, inginerul Calapod Con
stantin, bobinatoarele Rusu Ioa
na, Draica Valeria și alții. Ei 
pășesc cu mîndrie prin fața tri
bunei purtînd un panou mare pe 
care au înscrise primele rezul
tate ale întrecerii: 1.870.000 
kWh. energie realizați peste plan 
și 1520 tone combustibil econo
misite.

...In coloana colectivului IRTA 
pășesc o seamă de șoferi frun
tași ca Ludnai Mihai, Cătană 
Miron, Hegedus Vasiie, Mun- 
teanu Gheorghe, Ajltăriței Va
siie, Dumitru Gheorghe și alții 
care prezintă realizări frumoa
se: 51.500 lei economii, planul 
la tone-kilometrice realizat în 
proporție de 111,6 la sută, pro
ductivitatea muncii sporită cu 
14,8 la sută I

sîntRecuperare, economii — 
cele două obiective principale ale 
activității preparatorilor de ta 
Lupeni. Pină acum, ei au obținut 
succese frumoase în această di
recție, la recuperare, depișindu-și 
chiar propriul angajament anual, 
iar la economii realizînd mai 
mult de jumătate din surna tota
lă. La baza acestor succese, stă 
și munca anonimă a harnicilor 
lăcătuși, montori care — cînd 
alții se odihnesc — ei execută 
întrețineri, reparații, pentru ca în 
zilele de lucru utilajele să poată 
merge din plin.

Acești oameni nu au fost în 
ziua de 1 Mai la demonstrație. 
Dar, prin munca lor, ei au fost 
alături de toți oamenii muncii 
care demonstrau, au cinstit ma
ieu sărbătoare a celor ce mun
cesc pregătind premizele victorii
lor de tnîine pentru colectivul lor, 
contribuind la continua înflorire 
a patriei noastre dragi. De aceea, 
ei merită tocită cinstirea!

M1HA1 ȘTEFAN

...Constructorii care trec a- 
cum prin fața tribunei poartă în 
fruntea coloanei panouri mari 
prin care arată că șantierul Pe
troșani a terminat în cinstea a- 
cestei zile 170 apartamente; că 
dacă în anul 1950 au fost con
struite în Valea Jiului 72 apar
tamente și în 1955 un număr de 
366 apartamente, în anul acesta 
— 1960 — vor fi clădite 1120 a 
parlamente noi!

Difuzoarele transmit continuu 
Vocea crainicului se aude clar, 
vorbind despre coloanele de de
monstranți care trec prin fața 
tribunei, înfățișînd realizările cu 
care cinstesc această zi de săr
bătoare a oamenilor muncii de 
pretutindeni: întreprinderea Fo
restieră — 223.000 lei economii; 
depoul C.F.R. a redus cu 
13,07 la sută consumul de com
bustibil și cu 2,50 la sută prețul 
de cost; colectivele I.C.R.T.I. și 
O.C.L. industrial — au distri
buit de la începutul anului măr
furi industriale în valoare de 
42.000.000 lei peste plan popu
lației din Valea Jiului.

Trec rînd pe rînd prin fața 
tribunei coloanele de oameni ai 
muncii prezentînd contribuția lor 
la construcția vieții noastre noi. 
Difuzoarele transmit nume, cifre, 
procente aducînd la cunoștința 
tuturor aceste succese. Și, aplau
zele populației înșirate de-a lun
gul traseului se alătură aplauze
lor din tribună, cinstind munca 
depusă, colectivele harnice.
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Oțetiți în muncă 
și sport

Vocea crainicului anunță: „In 
fața tribunei1 a apărut primul 
pluton al coloanei sportivilor".

Tinerețe viguroasă, optimism, 
sănătate și forță exprimă fețele 
sportivilor care îp mine, ateliere, 
în școli și instituții muncesc cu 
rîvnă, iar apoi în timpul liber 
se întrec pe terenurile de sport. 
Regimul nostru a crdat azi ti
neretului toate condițiile să mun
cească, să învețe și să facă sport

Iată echipa de alpinism a Văii 
Jiului. Purtînd costume de as
censiuni, alpiniștii par a-și con
tinua traseul de peste 400 km. 
din traversarea Carpaților meri
dionali efectuată cu două luni în 
urmă

In rînduri drepte, trec apoi 
reprezentanții celei mai mari gru
pări sportive din raion : Clubul 
sportiv Jiul Petroșani, care cu
prinde peste 3000 de membri. 
După echipa de fotbal de cate
goria A, pășesc cei care în ac
tualul campionat raional de fot
bal au obținut numai victorii — 
Jiul II.

Cele 11 secții pe ramuri de 
sport din cadrul Asociației spor
tive Minerul Lupeni sînt repre
zentate de cei mai buni sportivi. 
Pe rînd. în coloana sportivilor 
trec gimnaști. handbaliști, rug- 
biști, voleibaliști.

Cînd ultimele rînduri ale spor
tivilor se scurg se aud din de
părtare pocniturile înfundate ale 
motocicletelor. O coloană de pes
ta 100 motocicliști își face apa
riția în fața tribunei. Sînt mi
neri. muncitori, constructori, teh
nicieni care au avut azi posibi
litatea să-și cumpere motocicle
te. Este o nouă dovadă a nive
lului de trai tot mai ridicat al 
oamenilor muncii din patria 
noastră socialistă.

*

Marea demonstrație a oameni
lor muncii din Valea Jiului a 
fost încheiată de coloană oame
nilor de ordine. Entuziasta săr
bătoare se încheie în acordurile 
solemne ale Internaționalei — 
imnul de luptă al celor ce mun
cesc de pretutindeni îp. lupta pen
tru libertatea omenirii, pentru so-



Demonstrația
Duminică dimineața a avut loc 

tradiționala demonstrație a oame
nilor muncii din Capitală cu pri
lejul zilei de 1 Mai — ziua so
lidarității internaționale a celor 
ce muncesc.

Piața Stalin, este dominată de 
portretele genialilor învățători ai 
proletariatului mondial ; Marx, 
Engels, Lenin. Deasupra tribune
lor drapate în roșu și străjuite 
de zeci de steaguri purpurii și tri
colore sînt înscrise chemări în
chinate măreței zile: „Trăiască 
1 Mai, ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc!“. 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Popu
lară Pomină „Slavă Partidului 
Muncitoresc Romîn, organizatorul 
și inspiratorul victoriilor noas
tre!", „Trăiască prietenia de ne
zdruncinat a poporului romîn cu 
popoarele Uniunii Sovietice și cu 
popoarele celorlalte țări ale lagă
rului socialist !“, „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare!". Pe 
un mare glob pămîntesc este în
scrisă pe fond roșu chemarea la 
luptă a . clasei muncitoare inter
naționale : „Proletari din toate 
țările, uniți-vă !“.

In piață, în rînduri strînse, se 
află mii de muncitori din fabri
cile și uzinele Capitalei, activiști 
ai organizațiilor de. partid, de stat 
și obștești, militari, oameni de 
cultură, studenți care participă 
la mitingul consacrat zilei de 1 
Mai. Deasupra rîndurilor sînt ri
dicate pancarte cu chemări în 
cinstea marii sărbători a clasei 
muncitoare, mari panouri înfăți- 
șîndu-i pe Marx, Engels, Lenin, 
portretul lui I. V. Stalin. In 
semn de dragoste pentru partid 
oamenii muncii poartă portretele 
tovarășului GH. Gheorghiu-Dej și 
ale celorlalți membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. Expri- 
mînd solidaritatea poporului nos
tru cu lupta clasei muncitoare din 
toate țările lumii pentru pace și 
progres social —- sînt purtate 
portretele lui N. S. Hrușciov și 
ale altor conducători ai partide
lor comuniste și muncitorești fră
țești.

In tribune sînt prezenți nume
roși invitați: membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului și 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai organiza
țiilor de masă, numeroși fruntași 
în muncă din întreprinderi și ins
tituții, academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine.

In tribune, se află, de aseme
nea, numeroși oaspeți veniți să 
sărbătorească alături de poporul 
nostru ziua de 1 Mai, reprezen
tanți ai sindicatelor din Albania, 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, Cipru, Franța, R.D. 
Germană, Iran, R.P.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și alți oaspeți de peste 
hotare.

In tribuna rezervată corpului 
diplomatic iau loc șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Bu
curești și membri ai corpului di
plomatic.

La ora 9 oamenii muncii pre
zenți în piață salută prin înde
lungi ovații pe conducătorii par
tidului și statului

In tribuna centrală iau loc to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ghivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Goliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Ghe
orghe Maurer, Ianos Fazakas, 
Alexandru Bîrlădeanu, Gherasim 
Popa, Florian Dănălache.

Marea fanfară militară intonea
ză Imnul de stat al R.P. Romîne.

Mitingul este deschis de tov. 
Florian Dănălache. membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., secretar 
al C.C. al P.M.R., care felicită 
călduros cu ocazia zilei de 1 Mai 

.pe oamenii muncii și pe oaspeții 
de peste hotare, in numele Co
mitetului Central al Partidului

oamenilor muncii din Capitală
Muncitoresc Romîn și al guvernu
lui Republicii Populare Romîne.

Cuvîntarea este subliniată de 
urale și ovații puternice pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, pen
tru puternicul lagăr socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pen
tru pace și prietenie între po
poare.

Răsună apoi acordurile marșu
lui partizanilor. Marea demons
trație a oamenilor muncii este 
deschisă de batalioanele gărzilor 
muncitorești primite cu îndelungi 
aplauze de asistență. Peste 5.000 
de muncitori înarmați defilează 
prin fața tribunelor în pas caden
țat, într-o perfectă aliniere, ex- 
primînd hotărîrea clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor 
de a apăra cuceririle sale revolu
ționare.

Se aud sunete de trompete și 
răpăit de tobe. In mijlocul pieței, 
dintre petalele unui nufăr uriaș 
se ivește o fetiță care fluturînd 
două stegulețe, vestește defilarea 
pionierilor. 6000 de pionieri um
plu piața cu voioșia lor.

Asemenea unui șuvoi viu, în 
piață își fac apoi apariția coloane
le de demonstranți. Printre stea
guri roșii și tricolore, portrete, 
flori, baloane multicolore, peste 
marea de capete plutesc ca niște 
trofee panouri și grafice pe care 
sînt înscrise angajamentele luate 
de colectivele de muncitori în 
cinstea celui de-al treilea Con
gres al P.M.R. și primele succe
se obținute în entuziasta întrecere 
ce se desfășoară în cinstea acestui 
eveniment de mare însemnătate 
în viața partidului și a poporului. 
Salutînd pe conducătorii de partid 
și de stat demonstranții își expri
mă nestăvilitul entuziasm, bu
curia izvorîtă din 
în acest an poporul nostru a ob
ținut. sub conducerea partidului, 
noi victorii pe drumul construirii 
socialismului.

Gu aplauze entuziaste sînt pri
mite echipele de artiști amatori, 
în pitorești costume naționale ro- 
mînești și ale minorităților na
ționale din țara noastre. Tarafuri 
fac să răsune hore vesele, tineri 
și tinere se prind în ritmul zglo
biu al jocului popular, coruri de 
femei și bărbați, trec înălțînd im
nuri de slavă partidului.

După ultimele coloane ale oa
menilor muncii, acordurile mar
șului sportivilor vestesc începutul 
tradiționalei parăzi sportive.

Intr-un ropot de tobe apar zeci 
și zeci de tineri îmbrăcați în ro
șu. Sînt sportivii de la institu

Parada militară și demonstrația
oamenilor muncii din Moscova

MOSGOVA 2 (Agerpres) 
TASS anunță :

înainte de începerea tradiționa
lei parade militare de 1 Mai, mii 
de moscoviți — inovatori din in
dustrie și agricultură, fruntași ai 
vieții culturale, conducători ai 
instituțiilor de stat și ai organi
zațiilor obștești, ofițeri superiori 
ai forțelor armate ale U.R.S.S. au 
luat loc în tribunele din Piața 
Roșie. Tot acolo se aflau oaspeți 
din zeci de state străine.

Cei adunați în Piața Roșie au 
salutat prin aplauze furtunoase 
apariția la tribuna mausoleului 
a conducătorilor partidului comu
nist și statului sovietic*

Parada militară a început la 
ora 10 dimineața. Ea a fost 
primită de mareșalul Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S. 
Mareșalul Moskalenko a coman
dat parada. Mareșalul Malinovski, 
însoțit de mareșalul Moskalenko, 
a trecut în revistă trupele alinia
te în Piața Roșie și pe străzile 
alăturate, salutînd pe ostași cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 1 
Mai. De la tribuna mausoleului, 

tele de învățămint superior din 
Capitală. Ei înscriu cu trupurile 
lor „1 Mai". Un grup de sportivi 
din raionul Nicolae Bălcescu, îm
brăcați în roșu și alb formează 
în mijlocul pieții secera și cioca
nul. Coloana sportivilor din raio
nul Lenin înconjoară un impună
tor car alegoric, simbolizînd lup
ta pentru pace. In rîndurile spor
tivilor din raionul Gheorghe Ghe
orghiu-Dej se remarcă membrii 
clubului sportiv C.C.A. în cadrul 
căruia activează mulți campioni 
și recordmani republicani. In a- 
plauzele asistenței un grup de ti
nere fete îmbrăcate în costume ro
șii prezintă într-o perfectă exe
cuție inițialele P.M.R. Sportivii 
din raionul 23 August oferă apoi 
un pitoresc tablou desemnînd cu 
trupurile lor o margaretă albă în 
mijlocul căreia apar în culorile 
roșu, galben și albastru inițialele 
R.P.R. Reprezentanții clubului 
sportiv „Metalul" aduc cu ci un 
frumos car alegoric cu tema „Pri
mii în producție, primii în sport". 
Primiți cu aplauze puternice își 
fac apariția în piață mem
brii Asociației voluntare pen
tru sprijinirea apărării patriei 
„A.V.S.A.P.", îmbrăcați îti echi
pamente specifice de aviatori, ae- 
romodeliști, parașutiști, navomo- 
deliști, marinari. In marea piat 
un grup de sportivi din raionul 
Grivița Roșie reproduc în acor
durile imnului de stat al U.R.S.S. 
inițialele marelui stat constructor 
al comunismului, bastion al pă
cii în lume.

Trec membrii asociației sporti
ve de vînătoare și pescuit împreu
nă cu un car alegoric sugerînd 
multiplele bogății din Delta Du
nării. Executînd mișcări de gim-

faptul că și nastică sportivii din raionul 1 
Mai încadrează un car alegoric 
simbolizînd „Olimpiada". Sportivii 
de la clubul Dinamo se remarcă
executînd cu măestrie o pirami- j 
dă pe motociclete. Un alt grup 
de sportivi formează în fața tri
bunelor cuvîntul scump tuturor 
oamenilor din lume, cuvîntul 
pace. Defilarea sportivilor este 
încheiată de membrii clubului 
sportiv școlar și ai celor două 
școli sportive de elevi din Bucu
rești. In acordul imnului sportiv 
se lansează în văzduh mii de po
rumbei albi. Demonstrația de 1 
Mai a oamenilor muncii din Ca
pitală a luat sfîrșit. Peste întrea
ga piață răsună solemn acordurile 
internaționalei — imnul de luptă 
al clasei muncitoare din întreaga 
lume. i 

mareșalul Malinovski a rostit o 
cuvîntare in fața ostașilor, ma
trozilor, ofițerilor, oamenilor mun
cii din Uniunea Sovietică, oaspe
ților străini.

In încheierea paradei de 1 Mai 
de la Moscova au fost prezentate 
modele ale noii tehnici militare 
sovietice. In Piața Roșie au de
filat trupe înzestrate cu rachete — 
reprezentînd cel mai nou gen de 
unități ale forțelor armate.

Muncitorii, inginerii și oamenii 
de știință sovietici au realizat ra
chete cu diferite destinații — cu 
o rază de zbor cuprinsă între zeci 
și sute de kilometri pîriă la o dis
tanță în mod practic nelimitată. 
In fruntea coloanei înaintau ins
talații al căror prototip au fost 
vestitele „Katiușe", care au se
mănat groază în rîndurile cotro
pitorilor hitleriști. Aceste insta
lații sînt destinate pentru a trage 
salve cu rachete direct pe cîmpul 
de bătălie.

Calibrul rachetelor creștea me
reu. Rachetele cu o rază de zbor 
considerabil mai mare au fost ur
mate de instalații autopropulsate

Sărbătorirea
peste

R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 2. Coresponden
tul Agerpres transmite:

Oamenii muncii din capitala 
Ungariei au sărbătorit cu entu
ziasm ziua de 1 Mai. Sute de 
mii de locuitori ai Budapestei 
au ieșit încă de diminea'ă pe 
străzile și piețele orașului pa
voazate cu steaguri, lozinci și 
pancarte, îndreptîndu-se în co
loane nesfîrșite spre parcul ora
șului. Aici, pe bulevardul Gheor
ghe Doja a avut loc demonstra
ția festivă a oamenilor muncii 
care a durat cinci ore.

Peste un milion de oameni ai 
muncii din Budapesta au trecui 
prin fața tribunei centrale în 
care se aflau Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Fe- 
renez Munnich, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Un
gare, membri ai Biroului Politic 
al P.M.S.U. și membri ai guver
nului.

După demonstrație, în diferi
te părți ale orașului au avut loc 
serbări populare. Demonstrații 
ale oamenilor muncii și serbări 
populare s-au desfășurat în toa
te orașele și satele R. P. Ungare.

Sărbătoarea zilei de 1 Mai a 
fost o nouă dovadă că poporul 
maghiar este strîns unit în jurul 
partidului și guvernului său și 
este ferm hotărît să depună toa
te eforturile pentru construirea 
vieții noi, pentru apărarea păcii.

R. P. CHINEZĂ
PEKIN 2 (Agerpres)
Poporul chinez de 650.000.000 

de oameni a sărbătorit cu entu
ziasm 1 Mai — ziua solidarității 
internaționale a oamenilor mun
cii, ziua frăției muncitorilor din 
toate țările.

Capitala Chinei, străvechiul c- 
raș Pekin, la fel ca și toate ora
șele și satele Republicii Populare 
Chineze, a îmbrăcat haina de săr
bătoare. Pe străzile și în piețele 
pitoresc pavoazate cu steaguri și 
flori au ieșit un număr impresio 
nant de oameni ai muncii. La de
monstrațiile care au avut loc în 
diferite raioane ale PekînuluL 
muncitorii, funcționarii, studenții 
și elevii purtau pancarte și ma
chete ilustrînd marile lor victorii 
în muncă.

Demonstrații și sărbători popu
lare au avut loc de asemenea în 
toate orașele și satele Chinei. La 
aceste manifestări au participat 
sute de milioane de oameni

Conducătorii partidului și gu
vernului chinez — Mao Tze-dun, 
Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Gen Iun 
și Gen Iau au participat la festi- 

cu rachete antiaeriene, capabile 
să distrugă la mari altitudini și 
cu o precizie uimitoare avioanele 
și aparatele de zbor fără pilot 
ale inamicului.

După instalațiile antiaeriene 
au urmat rachete destinate să lo
vească ținte departe în spatele 
frontului inamicului, iar apoi ra
chete balistice care prin forma 
lor amintesc de uriașe țigări de 
foi.

Coloana trupelor înzestrate cu 
rachete s-a încheiat prin rachete 
balistice gigantice, cu o rază 
mare de acțiune, pentru al căror 
transport pe cale ferată ar fi fost 
necesare cel puțin cîte două plat
forme. Dispunînd de o uriașă vi
teză, o mare altitudine și rază de 
zbor, ele sînt capabile ca în orice 
condiții să atingă cu o precizie 
excepțională ținta fixată.

Tehnica rachetelor a trezit un 
interes deosebit în rîndurile tutu
ror acelora care urmăreau parada 
de la tribună. In repetate rînduri 
au răsunat aplauze.

In cursul paradei au fost pre

zilei dc 1 nai 
hotare

vitățile consacrate zilei de Mai 
care au avut loc în orașele Tianț- 
zin, Cendu, Șanhai, Guiian și 
Kunmin, Mao Tze-dun, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, a par
ticipat la mitingul de 1 Mai care 
a avut loc în orașul Tianțzin. La 
miting au participat 50.000 de 
persoane.

R. P. BULGARIA

SOFIA 2 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

B.T.A., la Sofia coloanele de de
monstranți s-au îndreptat de di
mineață spre centrul capitalei •— 
piața 9 Septembrie, pentru a săr
bători ziua de 1 Mai

La ora 10, la tribuna Mausoleu
lui lui Dimitrov, au urcat Tddor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Anton lugov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Dimitar Ganev, președintele Pre
zidiului Adunării Populare și cei
lalți conducători ai partidului și 
guvernului.

Piața uriașă din fața mausoleu
lui s-a umplut de coloanele oa
menilor muncii care purtau dra
pele, pancarte și lozinci ce che
mau la luptă plină de abnegație 
pentru dezvoltarea economică ra
pidă a patriei, pentru pace și 
prietenie între popoare

Demonstrația de 1 Mai a durat 
peste 3 ore. Ea a demonstrat for
ța și coeziunea poporului bulgar, 
hotărîrea lui de a merge înainte 
pe calea construcției socialiste, 
pe calea păcii și prieteniei între 
popoare.

R. P. ALBANIA

TIRANA 2 (Agerpres)
După cum a transmis agenția 

A.T.A., la 1 Mai la Tirana, a avut 
loc tradiționala demonstrație de 
I Mai a locuitorilor capitalei al
baneze. Oamenii îmbrăcați de 
sărbătoare, mulți în costume na
ționale, s-au îndreptat încolonați 
spre bulevardul „Albania nouă" 
și spre străzile învecinate spre a 
lua parte la demonstrație.

La ora 12. la tribuna centrală 
au luat loc Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania. Mehmeî She- 
hu, președintele Consiliului de Mi
niștri, Hadji Lleshî. președintele 
Prezidiului Adunării Populare, și 
ceilalți conducători ai partidului 
și guvernului

înaintea demonstrației, Bogo 
Nushi, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Munci’ 
din Albania, a rostit o cuvîntare 
în care a felicitat poporul alba
nez cu prilejul sărbătorii de l 
Mai.

Mari demonstrații de 1 Mal au 
avut loc și în orașele Skoder, 
Durres, Vlora, Elbasan și în alte 
orașe ale țării.

zentate de asemenea tunuri gi
gantice.

Potrivit tradiției, parada de 1 
Mai a fost deschisă de elevii a- 
cademiilor milițare — de infante
rie, militară-politică, de artilerie, 
de trupe blindate, de geniu, ai 
aceleia pentru forțele aeriene mi
litare. In Piața Roșie au defilat 
ofițeri sovietici, ostași tineri care 
continuă în mod demn tradițiile 
acelora care și-au imortalizat nu
mele în luptele pentru patrie.

Cei prezenți au salutat cu căi- 
dură unitățile de marinari și gră
niceri, pe cei mai tineri partici
pant la paradă — elevi ai șco
lilor militare „Suvorov" și „Na- 
himov".

Prin fața mausoleului a defi
lat divizia mecanizată „Taman", 
care s-a acoperit de glorie în lup
tele din cursul celui de-al doilea 
război mondial, au trecut eu au. 
tocamioane ostași ai trupelor ae. 
ropurtate, ai infanteriei.

A fost prezentată artileria —» 
instalații antiaeriene jumelate de 
artilerie, tunuri antitanc, artileria 
de calibru mijlociu, cea puternică 
și cu rază mare de acțiune

După paradă a început demons
trația sărbătorească a reprezen
tanților oamenilor muncii din 
Moscova.


