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I

Mitingul și demonstrația 
oamenilor muncii 
din Valea Jiului

Diminețile primei zile de mai 
iși au măreția lor, farmecul pi 
prospețimea lor, și strălucirea a- 
cestor dimineți nu poate fi știrbită 
nici de cerul plumburiu, nici de mo
notonia ploii. 1 Mai e sărbătoarea 
primăoerii omenirii, sărbătoarea 
frăției celor ce muncesc de pretu
tindeni in lupta pentru libertate și 
fericire. Pentru oamenii muncii 
din patria noastră, frumusețea a- 
cestei zile își are izvorul în dorin
ța lor de a-și manifesta bucuria 
pentru victoriile obținute în con
strucția vieții noi, în hotărîrea de 
a păși, sub steagul gloriosului 
rastru partid, spre noi și noi iz
bind.

in mulțimea de oameni masată 
în piață și pe străzile laterale re- 
întîlneai pe cei care prin munca 
lor smulg cu hărnicie bogățiile a- 
dtncur'dor și le pun in slujba în
floririi patriei, pe cei care, înfră
țiți cu schelele, îmbogățesc peisa
jul Văii Jiului cu noi construcții 
industriale, cu noi cartiere moder
ne. pe cei care făuresc prin muncă 
mintală adevărata frumusețe a 
vieții noastre.

Mărețul program de muncă ela
borat de cel de-al IH-lea Congres 
al P.M.R. a devenit o realitate vie. 
Minerii și muncitorii Văii Jiului, 
împreună cu întregul nostru po
por, nu primit cu însujlețire hotă 
rlrea Plerț/arei C.C. al P.M.R. cu 
privire la convocarea, în vara a- 
ceștid an, a celui de-al IV-lea Con
gres al P.M.R. Ei au venit la ma
rea sărbătoare — 1 Mai — ani
mați de dorința de a-și exprima 
ooința de a inlimpina acest eve

Cuvîntarea tovarășului
Pîinișoară Titus

л Dragi tovarăși,
: Pe întreg globul pămîntesc, ome
nirea muncitoare sărbătorește astăzi 
e zi sctunpă clasei muncitoare, Ziua 
solidarității internațioanale a celor ce 
muncesc. De trei sferturi de veac, 
sub steagul roșu de luptă, avînd în 
inimi înflăcărată chemare „Proletari 
din toate 'țările, uniți-vă“, oamenii 
muncii de pe toate continentele își 
trec de 1 Mai în revistă forțele în 
ldpta împotriva exploatării și asupri
rii capitaliste, pentru pace și progres 
social, pentru socialism.

Pe a patra parte a globului pă
mîntesc, popoarele și-au luat soarta 
în propriile mîini, formînd o orînduire 
socială nouă. Sistemul mondial socia
list, cu imensa sa forță economică, 
politică și socială, exercită o înrîurire 
deternimantă asupra dezvoltării isto
riei contemporane.

Lumea contemporană este martora 
avîntului fără precedent al mișcării 
de eliberare națională, al luptei noi
lor state independente pentru conso
lidarea suveranității naționale, pentru 
pace, dezvoltarea economică și so
cială.

. Uriașele forțe care stau de veghe 
păcii sînt pe deplin capabile, prin 
unirea într-un singur front de luptă, 
să pună capăt uneltirilor cercurilor 
imperialiste agresive.

Republica Populară Română militea
ză neobosit pentru coexistența paș
nică, pentru zădărnicirea acțiunilor 
agresive ale imperialiștilor, pentru 
unitatea și coeziunea sistemului mon
dial socialist, a mișcării comuniste in
ternaționale. România își bazează re
lațiile sale internaționale pe principi
ile de neclintit ale respectării inde
pendenței și suveranității, ale egali
tății popoarelor, ale respectului reci
proc șâ neamestecului în treburile in

niment de importanță istorică în 
viața partidului și a poporului cu 
noi succese in toate domeniile de 
activitate.

Se apropia ora începerii mitin
gului cînd, deodată, soarele și-a 
deschis drum printre nori, imbră- 
țișînd cu scînieierea razelor sale 
întregul oraș, sporind frumusețea 
sărbătorii. Cadru minunat pentru 
impetuoasa revărsare de bucurie 
și entuziasm prilejuită de sărbă
torirea zilei de 1 Med.

La tribuna oficială au luat loc 
tovarășii Lazăr David, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid, Karpinecz loan, Ghioancă 
Victor, Punișoară Titus, secretari ai 
Comitetului orășenesc de partid, 
Momea Samoilă, președinte al 
Consiliului local al sindicatelor. 
Blaj Troian, președinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al orașului regional Petroșani, Su- 
der Wiliam, director general al 
C.C.V.J., Șorecău Solomon, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M., Stanici Dorica, președinta 
Comitetului orășenesc al femeilor, 
Popa Aron, rectorul Institutului de 
mine, Găgean Dumitru, secretar al 
comitetului de partid de ta 
U.R.U.M.P. precum șl alțl repre
zentanți ai organizațiilor de partid 
Я Obștești, conducători de între
prinderi și instituții, mineri și mun
citori fruntași în întrecerea socia
listă, pionieri.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Momeu Samoilă. Tovarășul 
Plinișoară Titus a rostit o cuvin- 
tare consacrată sărbătoririi zilei 
de 1 Mai.

terne. Promovarea acestor principii 
pe plan mondial este o cerință, a 
dezvoltării colaborării între popoare.

Tovarăși,
Poporul nostru a întîmpinat ziua 

de 1 Mai într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și avînt creator, cu 
o nestrămutată încredere în viitorul 
său luminos, încredere izvorîtă din 

■realizările trainice pe care le-a ob
ținut, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Român, în construcția edifi
ciului măreț al României socialiste.

Prin munca plină de abnegație și 
eroism a clasei muncitoare, țărănimii 
cooperatiste, intelectualității, sarcinile 
trasate de Congresul al IlI-lea al 
partidului au devenit o realitate vie 
în toate domeniile de activitate.

Pregătindu-se să întîmpine cu noi 
realizări Congresul al IV-lea al 
P.M.R. — eveniment de însemnătate 
deosebită în viața partidului și a po
porului — oamenii muncii trec în 
revistă marile prefaceri care au 
avut loc în viața lor de fiecare zi, 
în înfățișarea orașelor și satelor de 
pe cuprinsul patriei.

Realizările obținute în toate dome
niile de activitate, a arătat în con
tinuare vorbitorul, au creat o teme
lie solidă pentru noul plan cincinal 
1966-1970 care va fi elaborat de 
Congresul al IV-lea al Partidului 

- Muncitoresc Român. înfăptuirea pla
nului cincinal 1966-1970 va ridica pa
tria noastră pe noi culmi ale progre
sului economic și social.

Tovarăși,
Alături de întregul nostru popor, 

oamenii muncii din Valea Jiului au 
întîmpinat ziua de 1 Mai printr-o

(Continuare In pag, 3-a)

A

In piața Victoriei la mitingul de 1 Mai.

„Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă în întrecere pe anul 
1964“ este purtat cu mindrie de 

minerii aninoseni — cu hotărîrea 
de a obține noi succese. (Continuare in pag. 4-a)

Mitingul și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

1 Mai 1965. In această zi de săr
bătoare, ‘ziua solidarității: internațio
nale a celor ce muncesc, aproape 
250 000 de bucureșfeni și-au dat întîl- 
nire în Piața Aviatorilor — tradițio
nalul loc al demonstrațiilor bucureș- 
tene. Piața Aviatorilor este împodo
bită sărbătorește. Steagurile fîlfîie în 
vîntul de primăvară, iar marele pla
tou al pieței pare o grădină de 
flori multicolore. Deasupra tribunei 
centrale se află un mare glob pă
mîntesc, înconjurat de o panglică 
purpurie pe care sînt înscrise cu
vintele : „Proletari din toate țările 
uniți-vă“, iar deasupra se desfășoară 
un mare steag roșu, pe fondul că
ruia este înscrisă data festivă „1 
Mai“. Dedesubt, urarea „Trăiască 1 
Mai, ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni!“. In fa
ța tribunei centrale, de cealaltă par
te a pieței, se înalță un medalion cu 
portretele genialilor dascăli ăi pro
letariatului mondial — Marx, En
gels, Lenin. Sub medalion se poate 
Citi chemarea : „Trăiască unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale". Dea
supra tribunelor se află două mari 
steme, ale statului și partidului nostru, 
însoțite de urările: „Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie,- Re
publica Populară Română l“, „Slavă 
Partidului Muncitoresc Român, condu

(tivînbrea
Alexandru Drăghici

Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți de pește hotare,
Sărbătorim astăzi, împreună cu 

oamenii muncii de pretutindeni Ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, ziua de luptă a clasei mun
citoare internaționale pentru intere
sele ei vitale, pentru pace și socia
lism, pentru viitorul luminos al în
tregii omeniri. De douăzeci de ani 
oamenii muncii din România, cin
stesc în condiții de libertate ziua de 
1 Mai, sărbătoare scumpă a poporu
lui muncitor.

Cu prilejui acestei mărețe sărbă
tori, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Român, Consiliul de Stat 
și guvernul Republicii Populare Ro
mâne adresează clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor 
cetățenilor patriei un călduros salut 
și felicitări pentru succesele obținute 
în dezvoltarea economiei și culturii, 
în opera de construire a socialismu
lui și înflorire a patriei noastre 
scumpe 1 

cătorul încercat al poporului, inspi
ratorul; și organizatorul tuturor vic
toriilor noastre l“. Străjuite, de ase
menea, de steaguri roșii și tricolore, 
se pot citi urările: „Trăiască popo
rul român constructor al socialismu
lui !“, „Să întîmpinăm cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Român cu noi succese în 
opera de construcție a socialismului 1“.

Ora 9. Miile de oameni ai muncii 
aflați în piață, precum și invitații sa
lută cu aplauze îndelungi și urale apa
riția la tribuna oficială a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Colin, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Paul Ni- 
eulescu-Mizil, Ilie Verdeț, Petre Bla- 
jovîci, Gheorghe Gaston-Marin, Gheor
ghe Rădoi, Gogu Rădulescu — con
ducătorii partidului și statului nos
tru. In tribună iau loc, de aseme
nea, membri ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român, ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului.

Sînt prezenți în celelalte tribune 
conducători ai organizațiilor de 
masă și ai instituțiilor centrale de 
stat, reprezentanți ai întreprinderilor 
și instituțiilor bucurbștene, nun>“roșî
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(Continuare în pag. 4-a)

Salutăm din inimă pe oaspeții de 
peste hotare care iau parte împre
ună cu noi la marea sărbătoare a 
solidarității și frăției muncitorilor 
din toate țările 1

A devenit o minunată tradiție a 
oamenilor muncii din țara noastră 
să cinstească măreața zi de 1 Măi 
cu realizări însemnate în toate do
meniile de activitate. însuflețiți de 
un fierbinte patriotism și de o înal
tă conștiință socialistă, pătrunși de 
optimism profund, oamenii muncii 
pun inepuizabila lor energie și capa
citate creatoare în slujba înfăptuirii 
politicii partidului de dezvoltare e- 
conomică și culturală a patriei, în 
interesul bunăstării și fericirii po
porului.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
desfășurînd larg întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 1 Mai, au înde
plinit în proporție de 101,6 la sută 
planul de stat pe primul trimestru



ЗТБЙбОЬ ROȘO

Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului cu prilejul zilei de 1 MAI
CU VIGOARE $1 OPTIMISM Institutului de nine

începe demonstrația. Marea de 
oameni, de steaguri și flori se revar
să într-un fluviu nesfîrșit.

De tribună se apropie prima co
loană — minerii. Bărbați cu chi
puri dîrzc, hotărîte. Coloana poartă 
parcă eu ea fiorul marii bătălii ce 
se desfășoară în adîncurile Văii Jiu
lui în întîmpinarea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului pentru mai 
mult cărbune, pentru randamente 
înalte, pentru o producție de cea 
mai bună calitate.

In fruntea coloanei minerii Aninoa- 
sei — câștigătorii prețiosului trofeu

Un grup de oameni în salopete 
minerii Lupeniului.

al întrecerii socialiste pe anul 1964: 
„Steagul roșu" de întreprindere frun
tașă pe ramură. Steagul purpuriu es 
te purtat cu mîndrie de minerii lanc 
Victor, Nițaș Gheorghe și tehnicia
nul Pop loan. Colectivul lor s-a do
vedit demn de înalta prețuire ce i 
s-a acordat . încheie prima etapă de 
muncă a anului cu angajamentele 
de întrecere înfăptuite și depășite. 
Succesele înscrise în palmaresul co
lectivului — oglindite de altfel de 
graficul purtat la demonstrație — 
vorbesc cu prisosință despre perse
verența, pasiunea și căutările neobo
site ale minerilor și tehnicienilor ani
nasem de a valorifica pe larg re
zervele producției, de a extinde noul, 
procedeele și inițiativele înaintate. 
Rod al acestor preocupări, colectivul 
a pus la dispoziția economiei națio
nale de la începutul anului 9 600 to
ne cărbune peste prevederile planu
lui, a realizat o productivitate de 1,420 

Tinerefe și
In coloana metalurgiștilor de fa 

Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani pot fi văzuți muncitori și 
tehnicieni, fruntași în întrecere ca 
maiștrii Anghel Viorel, Maghiaro 
Gheorghe și Căprar Vasile, meseriași 
destoinici ca Grecu Pavel, Tănase Vir- 
ginica, Nicolaescu Ioana și Toth 
Iuliu, tinerii Inel Romulus și Căprar 
Nicolae. Graficul cu realizările ob
ținute în cinstea zilei de 1 Mai, măr
turie a muncii pline' de avînt, îi 
poarta cu mîndrie doi dintre sutele 
de fruntași ai uzinei — forjorul 
Gydrfi Ludovic și rabotorul Pitic 
Leon. Transcriem de pe grafic; pla
nul producției globale a fost îndepli
nit în proporție de 109,7 la sută, al 
producției marfă cu 103,8 la sută, 
productivitatea prevăzută a fost de
pășită cu 1 la sută, iar economiile la 
prețul de cost se ridică la 438000 
lei.

Coloana energeticienilor de la 
Termocentrala Paroșeni poartă grafi
cul creșterii energiei produse în fie
care an de la intrarea în funcțiune: 

în 1956 — 179 milioane kWh; 
în 1964 — 2526 milioane kWh. In 
coloană pot fi recunoscuți muncitori, 
crescuți în uzină, ca Vîlvoi Nlstor, 
Păcală Vasile, Florian Ana, maiștrii 
Popescu Miron, Man lullu, mecanicul 
Mîrșu Aristică, lăcătușii Evesc Tran
dafir și Tudoran Ioan II, cu toții 
purtători ai insignei de fruntași.

Purtind basmale roșii, galbene și 
albastre, 150 de lucrătoare de Ia 
Fabrica de fire artificiale „Viscoza" 
din Lupeni formează un imens dra
pel vhi al țării. Panoul filatorilor 
face cunoscut rodul muncii însuflețite 

tone/post, peste 75 000 lei economii la 
prețul de cost și a redus cu 0,3 
puncte norma admisă de cenușă. 
Despre aceste succese, precum șf des
pre hotărîrea unanimă de a le dez
volta vorbește optimismul de pe fe
țele minerilor David Ioan, Dediu Va- 
sile, Cristea Aurel, Schneider Fran- 
cisc, a tehnicianului Velea Vasile, ale 
inginerilor Dumitraș loan, Tarcea 
loan, Chicinaș Vasile, ale tuturor re
prezentanților minei fruntașe ia ma
rea demonstrație.

Trec prin fața tribunei minerii Uri 
caniului, reprezentanții tinerei ex- 

albastre, viguroși și entuziaști — 

ploatări apărute pe harta Văii Jiu
lui în anii puterii populare. Oameni 
harnici, luptători destoinici pe fron
tul cărbunelui 1 In luna ce a tre
cut. din adîncurile L'ricaniului au 
fost aduse la zi peste 6 000 tone 
cărbune peste plan și s-a realizat cea 
măi mare productivitate pe bazin : 
1,550 tone/post. Minerii Sorescu Con
stantin, Teodorescu Stancu, Maftei 
Stan au pășit în fața tribunei cu 
hotărîrea de a adăuga la succesele de 
pîna acum altele și mai însemnate.

Se apropie O coloană de bărbați 
viguroși, îmbrăcați în salopete albas
tre. Mîinile lor bătătorite ridică spre 
tribună. în semn de salut, lămpi de 
miner. Sînt minerii Lupeniului. In 
coloană pot fi recunoscuți brigadierii 
Vlad Dumitru, Sălceanu Petru, Hor
vath Carol, Jurj Gheorghe, Ghioancă 
loan, Lukacs Andrei. Pe piepturile 
tuturor strălucesc ordine și medalii, 
iar pe fețe le radiază satisfacția Й- 

avînt
depuse în primele 4 luni ale anului 
— depășirea sarcinii la producția 
marfă cu 92 000 Iei, cu 8 600 kg fire 
de mătase, 8,3 tone sulfura de car
bon și realizarea a 57 000 lei econo
mii la prețul de cost. In coloana fi
latorilor sînt prezenți depănătoarea 
Meszaros Xenia, legătoarea Pataki 
Susana, bobinatoare a Zbîrcea E- 
lena, răsucitoarea Berceanu E- 
iisabeta, lăcătușul Szasz Ale
xandru, ajutorii de maiștrii Fencea 
Aron și Maghiar Sușana, brigadierul 
Bor dea Maria — toți fruntași în 
întrecerea socialistă.

Delegația uneia din cele mai ti
nere Uzine din Valea Jiului — pre
parați* Coroești, o formează tinerii. 
Sînt primii fruntași și evidențiați ai 
uzinei: muncitorii Rus Ștefan, Mâ- 
kay Alexandru, Urechescn loan, Bu
ruiană Alexandru, inovatorii Аѵаві- 
ioaie Dumitru, Graef Carol, inginerii 
Haber Francisc. Rai Mircea și Sma- 
randa Nicolae, Angajamentul privitor 
la îmbunătățirea calității cărbunelui 
supus preparării a fost îndeplinit și 
depășit; s-au livrat peste plan 6900 
tone de cărbune, iar economiile la 
prețul de cost s-au cifrat la 175000 
lei.

Preparatorii din Lupeni s-au pre
zentat la demonstrație raportînd rea
lizări de seamă — sarcina la căr
bunele special pentru cots a foot de
pășit, iar calitatea acestuia a fost 
îmbunătățită cu 0,4 la sută, cenușa 
globală din cărbunele livrat industriei 
a avut un conținut de cenușă cu 0,4 
puncte mal mic dacît cai admis, eco
nomiile la prețul de «gat SMMBtod 
70000 lei. 

bînzilor cucerite în cinstea marii săr 
bători pe frontul cărbunelui. In in- 
timpinarea zilei de 1 Mai brigada fie
căruia a înscris pe graficul între
cerii depășiri de sute și mii de tone 
de cărbune. Sînt primele piscuri cu
cerite de colectivul acestor mineri 
destoinici în entuziasta întrecere ce 
cuprinde ca o flacără vie toate bri
găzile minei în întîmpinarea Con
gresului partidului.

Sș apropie minerii Vulcanului, ai 
exploatării renăscute sub soarele li
bertății patriei. Pe graficul ce se 
poartă în fruntea coloanei este re
dată dinamica creșterii producției mi 
nei în ultimii ani. Producția minei 
s-a dublat, iar productivitatea pe 
exploatare a înregistrat un spor de 
170 la sută. Despre contribuția adusă 
ta aceste succese pot vorbi toți cel 
prezenți la demonstrație, minerii Za
har ia Constantin, Șerban Nicolae, Mi
hai Vasile, Sima Iile, Bdyte Pavel, in
ginerii Pătrașcu loan, Surulescu 
loan, Hărățiu loan. Entuziasmul, pa
siunea și priceperea fiecăruia, a în
tregii coloane entuziaste e întruchi
pată în succesele minei.

Sînt prezenți în marea coloană și 
făuritorii noilor exploatări ale bazi
nului, minerii de la E.DJH.N 
Cutezanța și dirzenia lor a redat deja 
vieții una din cele mai vechi ex 
ploatări închise de foștii stăpînitori — 
mina Dîlja. In ultima lună, în Cin
stea sărbătorii lui I Mai, din noile 
abataje ale adîncurilor Dîljei s-au tri
mis la zi peste prevederile planului 
zeci de tone cărbune. Sînt roadele 
brigăzilor lui Șteț Petru, Bartaș loan. 
Gărtner Rudolf și ale altor mineri 
destoinici. Și, o dată cu bătălia en
tuziastă pentru mai mult cărbune, 
continuă și înaintarea spre viitoarele 
cîmpuri de cărbune. Brigăzile con 
duse de Demeter Augustin, Bartha 
Coloman, Kadar Gheorghe, de la 
DJIja, ale lui Vîtcă loan și Moioci 
Tudor de la Paroșeni, avansează cu 
viteze sporite prin roca dură a adîn- 
curilor, săpînd noile artere spre 
cîmpurlle de cățbune ale viitorului.

...Fluviul de oameni se revarsă en 
tuziast, vesel, în ritmul marșurilor 
viguroase șî optimiste. Oatoenii pă
șesc demni, încrezători. Poartă în 
inimi mîndria succeselor obținute, ho
tărîrea de a cuceri, sub conducerea 
partidului, noi izbînzi în munca pen
tru înflorirea patriei.

Ion DUBEK

Făuritorii de frumuseți
Prin fața tribunei trec cei ce 

transformă înfățișarea localităților 
noastre de pe Vale, constructorii. 
Pretutindeni, hărnicia și priceperea 
lor a lăsat în urmă edificii care vor
besc despre grija pentru om și ne
voile sale, despre dezvoltarea con
strucției de locuințe și industriale 
din Valea Jiului ca și din întreaga 
țară. Multi dintre cei prezenți în 
coloană au întîmpirtat ziua de 1 Mai 
eu succese de seamă.

Sînt prezenți în coloana construc
torilor de locuințe Andraș Ștefan, 
Dăianu foan, Teirău Eugen. 'Ilie 
Mihai, Radulescu Marin, Hodan Mir
cea, Lepădăteseu Dumitru și mulți 
alții. Fiecare dintre oamenii aceștia

la braț eu muzica fi Шкыш, tree /rin țața tribunei artiftii amatori.

Sute de studenți, îmbrăcați în fru
moasele lor uniforme, trec cu 
pas tineresc prin fața tribunei. Ei 
poartă steaguri roșii și tricolore, 
portretele marilor dascăli ai omeni
rii, ale aceluia care a fost cel mai 
credincios fiu al poporului nostru, 
Gheerghe Gheorghiu-Dej, ale mem
brilor Biroului Politie al C.C. al 
P.M.R.

Și au mai adus cu ei ia demon
strație flori șî baloane, batiste mul
ticolore și cărți; multe cărți; vădind 
setea de cultură, hotărîrea de a stu
dia cu perseverență pentru a deveni 
cadre bine pregătite ale industriei 
noastre miniere.

Se află în rîndurile compacte 
ale studențimii din Petroșani frun
tașii la învățătură David Monica, 
Bor luliu, Tigaie Ionel, Romartescii 
Constantin, Căzănaru Gheorghe, Gol- 

Emblema Institutului de mine este purtată în față de către doi stadenți 
din anul 1. ta urmă. vine cofoana viitorilor ingineri și a cadrelor di
dactice.

și-au dat silința pentru a ne con
strui cămine atrăgătoare și confor
tabile. Constructorii de locuințe au 
făcut față cu succes sarcinilor de pre
dare a apartamentelor prevăzute pe 
trimestru! I al anului.

in coloana I.C.M.M, sînt prezenți 
Straka Matei, Szekeiy Iosif, Gater 
Francisc pe pieptul cărora strălucesc 
ordine și medalii ale muncii. Mai 
sînt prezenți maiștrii Vîicu Ioan și 
Gheorghe Dumitru, șefii de brigăzi 
Borotea Iuliu, Bocșe Gheorghe, Racz 
Mihai. Sînt prezenți și lăcătușii tai 
Dornic Ștefan, autori a două recor
duri la montarea turbocompresoare- 
ior de la Lupeni și Petrii a.

Coloana constructorilor de la 

da Vastle, Coroianu Dan. tineri care 
pun mai presus de orice pregătirea 
tor profesională. Ei își manifestă 
încrederea în viitor, aduc mulțu
miri partidului și guvernului pentru 
condițiile optime de trai și învățătu
ra ce le sînt create.

Alături de studenti, cu același op
timism demonstrează cadrele didac
tice de la І.М.Р., personalul admi
nistrativ ai institutului. Pot fi 
văzuți în coloană tovarășii Lețu Ni
colae, Poboran Vasile. Dobrescu Eu
gen, Kecs Wilhelm, Pop Aurel, .Hi- 
r’ean Cornel, Sttciu Ioan, Toderici 
Nicolae, Fodor Dumitru. Mititelu 
Claudiu și alți profesori și asistenți 
are călăuzesc pașii viitorilor ingineri 

mineri și electromecanici.
Cu toții demonstrează pentru via

ța noastră nouă, pentru pace, pentru 
viitorul de aur al patriei.

T.C.M.C. este precedată de un gra
ft pe eare sînt înscrise angajamen
tele lor de întrecere. Printre anga
jamente figurează șî acela ca utilul 
jele și Instalațiile pe care le mon
tează să funcționeze din prima zi Ia 
parametrii proiectați. In rtndurî se 
află cei mai buni muncitori, șefi de 
brigăzi, maiștri ai șantierului, care 
au cinstit marea sărbătoare cu suc
cese în activitatea de producție: 
В a la it e Pavel, Vasile Nicolae. Istok 
Beta. Nicolaescu Miron, maiștrii 
Bogățeanu Nicolae, Bajura loan, 
Cheiaru Gheorghe și Fekete losif.

Constructorii de locuințe șî de o- 
biective industriale din Valea Jiului 
demonstrează cu hotărîrea de a 
transforma fața localităților Văii 
într-un colț mereu înfloritor al patriei.
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Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului cu prilejul zilei de 1 MAI
(jf-lovi de mai
După stegari, itdr-o co

loană nesfirșită demonstrea
ză elevii și pionierii. In 

frunte pășesc elevii Școlii 
generale de 8 ani nr. 3 Pe
troșani, purtind în miini imi
tații de crengi de măr în
florite. Florilor de măr li 
s-au adăugat toate florile 
vii din școlile Văii Jiului.

Trec prin fața tribu
nei elevii celor cinci școli 
generale de 8 ani și ai Șco
lii medii din Petroșani, e- 
levii de la școlile generale 
cgt 8 ani nr. 2 și nr. 3 din 
hei peni, elevii școlilor medii 
din Lonea și Lupeni. elevii 
din Slătinioara.

Elevii au adus la de
monstrație și rodul muncii 
lor de-a lungul celor aproa
pe trei trimestre de învăță
tură, întruchipat în notele 
de 9 și 10 pe care le poartă 
cu mlndrie. La gît le flutu
ră purpuriile cravate de 
pionieri, iar pe piepturile 
multora strălucesc distinc
ții pionierești.

Acer's vlăstare de viață, 
îmbrăcate sărbătorește, In 
frumoase uniforme școlare, 
purtind lozinci, baloane, e-

Educatorii tinerei generalii
Demonstrează de 1 Mai și cadrele 

didactice din Valea Jiului, îngăță- 
tori și profesori de la școlile gene

Prin fața tribunei trec lucrătorii unităților sanitare din Petroșani.

SPORTIVII
Brațe vînjoase, pași energici, cor

puri oțelite. Demonstrează sportivii 
Văii Jiului. Mulți dintre ei ne-au 
adus satisfacții în întrecerile la care 
au participat.

In fruntea coloanei sportivilor pă
șesc navomodelișiii din Petrila care, 
prin talentul, elanul și măiestria lor 
sportivă, au adus regiunii Hunedoa
ra, și deci Văii Jiului, trei titluri de 
campioni republicani pe anii 1963 și 
1964. Urmează cei mai curajoși 
sportivi de la C.F.R. Petroșani, alpi- 
niștii, cîștigători ai unor diplome și 
premii obținute în întreceri. Demon
strează alături de echipele de handbal 
și de fotbal Știința Petroșani, fot
baliști și schiori din Lupeni, vînă- 
tori și pescari sportivi din Petroșani, 
•tleți, handbaliștî, voleibaliști.

Cu grație și eleganță, îmbrăcați în 
frumoase costume albe, roșii, galbe
ne și albastre, demonstrează spor
tivii elevi. Echipele de băieți ale 
Școlilor profesională și nr. 1 Lupem, 
cele de fete: ale Școlilor medii Pe-, 
roșani și Lonea, comercială, generala 
de 8 ani nr. 2 Lupeni execută 
în fața tribunei frumoase și intere
sante exerciții de gimnastică

șarfe multicolore, demon
strează pentru copilăria 
lor fericită, pentru însoritele 
zile de mîine, năucind mul
țumiri partidului părinte, 
pentru grija ce le-o poartă. 

Printre cei mai mici de
monstranți la sărbătoarea 
oamenilor muncii se află 
și elevii fruntași la învăță
tură Dumbravă Doru, Bir- 
san Liliana, Ciora Silvia, 
lacob Horia, Mihalț] Anioa- 
neta, Peter Victor, Ungtt- 
reanu Antoaneta. Lingurar 
Florica, Opreau Mioara, 
Albiș Elena, Șesterac Ele
na, Rus Maria, Mărită Mir
cea, Dragolea Mihai, Faran 
Gheorghe, surorile Săvulea 
— Elena și Mariana —, 
Slăbii Gabriela, Nica A- 
drian, Ciriperu Veturia, 
Ignat Rodica, Stanoev Do
rina, Penek Gertruda.

Demonstrează cu bucu
rie și entuziasm florile vie
ții noastre libere, viitorul 
de miine al patriei socia
liste. Și in pașii lor ener
gici răsună parcă mindria 
de a fi școlar, hotărlrea de 
a învăța mai mult și mai 
bine.

Demonstrează pionierii pentru copilăria lor fericită, 
pentru viitorul ce-i cheamă spre el.

rale de 8 ani, medii și profesionale. 
Demonstrează educatorii tinerei ge
nerații, aceia care, zi de zi, oră de

Fluturînd eșarfe multicolore, stegu- 
lețe și baloane, cei mai tineri spor
tivi demonstrează pentru tot ce-i 
nou și frumos în viața noastră, pen
tru tinerețea lor fericită.

Coloana sportivilor este încheiată 
de un grup de motocicliști. 

Tinerețe, geație, teeganțA

oră, se străduiesc să sădească în 
inimile eleviilor interesul și setea de 
cunoaștere, de învățătură.

Acest detașament al intelectuali
tății noastre noi a adus la marea 
sărbătoare a oamenilor muncii din
Petroșani hotărîrea fermă de a con
tribui tot mai mult la instruirea și 
educarea elevilor, la pregătirea te
meinică a cadrelor de mîine. а ace
lora care vor duce mai departe fla
căra științei și culturii.

fain coloana cadrelor didactice 
am notat doar cîteva nume: Bădău 
Victor, Bende Ștefan, Bartha Pavel, 
Todea Maria, - Cotescu Ion, Varga 
Lenke, Tițescu Constantin, Parasehi- 
voiu Constantin.

Pe chipurile lor, întocmai ca pe 
cale ale elevilor, se citesc dorința și 
hotărîrea de a încheia cu succes tri
mestrul iii și anul școlar în curs.

împletind munca
și sărbătoarea

La Spitalul unificat din Petroșani, 
ziua de 1 Mai s-a caracterizat prin 
împletirea armonioasă a muncii, me
nită să redea sănătatea celor sufe
rinzi, cu aspectul specific marți săr
bători. De cu dimineață, medicii au 
venit la spital să facă vizita obiș
nuită de fiecare zi. Și-au pus hala
tele imaculate și au pornit prin sa
loane. Vizita a fost făcută cu meti
culozitatea și simțul de răspundere 
de fiecare zi. Medicii s-au oprit la 
căpătuiri bolnavilor, s-au interesat 
de evoluția bolii și «u indicat trata
mentul medicamentos necesar. Oda
tă vizita terminată, s-au îndreptai 
cu toții spre Piața Victoriei unde ur
ma să aibă ioc mitingul consacrat 
zilei de 1 Mai. Apoi, în grupuri com
pacte purtind tablouri ou portretele 
conducătorilor partidului nostru drag, 
cu drapeie și lozinci mobilizatoare, 
au trecut prin fața tribunei.

Cuvîntarea tovarășului 
Pîinișoară Titus

(Urmare din pag, l-a)

activitate susținută pusă în slujba în
făptuirii sarcinilor politice și econo
mice trasate de partid pentru anul 
1965.

La baza întrecerii socialiste desfă
șurate în cinstea sărbătorii de as
tăzi, muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la minele, uzinele, fabricile 
și șantierele din orașul Petroșani au 
pus obiectivele centrale stabilite de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 30 no
iembrie — 1 decembrie 1964 : ini- 
buntățăea calității produselor, darea 
în funcțiune la termen a noilor ca
pacități productive și atingerea în cel 
aiai scurt timp a parametrilor pro
iectați, îndeplinirea exemplară a sar
cinilor pentru export.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, muncitorii mi
neri și-au realizat sarcinile de plan, 
evidențiindu-se în mod deosebit colec
tivele E.M. Aninoasa, întreprindere 
fruntașă pe ramură, E.M. Petrila, E. 
M, Vulcan, care au dat peste plan 
aproape 18 000 tone cărbune, lucrăto
rii de la preparații care au îmbu
nătățit eu 0,4 puncte calitatea căr
bunelui pentru cocs și semicocs, co
lectivul l.C.T. Paroșeni care a de
pășit planul producției de energie e- 
lectrică cu peste 22 milioane kilo
wați ore, colectivul fabricii „Vis- 
coza“ Lupeni care a dat în plus 8.6 
tone fire de mătase artificială, reali- 
zîrid și angajamentul la calitate.

Constituie un succes important

PORT •
FOTBAL

Minerul Lupeni—Gaz metan Mediaș 
3—0 (3-—0)

Jucînd în compania echipei Gaz 
metan Mediaș, Minerul Lupeni a re
purtat, pe teren propriu, o frumoasă 
victorie cu scorui de 3—0. Scorul 
putea fi însă mai mare dar gazdele 
au ratat numeroase ocazii, In gene
ral jocul a fost de o slabă factură 
tehnică, asta și datorită terenului 
desfundat. '

Așa cum arată și scorul, minerii 
au dominat cu autoritate în prima 
repriză cînd de altfel au și înscris 
cele trei goluri. In repriza a doua 
însă, jocul s-a echilibrat, oaspeții ie
șind cu curaj la atac.

Au înscria Cotroază în minutele 2 
șî 30 și Ologu în minutul 38.
Știința Timișoara — Jiul Petrila 

2—0 (0—0)
După cum ne-a transmis telefonic 

tovarășul Marinescu Constantin, re
dactor al ziarului „Drapelul roșu", 
din Timișoara, echipa Jiul Petrila a 
cedat în fața studenților timișoreni 
eu scorul de 2—0. Jiuliștii, datorită 
unei apărări organizate, au reușit în 
prima repriză să respingă cu regula
ritate atacurile înaintașilor timișoreni 
— în care și-a făcut reintrarea cu
noscutul jucător Manolache — rnern 
finind pînă la pauză scorul alb.

In repriza secundă însă apăra r₽ a 
Jiului a cedat de două ori- în
minutul 54 cînd a înscris Remus La- 
zăr și a doua oară în minutul 74 cînd 
Manolache a fost faultai în careu, 

faptul că în primul trimestru al >- 
cestui an planul de consirucții-moo- 
taje al l.C.M.M. Petroșani, T.G.M.C. 
Corcești, șantierelor de construcții și 
montaje de la Paroșeni a fost înde
plinit și depășit, iar planul de pre
dări la apartamente al grupului nr. 
2 de șantiere T.R.G.H. a fost realizat 
integrat.

Au obținut succese de seamă în 
îndeplinirea planului colectivele din 
cadrul complexului G.F.R. Petroșani, 
dîn transporturile auto, sectorul fores
tier, industria de panificație, comer
țul de stat și cooperația meșteșugă
reasca, precum și din celelalte do
menii de activitate.

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 
Mai, permiteți-mi ca în numele Co
mitetului orășenesc de partid Petro
șani, al Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc.și al Con
siliului local al sindicatelor să fe
licit călduros pe participanții la mi
tingul oamenilor muncii din Valea 
Jiului pentru munca pe care o- de- 
pUn, pentru succesele obținute în 
construirea socialismului.

Avem ferma convingere că succe
sele obținute în întîmpinarea zilei de 
1 Mai vor fi dezvoltate în cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al P.M.R., 
că oamenii muncii din Valea Jiu
lui vor obține noi și noi victorii în 
traducerea în viață a sarcinilor tra
sate de partid privind desăvîrșirea 
construcției socialismului în scumpa 
noastră patrie.

(Text prescurtat)

lovitura de pedeapsă fiind transfor
mată de către Lereter. De remarcai 
că în minutele 84 și 85 Libardi și 
Csutak au ratat ocazii deosebit de 
favorabile de a înscrie.

Preparatorul Petrila — Știința 
0—4 (0—2)

Știința Petroșani a reușit ieri să 
obțină în fața Preparatorului Petrila 
un rezultat deosebit de prețios. Cu 
toate că au jucat în deplasare, stu
denții au dominat cu autoritate în
scriind patru goluri fără să primeas
că nici unu). Au înscris Miercureanu 
de două ori, Răsădeanu și Munteariu, 
ultimul dintr-o lovitură liberă.

Minerul Aninoasa — Dacia Orăștie 
5—0

La un scor concludent a obținut 
victoria și Minerul Aninoasa. Avînd 
ca parteneră de joc pe Dacia Orăștie, 
aninosenii au luptat cu multă voin
ță, au pus etăpînire pe joc chiar de 
la început și reușesc să-și concreti
zeze superioritatea înscriind 5 goluri 
care mai de care mai frumoase.

Minerul Vulcan — Parfnpul Lonea
2—0

tafflnirea de fotbal dintre cele două' 
echipe din Valea Jiului, Minerul Vul
can și Parîngul Lonea s-a încheiat 
cu un rezultat favorabil gazdelor 
2—Ѳ. Victoria vulcăneniior este pe 
deplin meritată, ea fiind (Aținută ca 
urmare a unui joc mai tehnic, mai 
cursiv.

☆

Refractara Alba — Aurul Brad 
0-0.

HANDBAL
S.S.E. a cîștigat în deplasare
Tot de la Timișoara, tovarășul Jwa 

loan, redactor al ziarului „Drapelul 
roșu“, ne-a relatat telefonic victoria 
prețioasă obținută de handbalistele 
de la S.S.E. Petroșani în fața for
mației Constructorul din localitate. 
Scorui de 8—5 cu care au cîștigat 
petrOșănencele reflectă just superiori
tatea tor față de adversare. Victoria 
a fost obținută în urma unui joc fru
mos în care S.S.E. a luptat cu mul
tă ardoare pentru fiecare minge.

VOLEI

Știința — Știința Brașov 3—0
Voleibaliștii de ia Știința Petro

șani au adus o nouă satisfacție su
porterilor tor învingfrid pe colegii 
tor din Brașov cu scorul de 3-—0. 
Partida a fost în general la discreția 

I studenților din Petroșani.
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MITINGUL $1 DEMONSTRATUL , 
OAMENILOR MUNCH BIN CWIIUA

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
peste hotare

(Urmare din pag. I-a)

fruntași în întrecerea socialistă, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

In tribuna corpului diplomatic se 
află șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în R. P. Română și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Se află prezenți, de asemenea, nu
meroși oaspeți de peste hotare, invi
tați ai poporului nostru la sărbă
torirea zilei internaționale a oameni
lor muncii: *

Fanfara militară aflată în piață in
tonează Imnul de Stat al Republicii 
Populare Române.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mâne. Cuvîntarea este subliniată de 
urale și ovații puternice.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă 
de puternică însuflețire. Participanții 
la miting părăsesc apoi piața pur- 
tînd, prin fața tribunelor, pancarde 
cu urări închinate atotbiruitoarei în
vățături marxist-leniniste, unității și 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, saluturi adre
sate oamenilor muncii din țările 
socialiste și prieteniei cu aceste po
poare, lozinci în care slăvesc parti
dul nostru, în care reafirmă cu tă
rie hotărîrea întregului nostru po
por de a înfăptui politica înțeleaptă a 
partidului, de a întîmpina cel de-al 
patrulea Congres cu noi și mărețe 
realizări. Sînt purtate portrete ale 
marelui fiu al poporului nostru, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, eminent mi
litant al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, portretele 
membrilor Biroului Politic al С. C. 
al P.M.R. Răsună pînă departe ura
le și ovații, lozinci înflăcărate : „Cu 
partidul nostru în frunte, vom avea 
victorii multe I", „Pentru al patru
lea Congres, vom munci cu mult 
succes !“.

Ca în fiecare an, demonstrația es
te deschisă de pionieri, mlădițe ce 
cresc viguros sub soarele socialismu
lui, înconjurați de grija și dagostea 
partidului, a întregului popor. Trece
rea lor prin fața tribunei este pri
mită cu vii aplauze; e o revărsare de

Cuvîntarea tovarășului 
Alexandru Drăghici

(Urmare din pag. l-a)

al anului 1965, ultimul an al șese- 
nalului. Producția industrială obți
nută în primele 3 luni ale acestui an 
depășește cu peste 4 la sută produc
ția din aceeași perioadă a . anului 
trecut. Importante sporuri de produc
ție s-au realizat în industria siderur
gică, chimică, energetică, a construc
țiilor de mașini, în industria bunu
rilor de larg consum.

Țărănimea cooperatistă, lucrătorii 
din gospodăriile de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare muncesc pe 
ogoare cu hărnicie pentru a asigura 
recolte bogate, pentru a spori pro
ducția vegetală și animală în inte
resul ridicării bunăstării lor și а în
tregului popor.

Oamenii de știință și cultură aduc 
o contribuție prețioasă la dezvolta
rea în ritm rapid a economiei na
ționale, introducerea tehnicii moder
ne în producție, la îmbogățirea vie
ții spirituale și а tezaurului cultural 
al poporului român.

înfățișarea nouă a patriei noastre, 
bilanțul bogat al tuturor înfăptuiri
lor de pînă acum sînt rodul muncii 
poporului nostru sub conducerea 
partidului. Masele largi populare ur
mează cu nemărginită încredere, 
Partidul Muncitoresc Român, Comi
tetul său Central. Mărețele succese 
repurtate pe drumul socialismului își 
au izvorul în politica înțeleaptă a 
partidului. Mergînd înainte pe dru
mul arătat de partid, oamenii muncii 

tinerețe, sănătate și voioșie, de emo
ționantă mărturisire a dragostei lor 
față de partidul iubit, a preocupări
lor lor permanente pentru învăță
tură, pregătindu-se astfel să ducă 
mai departe măreața operă de con
struire a socialismului și comunismu
lui, pentru care au luptat și mun
cesc cu abnegație părinții lor. Bu
chete mari de fiori sînt oferite con
ducătorilor de partid și -de stat de 
un grup de pionieri care s-au des
prins din acest șuvoi al tinereții, ur- 
cînd la tribuna oficială. Voci crista
line dau glas sentimentelor copiilor: 
„Mulțumim partid părinte pentru zi
lele-д sorite".

Pentru cîteva clipe deasupra pieței 
se așterne liniștea. E momentul care 
prevestește intrarea primelor coloa
ne de oameni ai muncii. Ё o revăr
sare de forță și entuziasm, de ho- 
tărîre și voioșie, așa cum o pot 
demonstra numai oamenii stăpîni pe 
soarta lor, încrezători în viitor, lup
tători pentru fericirea poporului, pentru 
pace și prietenie în întreaga lume.

In fruntea celor ce pășesc în 
piață, în sunetele unui marș maies
tuos, e purtată o mare lozincă: 
„Trăiască 1 Mai 1“. Urmează rîn- 
duri nesfîrșite de steaguri, flamurile 
roșii și tricolore îngemănîndu-se în 
bătaia vîntului.

Demonstranții își manifestă puter
nic, prin numeroase panouri, grafice 
și care alegorice hotărîrea lor de a 
munci alături de întregul popor pen
tru înfăptuirea obiectivelor trasate de 
partidul nostru, de > a întîmpina 
cel de-al IV-lea Congres al partidu
lui cu noi victorii pe drumul înflori
rii patriei, bunăstării și păcii.

In întreaga piață domnește voia 
bună și veselia, entuziasmul. Urale, 
ovații răsună cu putere pentru uni
tatea de neclintit dintre partid, gu
vern și popor. Lozinci scandate de 
mii de oameni exprimă adînca dra
goste și încredere față de partidul 
Muncitoresc 'Român, călăuză încerca
tă în lupta și munca victorioasă pen
tru construirea vieții noi, socialiste, 
pentru eroica noastră clasă muncitoa
re, harnica țărănime cooperatistă, 
intelectualitatea patriei noastre. Acla
mați cu căldură de manifestanți, con
ducătorii de partid și de stat răs
pund cu saluturi prietenești.

Cîteva care alegorice înfățișează su
gestiv Bucureștiul nou, de astăzi. Noi 
șî importante construcții i-au com
pletat peisajul. Numai în perioada 

de Ia orașe șî sate vor obține noi și 
strălucite victorii.

Tovarăși și prieteni,
In întreaga lume uriașe forțe so

ciale luptă împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea păcii, pentru 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
destinele lor, pentru democrație și 
libertate. In primele rînduri ale a- 
cestei lupte se află țările socialiste. 
Existența sistemului mondial socia
list, succesele poporului sovietic în 
construirea comunismului, realizările 
celorlalte țări socialiste în construi
rea socialismului exercită o puterni
că înrîurire asupra întregii evoluții 
istorice a umanității, constituie un 
factor de seamă a! luptei pentru pace 
și progres social.

In prezent, este necesară mai mult 
ca oricînd unitatea țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncito
rești — chezășia principală a trium
fului cauzei socialismului în întreaga 
lume. Profund credincios principiilor 
marxist-leniniste, ale internaționa
lismului proletar, partidul nostru 
militează perseverent pentru întări
rea continuă a prieteniei și alianței 
frățești cu toate țările socialiste, pen
tru unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Adresăm popoarelor prietene ale 
țărilor socialiste — Albania, Bulga
ria, Cehoslovacia, China, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Cu
ba, Republica Democrată Germană, 
Iugoslavia. Mongolia, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică și Republi

1960-1964 s-au construit aici peste 
64 000 de apartamente, un mare nu
măr de magazine moderne, dispen
sare și policlinici, școli, cămine stu
dențești, cinematografe și altele.

Prin fața tribunelor trec, cu voia 
bună caracteristică tinereții, mii de 
Studențî. JȚytorii ingineri, medici, pro
fesori își exprimă recunoștința fier
binte față de partidul și statul nos
tru, care le-au făurit cele mai 
bune condiții de învățătură și viață.

In rîndurile demonstranților se află, 
de asemenea, cercetători din institu
tele jrtlîftffice ale Capitalei, a căror 
muncă Oste pusă cu abnegație în 
slujba; înfloririi patriei, creatori din 
toate domeniile artei și culturii.

Irecind prin fața tribunelor, oame
nii muncii își manifestă cu entu
ziasm mîndria pentru realizările ob
ținute de întregul popor în desăvîr- 
șirea măreței opere de construcție 
socialistă, atașamentul profund față 
de conducătorul iubit — Partidul 
Muncitoresc Român, care ne-a călău
zit cu înțelepciune pe drumul făuririi 
unei patrii libere, înfloritoare, stă- 
pînă pe soarta sa.

Din rîndurile coloanelor de de
monstranți se aud puternice urări în
chinate atotbiruitoarei învățături mar
xist-leniniste, unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Sînt adresate saluturi 
frățești popoarelor din țările socialis
te, clasei muncitoare de pretutindeni, 
popoarelor din țările capitaliste care 
luptă pentru libertate, democrație pa
ce și progres social, popoarelor din 
țării? de curînd eliberate de sub ju
gul colonial, care luptă pentru în
tărirea independenței lor naționale, 
pentru o viață liberă, demnă și pros
peră, popoarelor din țările coloniale 
și dependente care luptă pentru li
bertate, împotriva dominației imperia
liste.

Ca la fiecare mare demonstrație, 
ultimii care trec prin marea piață 
bucureșteană sînt sportivii — primiți 
cu puternice aplauze de cei aflați în 
tribune. Marile mișcări de ansamblu, 
executate în piață stîrnesc admirație.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Capitală, care a durat aproximativ 
4 ore, a luat sfîrșit.

Solemn, emoționant răsună imnul 
de luptă al clasei muncitoare — In
ternaționala.

(Agerpres)

ca Democrată Vietnam — un fierbin
te salut frățesc, sincere urări de noi 
succese în construirea socialismului 
și comunismului 1

Transmitem un salut călduros de 
solidaritate frățească clasei munci
toare, tuturor forțelor progresiste din 
țările capitaliste care, în frunte cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
luptă împotriva exploatării, împotri
va: dominației monopolurilor,' pentru 
interesele lor vitale, pentru socialism.

Exprimăm întreaga noastră simpa
tie, solidaritate și sprijinul nostru 
popoarelor Asiei, Africii, Americii 
Latine, care luptă cu avînt pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui, pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale, pentru dez
voltarea economică și socială I

Alături de întreaga omenire iubi
toare de pace, poporul român con
damnă cu fermitate agresiunea im
perialismului american împotriva po
porului vietnamez, văzînd în aceasta 
un real pericol pentru pacea lumii. 
Ne exprimăm solidaritatea eu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez pen
tru deplina eliberare și reunifi- 
care a patriei sale, cerem retragerea 
trupelor americane din Vietnam și 
respectarea dreptului poporului vietna
mez la libertate și independență.

Republica Populară Română pro
movează consecvent pe plan mondial 
relații bazate pe respectarea inde- 

■ pendenței, suveranității, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, ne
amestecului în afacerile interne. Țara 
noastră duce o politică externă de

U.R.S.S.

MOSCOVA 2. Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, transmite:

De 1 Mai, Moscova s-a îmbrăcat 
în haine de sărbătoare. Pretutindeni 
au fost arborate steaguri roșii și fla
muri multicolore, au fost instalate 
mari portrete ale clasicilor marxism- 
leninismului și ale conducătorilor 
partidului comunist și guvernului so
vietic.

La ora 10, ia tribuna oficială au 
urcat conducătorii partidului și gu
vernului, în frunte Cu Leonid Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. all P.C.U.S. 
și Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. După 
ce trompetiștii au anunțat începerea 
festivității, în piață și-au făcut apa
riția primele care alegorice. Un grup 
de motocicliști purtau steagurile tu
turor țărilor socialiste.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Moscova a început în sunetele 
Internaționalei.

R. P. CHINEZA
PEKIN 2 (Agerpres). \
Peste trei milioane de oatneni ai 

muncii din capitala R. P. Chineze 
au participat la demonstrațiile de 1 
Mai, care au avut loc în marile pie
țe și parcuri din Pekin. La aceste 
manifestări au participat invitați din 
peste 70 de țări ale lumii.

Demonstranții și-au manifestat en
tuziasmul față de succesele obținute 
în construirea socialismului în R. P. 
Chineză, și-au exprimat solidaritatea 
cu clasa muncitoare și cu popoarele 
din lumea întreagă, ău manifestat 
împotriva imperialismului și colonia
lismului, și-au exprimat hotărîrea de 
a sprijini lupta eroică a poporului 
vietnamez. ->

R. P. BULGARIA

SOFIA 2. Corespondentul Agerpres, 
C. Linte, transmite :

Timp de aproape două ore și ju
mătate, zeci de mii de locuitori ai 
Sofiei au trecut prin fața tribunei o- 
ficiale din Piața „9, Septembrie", 
unde s-a desfășurat tradiționala de
monstrație de 1 Mai.

La tribuna oficială erau prezenți 
conducători de partid și de stat, în 
frunte cu Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. ăl P.C. Bulgar, președin- 

consolidare a păcii, de luptă activă 
împotriva acțiunilor agresive ale cer
curilor imperialiste, de coexistență 
pașnică între țări cu sisteme social- 
politice diferite.

Interesele vitale ale popoarelor 
impun, mai mult ca oricînd unirea 
tuturor forțelor care luptă pentru 
apărarea păcii. Se împlinesc luna a- 
ceasta două decenii de la istorica 
victorie asupra Germaniei naziste 
în cel de-al doilea război mondial. 
Aniversarea acestei victorii dă noi 
imbolduri luptei tuturor forțelor pă
cii și progresului pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război mondial, pen
tru salvgardarea șî consolidarea 
păcii.

Dragi tovarăși și prieteni,
In viața partidului și poporului 

nostru va avea loc în curînd un e- 
veniment istoric — Congresul Parti
dului Muncitoresc Român. Comitetul 
Central al partidului își exprimă con
vingerea că muncitorii^ țăranii, in
telectualii, toți oamenii muncii își 
vor înmulți eforturile pentru a ob
ține, în cinstea Congresului partidu
lui, noi victorii pe calea progresu
lui economic, social și cultural al 
patriei noastre scumpe — Republica 
Populară Română I

Sub conducerea Partidului Munci
toresc Român, a Comitetului său 
Central, înainte spre noi victorii 
în desăvîrșirea construcției socialis
mului 1

Trăiască poporul român, construc
tor al socialismului I

Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc I

Trăiască unitatea și coeziunea ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale sub 
steagul marxism-leninismului I

Trăiască pacea în întreaga lume 1 

tele Consiliului de Miniștri și GheOr- 
ghi Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
șefi și membri ai misiunilor diplo
matice acreditați la Sofia, precum și 
delegați de peste hotare.

Uriașa coloană a demonstranților, 
a fost dominată de entuziasm.

R, D. GERMANA

BERLIN 2. Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, transmite:

După zile ploioase și reci, la 1 Mai 
un soare cald a inundat capital» 
R. D. Germane. In marea Piață 
„Marx-Engels“ din centrul Berimu- 
luî a avut loc un miting ia care H. 
Warnke, președintele Uniunii Sindi
catelor Libere Germane, a rostit o 
cuvîntare.

In tribuna oficială se aflau condu
cători de partid și de stat în frunte 

cu Waiter LBbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
membri ai corpului diplomatic și de
legați de peste hotare.

După miting a urmat demonstra
ția oamenilor muncii, care a durai 
peste patru ore și la care au parti
cipat peste 300 000 de berlinezi.

R. P. ALBANIA

TIRANA 2 (Agerpres).
La Tirana s-a desfășurat tradițio

nala manifestație în cinstea zilei de 
1 Mai. In tribuna oficială au luat 
loc Enver Hodja, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia, Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri, Hadji Lleshi, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare și alți conducători de partid 
și de stat, precum și șefii și mem
brii misiunilor diplomatice acreditați 
la Tirana și oaspeții de peste ho
tare sosiți cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 1 Mai.

R. P, POLONA

VARȘOVIA 2. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite:

La Varșovia, ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită prinfr-o însuflețită și en
tuziastă demonstrație a oamenilor 
muncii.

La tribuna ridicată în fața Pala
tului Culturii și Științei au luat loa 
conducătorii de partid și de stat, în 
frunte cu W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., E. Ochab, 
președintele Consiliului «de Stat, J. 
Cyranfciewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, repre
zentanți ai organizațiilor politice f'i 
obtești, fruntași în muncă, membri 
ai corpului diplomatic acreditați la 
Varșovia și delegați ai oamenilor 
muncii de peste hotare.

Tradiționala felicitare adresată oa
menilor muncii a fost rosiită de Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

ALGERIA

ALGER 2 (Agerpres).
Algeria a sărbătorit pentru a treia 

oară ziua de 1 Mai în condițiile in
dependenței Cii acest prilej, la Alger 
și în alte orașe ale țării au avut loc 
mari demonstrații ale oamenilor 
muncii.

La Alger în fruntea primei coloa
ne de demonstranți s-au aflat Ah
med Ben Bella, președintele Repu
blicii șî alți conducători ai țării.

JAPONIA

TOKIO 2 (Agerpres).
Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită 

de oamenii muncii din Japonia prin 
mari demonstrații și mitinguri. La 
mitingul de la Tokio, la care au par
ticipat 500 000 de oameni ai muncii 
au luat cuvîntul Kaoru Eta, preșe
dintele Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia, Tumomi Na
rita, secretarul general al Partidu
lui Socialist japonez, și alte perso
nalități. In afară de cererile pentru 
satisfacerea revendicărilor oamenilor 
muncii din Japonia, vorbitorii au 
cerut retragerea S.U.A. din Okinawa 
și încetarea agresiunii imperialiste a- 
mericane din Vietnam.
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