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MITINGUL ȘI DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR :

1 Mai 1966, Ziua solidarită
ții internaționale a celor ce 
muncesc, in lupta pentru li
bertate, pentru pace, demo
crație și socialism.

Desfășurată în acest an în 
preajma celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român, marea sărbătoare a 
oamenilor muncii a prilejuit 
o nouă și vibrantă afirmare 
a dragostei poporului față de 
partid, a încrederii nestrămu
tate în politica sa înțeleaptă.

In întîmpinarea marii sărbă
tori și-au unit energiile lor 
creatoare obținînd remarcabile 
succese constructorii hidrocen
tralelor de pe Argeș și de ia 
Porțile de Fier, ai marelui com
binat siderurgic de la Galați, 
cei care arcuiesc peste munți 
magistralele electrice sau scot 
din inima munților comori de 
rhinerale, muncitorii uzinelor 
cu vechi tradiții de luptă și 
fei ai întreprinderilor create 
in ultimii ani, lucrătorii ogoa
relor, oamenii de știință și 
artă,- toți acei care cu brațele 
și mintea înfăptuiesc hotărî- 
rile Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
dăruind patriei noi avuții 
materiale, și spirituale. De-' 
monst rațiile care au avut 
loc în această zi în Capitală 
și în toate marile orașe ale 
țării au exprimai cu intensi
tate și strălucire gîndurile și
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MUNCII DIN CAPITALĂ 

Cuvîntarea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

MITINGUL Șl DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII 

DIN VALEA JIULUI
Revărsare de bucurie și entuziasm

Slavă
Perdeaua deasă a no

rilor s-a risipit iar zorii 
zilei de 1 Mai s-au ivit, 
de după crestele Înzăpe
zite ale Parângului, cu 
soare mult. Se anunța o 
ti luminoasă, așa cum 
e,și viața noastră — pli
nă de soare, plină de 
bucurii. Partidul nostru 
drag veghează ca un pă
rinte scump să ne-o fa
că mereu mai frumoasă, 
mai fericită.

In semn de adîncă re
cunoștință și dragoste 
nemărginită față de 
partid, pe frontispiciile 
clădirilor. în ferestrele 
caselor drapelele roșii

Dragi tovarăși.
Dragi oaspeți de peste hotare,
Poporul român sărbătorește astăzi, 

împreună cu oamenii muncii din 
întreaga lume, Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, zi
ua frăției în lupta pentru libertate 
și viață mai bună, pentru pace, de
mocrație și socialism.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia adresează muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, un fierbinte salut, fe
licitări pentru realizările de sea
mă obținute în dezvoltarea econo
miei și culturii, urări de noi suc
cese în activitatea neobosită pen
tru înflorirea patriei socialiste 1

Exprimînd sentimentele întregului 
popor român, adresăm un salut fră
țesc oaspeților noștri, tuturor dele- 
gaților de peste hotare, care parti
cipă împreună cu noi la această 
sărbătoare. ....

Sărbătorim 1 Mai în condițiile 
cînd întregul nostru popor înfăptu
iește cu hotărâre și elan progra
mul elaborat de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. Anul care a trecut de la 
acest Congres de însemnătate isto-

rică a fost bogat in evenimente. 
Marile izbinzi ale poporului, pro
fundele transformări revoluționare 
care au schimbat din temelii înfă
țișarea patriei și-au găsit consa
crarea în Constituția Republicii So
cialiste România. Planul de șase ani 
a fost încheiat cu succes. Cu deo
sebită satisfacție relevăm rezulta
tele bune cu care poporul nostru a 
început înfăptuirea prevederilor nou
lui cincinal. Planul producției in
dustriale pe primele 3 luni ale anu
lui în curs a fost îndeplinit în 
proporție de 102,2 Ia sută. Produc
ția globală industrială realizată în 
acest trimestru este de aproape două 
ori și jumătate mai mare decît în
treaga producție a anului 1938.

Se înfăptuiesc cu succes sarci
nile stabilite de partid privind îm
bunătățirea conducerii și planifică
rii agriculturii, dezvoltarea înzes
trării ei tehnico-materiale, sporirea 
producției agricole, ridicarea nive
lului de viață și cultură în satele 
noastre. Lucrările de primăvară se 
desfășoară în condițiuni bune, în- 
sămînțările fiind terminate în ma. 
ioritatea regiunilor tării.

Oamenii de știință, artă și cultu
ră, întreaga intelectualitate parti
cipă activ Ia oțjpra de construcție 
socialistă, consacră talentul și ener-
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Zorii zilei de 1 Mai 
au învăluit cu o ade
vărată explozie de lu
mină și farmec tradi
ționala sărbătoare a 
muncii, a frăției celor 
ce muncesc de pretu
tindeni. Inundată de 
covoarele verzi ale 
pădurilor plaiurilor în
conjurătoare, scăldată 
în aerul de cristal al 
dimineților de primăva
ră ce poartă parfum de 
cetină și răcoarea cres
telor înzăpezite încă, 
Valea Jiului a alăturat 
primei dimineți de mai 
neasemuitele ei frumu
seți născute din mun

ca, hărnicia și pricepe
rea oamenilor.

De la un capăt la al
tul, își înalță semeț 
frunțile spre zenit mul
te blocuri noi pe ale 
căror ziduri proaspete 
au fost prinse pentru 
prima oară pancarte cu 
tradiționala urare: Tră
iască 1 Mai! Sclipeau 
în soare degajînd pros
pețime, noul puț de 
extracție Aninoasa-sud, 
blocurile din Lupeni, 
Vulcan, Petroșani și 
Petrila de pe ale căror 
ziduri abia au fost co- 
borîte schelele, majes- 
tuoasa construcție din

beton și sticlă a Casei 
de cultură din Petro
șani. Valea Jiului e în 
adevărata ei frumusețe, 
mai mîndră decît au 
visat-o miile de mineri, 
care cu decenii în ur
mă înfruntau teroarea 
jandarmilor spre a săr
bători la Surduc sau 
în luminișuri de pădu
re, cu pumnii strânși 
dar cu inimile pline de 
speranță, aceeași zi 
îutîi de mai.

Acum adevărate flu
vii de oameni se în
dreptau spre Petroșani.
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partidului
cu stema Partidului Co
munist Romám, drapelele 
de Stat ale Republicii 
Socialiste România învă-
luiesc în faldurile lor 
tablourile înconjurate de 
flori, ale conducătorilor 
partidului nostru. Pa
nouri cu lozinci de sla-
vă partidului iubit se 
văd pretutindeni. In a- 
semenea decor au fost
îmbrăcate în ziua de 1 
Mai toate localitățile 
Văii Jiului.

Cel mai tumultuos s-a 
sărbătorit ziua de 1 Mai 
la Petroșani. încă din 
zori, spre Petroșani se 
revărsau adevărate to

iubit
rente de oameni ai mun
cii din toate localitățile 
Văii Jiului. Erau repre
zentanți ai minerilor din 
Lonea, evidențâiaiți în în
trecerea socialistă desfă
șurată în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări de 
la crearea partidului 
nostru, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din 
Lupeni, Uricani, Vulcan, 
Aninoasa și Petrila, de 
la PaTOșeni, cea mai tî- 
nără mină apărută pe 
harta Văii Jiului. Ener- 
geticienii din aceeași 
localitate, textilistele, 
constructorii ce au înăl
țat noi edificii social-

culturale în orașe, cefe
riști, muncitori fores
tieri, medici, profe
sori. Toți poartă în 
inimi dragoste și recu
noștință nemărginită pen
tru partidul nostru iubit, 
poartă pe brațe vînjoase 
tablourile conducătorilor 
încercați ai partidului, 
drapele și lozinci.

In acest an la marea 
demonstrație de 1 Mai, 
oamenii muncii au pur
tat pentru prima oară 
lozinci pe care se pu
tea citi : „Trăiască și in-

D. C.
(Continuare în pag. 3-a)

Plini de voioșie, deschid demonstrația pionierii — primăvara vie
ții noastre.

Bună dimineafa, primăvară !

Pentru pruna oară, 1 Mai s-a sărbătorit în republică socialistă ! Tineri îmbrăcați în frumoase 
Mstume naționale, poartă cu mîndrie în fruntea coloanelor de demonstranți stemele Partidului . Comunist 
Bomân și aie Republicii Socialiste România.

Z~*e  vorbe frumoase 1 Să-ți 
spună primăvară a pri

măverii noastre. Ți-am văzut 
în coloanele sărbătorii chipul 
tău cel plăcut la privire, cei 
fără grijă și teamă de ziua de 
mîine, îmbujorat de emoția pri
mei participări la sărbătoreas
ca, colectiva manifestare de 
bucurie. Ce nume ai copilă
rie, că din coloanele tale eu 
mi-am notat doar cîteva. Ii 
căutam în coloanele tale pe 
cei mai buni și am rămas des
curajat de încetineala conde
iului ce nu putea să scrie mai 
repede toate numele celor mai 
buni dintre cei buni ai tăi.

Am văzut în mîinile tale 
■**  o lozincă prin care 

mulțumeai partidului drag pen
tru copilăria ta fericită; o pur
tau Poede Gheorghe și Stoica 
Ștefan de la școala nr. 5. Și 
tot în mîinile tale am văzut 
stema țării noastre brodată cu 
amici cu o măiestrie de care 
numai artizanii cei pricepuți 
sínt în stare. O lucrase o e- 
levă de la cercul mîinrlor în- 
de ml nat fee al Casei pionieri
lor din Petroșani — Lulea Ma
riana de la școala nr. 1. De 
pe acum te dovedești îndemî- 
natică și harnică și responsa- 
ojlâ de tine, copilărie. Vîrsta 
ta infantilă poate vrea să des- 
mintă asta, dar nu-i posibiL 
Am văzul dovada acestor ahî-

bute. Și ești conștientă, copi
lărie, că viața ta cea însorită 
o datorezi partidului, marele 
și bunul nostru părinte; ai 
spus-o tu prin gura Marianei 
Balaș elevă în clasa a IÎI-a 
cu note numai de 9 și 10 de 
la școala nr. 4. Și tot de aici 
mi-am mai notat cîteva nume, 
ale celor mai buni ai tăi: 
David Terezia, Dascălu Emilia, 
Vasiu Mirela, Fagel Daniel, Pe- 
trescu Andreea. Și de la școa
la nr. 3 am notat nume. Al E- 
miliei Crișan, Geta Marcu, Ma
riana Popa. Ar fi fost multe 
nume de notat căci erau mulți 
in coloane cei care purtau pan
carte cu note de 8 — 9 și 10. 
Optul era scris cu albastru; 
poate pentru că reprezintă li
mita sub care tu. nu vrei să co
bori căci în învățătură ești de 
o nobilă ambiție.

Ci tot n-am găsit, copilă- 
, rie, cuvintele frumoase 

pe care să ți le spun acum 
după ce ți-am văzut chipul 
tău în sărbătoare; cuvintele 
care să fie și frumoase și pe 
măsura înțelegerii tale. Și am 
ales urarea aceasta simplă: 
BUNĂ DIMINEAȚA, PRIMĂ
VARĂ !; căci tu ești primăva
ra primăverii noastre socialis
te și ești, pe treptele vîrstei, 
la orele dimineții.

I. CIOOE
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Demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului, 
cu prilejul zilei de 1 nai

Torentul viguros al muncii
Micro-interviurî 

cu oameni din coloană

In deschiderea demonstrației oamenilor muncii, trece î-n rînduri compacte cgdoana minerilor aninoseni.

Se apropie de tribună prima co
loană : rînduri compacte de bărbați 
cu trăsături dîrze, minerii amnoseni
— obiectivul exploatării evidenția
te pe ramură pe anul 1965. Dintre 
oanenii cei mai vrednici ai exploa
tării fruntașe pe bazin ni se reco
mandă un maistru minier — HER 
DfiMITRU

— Satisfacții cu ocazia marii săr
bători ? In primul rind bucuria de 
a face parte din colectivul căruia 
îi revine cinstea să deschidă de
monstrația oamenilor muncii. O 
consider o „favoare" meritată pe 
dăpiîn de colectivul nostru, prin 
succesele obținute în primele 4 luni 
ale anului. La aceste succese co
lectivul in care lucrez, al sectoru
lui IV, a adus contribuția cea mai 
substanțială: 3 300 tone depășire.

— Altă satisfacție 7
— Mai multe. Cea mai mare : 

am o familie numeroasă — 3 copii
— tbți prezenți la demonstrație. 
Fetele sint In coloană împreună cu 
mama lor, iar băiatul, Petrică, se 
află In tribuna oficială unde a pri
mit invitație ca student fruntaș la 
învățătură.

— Cu ce realizări întîmpini 1 
Mai, tovarășe Burdea ?

Ne răspunde un bărbat voinic, 
șeful de brigadă BURDEA NI
COLAE de la mina Lonea.

— Realizările' sînt exprimate de 
graficul ce-1 port; colectivul minei 
Lonea are un plus „la zi" de,»peste 
13 000 tone de cărbune din care 
700 tone au fost realizate în aba
tajul nostru. Există o satisfacție 
mâi mare decît aceea că lucrezi 

într-un colectiv de oameni destoi
nici ? La* * bucuriile muncii se a- 
daugă însă și bucuriile vieții: nu 
de mult mi-am terminat o casă 
noua cu cinci încăpeți.

jLJ agistrala Pet roșaniului s-a transformat într-un fluviu
*Cl nesiirșit de oameni și steaguri, de flori și entuziasm. 

In ritmul viguros al fanfarelor miniere trec rîndiui, rinduri 
muncitorii...

Șuvoiul de oameni se revarsă impetuos, multicolor, cu 
un vuiet festiv, parti rid cu el freamătul viguros al abataje
lor. trepidafia vie a turbo-generatoarelor, ritmul vertiginos 
al schelelor iureșul tumultuos al muncii creatoare ce 
cuprinde in aceasta primăvară de început de cincinal toate 
colectivele Văii Jiului.

Oamenii — uniți în uriașa tălăzuire entuziastă, străbătută 
de cintece și uraie — poartă cu mindrie grafice și panouri 
prin care raportează succesele in întrecerea pentru Înfăp
tuirea angajamentelor asumate în cinstea aniversării parti
dului și-și exprimă holărîrea de a contribui cu toată pu
terea la ridicarea pe noi trepte ale prosperității și civiliza
ției patriei socialiste. Să ne apropiem de acești oameni, to
varăși din coloană, să le aflăm glodurile, bucuriile, senti
mente determinante ale atmosferei entuziaste ce domină 
această zi luminoasă de începui de mai.

— Lucrez de 3 ani la mina Lo
nea. Anul acesta mi-a rezervat par
că cele mai mari satisfacții. Mina 
Lonea e prezentă cu cea mai mare 
depășire pe Vale și toate sectoarele 
sînt cu planul îndeplinit șl depășit 
— ne-a declarat tov. BRlNDUȘ 
AUREL, inginerul șef al exploată
rii. Cea mai mare bucurie ne-o dă 
însă faptul că anul 1966 ne va des
chide drumul spre realizări și mai 
mari: prin concentrarea și moder
nizarea minei producția exploatării 
va ajunge pînă în 1970 la 1 500 000 
tone de cărbune.

— Năzuințe de viitor ?
— Să fim în pas cu dinamica 

producției prevăzute pe următorii 
ani și să putem urmări de acasă 
la televizor meciurile „Jiului" din 
deplasare; bine ar fi, în compania 
echipelor din categoria A.

In coloana minerilor din Uricani 
se află și brigadierul PÎNZARU A- 
LEXANDRU, un tînăr cu bucuria în
tipărită pe față. Motivele ?

— Bucuria datoriei împlinite. Am 
avut ca angajament 300 tone pînă 
la 1 Mai. Am realizat 800 tone. In 
aprilie am atins o avansare record 
la care rîvneam de mult: 190 m 1 
pe lună. Planuri de viitor: Să a- 

j ungem la o viteză de 200 m 1 și 
să fim în pas cu tehnica nouă; or
tacii mei învață, cinci urmează li
ceul seral și-și completează studiile 
generale, șase sînt la școala de mi
neri, iar eu vreau să urmez din 
toamnă școala de maiștri.

Din coloana minerilor Iupeneni 
l-am ales ca interlocutor pe tînărul 
inginer COSTESCU IULIAN, șeful 
sectorului IV :

— Bucurii ? In primul rlnd că e 
o zi minunată pentru demonstrația 
de 1 Mai și că avem prilejul să 
raportăm și noi, lupenenii, realizări 
deosebite. Sînt bucuros, mai ales, 
pentru faptul că la succesele mi
nerilor Iupeneni și sectorul ce-1 
conduc și-a adus contribuția, rea- 
lizind în aprilie o depășire de 1 500 
tone. Revirimentul din viața secto 
rului îl datorăm, îndeosebi, tehnicii 
noi. Am introdus într-un mare trop 
tal susținerea cu stîlpi hidraulic; 
și grinzi în consolă, transportoare 
blindate, reușind să ridicăm randa
mentele abatajului cu peste o tonă 
cărbune pe post. Incepînd din 3 
mai vom lucra cu același sistem în 
încă un abataj. Aceasta ne dă cer 
titudinea că vom păși spre reali
zări și mai mari. Dar satisfacția 
mea ca inginer constă mai cu sea
mă în aprecierea ce o dau minerii 
utilajelor moderne, în realizările 
superioare ce le obțin prin eforturi 
substanțial mai mici.

Ne-am angajat în discuție cu 
un tînăr îmbrăcat în salopetă al
bastră, minerul șef de schimb

Minerii Lupe- 
niului poartă cu 
mindrie un gra
fic al realizări
lor obținute în 
primele patru 
luni ale anului. 
Cea mai impor
tantă mină a pa
triei noastre va 
asigura cărbune
le cocsificabil 
pentru industria 
noastră siderur
gică.

ȘAITIȘ IOAN, din sectorul III al 
aceleiași exploatări.

— Brigadierul nostru, Sălăjan Dă- 
nilă, e în tribună. Dar vă pot spu
ne eu că angajamentul de 500 tone, 
brigada l-a depășit. Ne-am făcut 
datoria și ne-o vom face și în vi
itor. Personal am o bucurie — bu
curia omului curînd mutat într-o 
casă nouă. Locuiesc nu de mult în- 
tr-unul din cele mai frumoase blo
curi din centrul Lupentalui, la e- 
lajul 10 al blocului D 1. Am casa 
aranjată inclusiv frigider, aragaz. 
Doresc și eu să am un televizor.

Și acum un veteran al luptelor 
muncitorești — minerul pensionar 
FARKAS MIHAI. E îmbrăcat în u- 
nifonnă de miner. Pe piept înalte 
distincții pentru merite deosebite 
„pe frontul cărbunelui". Două de
corații Ordinul Muncii, o Medalie 
a Muncii, iar a patra medalie „Eli
berarea de sub jugul fascist".

— Ce impresie aveți despre de
monstrație, Farkas baci ?

— Sînt Intr-adevăr impresionat 
Mă impresionează veselia acestei 
mulțimi, bucuria vieții noi, demne 
de pe fețele tuturor. îmi întărește 
convingerea că visurile ce le nă- 
zuiam de mult ou prilejul demonstra
țiilor de 1 Mai, cînd veneam pe jos 
pînă la Surduc urmăriți de cordoa
nele de jandarmi, au devenit rea
litate. De fapt această mulțumire o 
trăiesc cu deosebire la asemenea

Oameni care făuresc viitorul
Un bărbat bine legat, cu trei ste

luțe de fruntaș și o medalie la re
ver, se află în mijloc«! unui grup 
de oameni, în majoritate tineri 
Este COTEȚ MIHAI, șeful unei bri 
găzi de tîmplari de la șantierul de 
construcții din Vulcan. Sînt pre- 
zenți toți 14 membri ai brigăzii,

— Cu ce se prezintă la de- 
monstarție brigada dv. ?

— Cu angajamentul îndeplinit și 
depășit. Depășire mai mică de 20 
la sută n-ain realizat niciodată. A- 
cum cîteva zWe, șantierul nostru 
a predat un bloc cu 72 de aparta
mente... $i brigadierul își ocupe 
locul în coloana constructorilor.

inginerul BODEA CONSTANTIN 
tînăr, brunet, este înconjurat de 
mai mulți constructori.

— De cînd lucrați la Petro
șani ?

— Nu de mult. E primul 1 Mai 
sărbătorit cu oamenii de pe șan
tierul din cartierul Livezeni.

— Impresii ?
— Bune. Lucrez cu oameni ca

lificați, harnici. La cele cinci blo
curi, de care răspund, sîntem in 
avans cu 20—30 de zile față de 
grafic.

demonstrații. De aceea, țin să fiu 
prezent și eu în coloană la fiecare 
sărbătoare...

— Satisfacțiile mele sînt generate 
de bucuria colectivului ce-1 con
duc, a celui mai tînăr sector al 
minei Vulcan, sectorul VI — ne-a 
declarat inginerul POSTOLACHE 
ALEXANDRU. Au trecut 4 luni de 
cînd a luat ființă noul sector. In 
aprilie a ajuns la o depășire de 
700 tone și să nu aibă nici o bri
gadă sub plan. Noi, oamenii sec
torului socotim însă acest succes 
doar un preludiu al unor realizări 
și mai mari.

Se apropie de tribună cu pași 
hotărîți energeticienii — creatorii 
megawaților de la tînăra uzină ter
moelectrică Paroșeni.

WETTER ROLAND, un tînăr e- 
lectrician din secția PRAM ne de
clară :

— De 1 Mai ne prezentăm la 
demonstrație cu sarcinle de plan 
depășite cu 6 milioane kWh. Este 
bucuria colectivului nostru. AltăJ 
bucurie de ordin personal —* 
de cîteva săptămîni am un fecior, 
un viitor energetician. Doar nu e 
o altă meserie mai frumoasă...

Ion DUBEK

Tot pentru prima dată se află In 
coloană și turnătorul formator 
CSILCSER IOSIF. Poartă drapelul 
țării, in grupul stegarilor de la 
U.R.U.M.P.

Maistrul mecanic ORAVETZ VIC
TOR, tot de la U.R.U.M.P., partici
pă cu entuziasm la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai.

— Părerea dvs. despre mani- 
iestație ?

— Apoi, e fain de tot. Noroc șl 
cu soarele ăsta darnic,- timp priel
nic pentru dans, voie bună și ve
selie. De la '45 încoace fiecare 1 
Mai mi se pare mai frumos.

înainte de eliberare ne retră
geam la pădurea de la Gambrinus, 
dar nici acolo nu ne lăsau jandar
mii in pace.

Un bătrinel scund, cu față sănă
toasă și-a ocupat din vreme un loc 
bun de privit, undeva în fata tri
bunei. II cheamă DA VID SIM1ON 
VALER.

— Așteptați coloana dvs. f

(Continuare în pag. 3-a)



Vcmonsírada oamenilor munții din Valea Jiului, 
eu prilejul zilei de 1 nai

Oameni care făuresc viitorul
tUrmare din pag. 2-a)

— Nu. Sínt pensionar, băiete; <ün 
'957. Am lucrat 43 de ani la Ani- 
uoasa, ca miner. Nu pot lipsi de la 
aceste manifestări ale tinereții, ve
seliei și prospețimii. Te miri de 
sănătatea mea ? „Om de fier" l și 
rîde cu toată fața.

.onstructor de peste 35 de ani.
— E ultima dată că defilez de 1 

Mai în calitate de constructor. Tot
deauna am să fiu insă prezent în 
coloana asta. Numai că în altă calita
te : în curînd voi fi pensionar. Poți 
să te lipsești de bucuria asta Ca- 
re-ți inundă sufletul ?

Un bărbat între două vîrste, sub
țirel, proaspăt bărbierit, și, parcă, 
puțin obosit, îmbrăcat tot în alb, 
„cămeșă" lungă cu cusături înflo
rate la mineci și ițari căleați la 
dungă — dă de furcă oamenilor de 
ordine.

— De unde și-ncotro ?
Is de la Cimpa,- lucrez acolo 

ca ajutor miner, în brigada lui Bă- 
lănescu Nicolae, răspunde, cu un 
plăcut accent moldovenesc, omul 
în alb. Am fost azi noapte la șut, 
în schimbul IU, și caut coloana de 
la Lonea.

— Numele ?
— Vedeți ceva suspect la mine ?

— Nicidecum I Sînt de la 
ziar..,

— Da ? ! Atunci scrieți: PUȘCAJȘU 
M. CONSTANTIN.

Timid, cu părul în vint, răspun
de cu stîngăcie. Oamenii din jur 
zîmbesc complice.

— Ce ne spuneți nou despre 
dvs ? îl întrebăm pe ținând in
giner MASZN1 NICOLAE?

— Este primul 1 Mai petrecut 
cu colectivul Preparației din Petrila.

— Preocupări ? Răspund cei 
din jur.

— A făcut nunta acum o săptă- 
mînă. Așteaptă omul să se mute 
în casă nouă... Urmează o explozie 
de rîsete.

Pe^te graficul T.CJCf.M.-ului stă 
aplecat un om cu părul albit de 
ani. Scrie ceva și explică totodată:

— Sînt scrise prea mărunt cifrele 
astea și vreau să se vadă că am 
depășit planul valoric cu 600 000 
lei și că economiile s-aiu ridicat la 
178 000 lei.

In coloana celor care ridică con
strucții industriale — un om în 
vârstă, cu fața înnegrită de soare. 
Maistrul STRAGOVICI CAROL este

De cînd a fost pusă în funcție 
preparația de la Coroești, prepara
torul STAN EMIL este prezent la 
gigantul din luncă. Aici a fost pri
mit în partid; în toamna trecută 
uteciștii l-au ades secretar al co
mitetului Ü.T.C. pe uzină. Notăm 
din mers.

— 70 la sută dintre muncitorii 
uzinei sínt uteciști, oameni bine 
calificați. Și realizările sínt pe mă
sura tinereții preparației. Citiți pe 
grafic...

Și am citit:
„Recuperare: angajament 0,5 la 

sută, realizat 1,7 la sută; economii 
la pjețul de cost: 340 000,- îmbună
tățirea calității: angajament 0,5 
puncte, realizat 0,9 puncte".

FRANCISC VETRO

RAPORTEAZĂ FORESTIERII
Forestierii aduc parcă cu ei 

aerul curat al înălțimilor, tăria de 
cremene a stîncilor. S-au întâlnit 
aici din toate exploatările forestiere 
ale Văii Jiului și înainte de a în
cepe demonstrația fac cunoștință u- 
nul cu alttd.

Manolescu Ion, încărcătorul Nichi- 
tuș loan, muncitorul Drăghici Dră- 
ghici și alții.

— Sîntem primii pe întreprindere 
— zîmbește tev. MANOLESCU 
ILțE, maistru de exploatare în sec
torul forestier Cîmpu lui Neag. Am 
depășit planul producției globale cu 
42 la sută, producția marfă cu 2 la 
sută, iar productivitatea muncii în 
sectorul nostru a crescut cu 13 la 
sută. Avem oameni unul și unul. 
Iată în coloană pe șeful de brigadă 
Todea Ioan II, pe drujbistul Matei 
îzidor, funiculariștii Todea I Da- 
mian și Furdui Ioan II, tractoristul

— întregul colectiv al întreprin
derii forestiere sărbătorește cu ini
ma plină de bucurie măreața zi de 
1 Mai — spune tov. ENCIfcJ NI- 
COEAE, președintele comitetului 
sindicatului. Pe întreprindere, pla
nul producției globale pe 4 luni a 
fost depășit cu 22 la sută, produc
tivitatea muncii a crescut cu 10 la 
sută, la utilizarea masei lemnoase 
s-au depășit sarcinile cu 20 la sută, 
planul de împăduriri a fost reali
zat în proporție de 110 la sută, la 
producția de cherestea am depășit 
planul cu 60 la sută, iar la buș
teni de fag cu 7 la sută.

Așa colectiv harnic avem!

înmănunchind 
pricepere 
și strădanie

Cu bucuria in inimi, șirul de sa- 
lariați ai „Viscozei“ Lupeiii se u- 
propie de tribună. Muncitoarele 
poartă baticuri roșii, galbene și al
bastre, iar multe din ele ău prinse 
de reverul hainei steluțele hărni
ciei. Mă adresez unei brigadiere 
fruntașe, MESAROȘ IOANA, secre
tara comitetului U.T.C. pe fabrică.

— Am înmănuncheat toată price
perea și strădania noastră pentru a 
putea raporta partidului angaja
mentul îndeplinit. In cele 5,3 tone 
fire de mătase, 22,1 terne sulf ură de 
carbon, 177 000 lei economii la pre
țul de cost și 129 000 lei beneficii 
date peste plan se . materializează 
recunoștința noastră fierbinte față 
de partid pentru tinerețea noastră 
fericită. De altfel sîntem hotărîți 
ca, împreună cu întregul colectiv al 
fabricii, să adăugăm noi succese la 
cele de pînă acum. Cît privește bri
gada pe care o conduc în subșecția 
bobinaj, toate muncitoarele năzuiesc 
spre obținerea unei producții de 
cea mai bună calitate.

— Si năzuințe personale ?
— Să termin cu bine anul școlar 

la liceul seral și să-mi văd fetița 
defilînd printre elevii care au note 
numai de 9 și 10.

★
Și ceferiștii au venit la de

monstrație mîndri de succesele ob
ținute în cinstea marii sărbători.

— Brigada noastră de pe loco
motiva 230005, ne declară mecanicul 
URIȚESCU ROMULUS, a economisit 
în patru luni 54 tone combustibil 
convențional și a remorcat toațe 
trenurile după grafic. Pe întreg de
poul, avem peste 2 000 tone com
bustibil economisit iar suma eco
nomiilor se ridică la 300 000 lei.

Intervin în discuție și alți cefe
riști. Strungarul CARITESCU GHEOR
GHE, de la atelierul de zonă arată 
că la ei planul de reparație a fost 
depășit cu 6 la sută, iar imobiliza
rea vagoanelor redusă cu 18 la su
tă,- picherul DOBRE CONSTAN
TIN de la districtul de intMținere, 
șeful de tură SIMIONESCU DUMI
TRU de la revizia de vagoane și 
alți ceferiști vorbesc cu însuflețire 
despre realizările colectivului lor.

— Atențiune, plecăm, spune deo
dată unul din demonstranți. Si co
loana se pune în mișcare,..

In vîrtejul jocului populat (formația de dansuri a căminului cul
tural din Cimpa).

Revărsare de bucurie și entuziasm
(Urmate din pag. l-a/

Oameni de toate vârste
le, de toate profesiile, 
purtînd în inimi bu
curia luminoasei săr
bători, și mai ales do
rința de a-și exprima 
recunoștința fierbinte 
față de partidul lor, 
partidul comuniștilor, 
care a călăuzit lupta 
șl munca întregului po
por spre marile izbînzi 
ce sporesc glia patriei 
noastre. Tineri și vîrst- 
nici veneau cu zecile 
de mii spre a sărbă
tori întîia zi de 1 Mai 
sub faldurile Republicii 
Socialiste România !

Ora nouă și treizeci 
de minute. Străzile Pe- 
troșaniuhil, deasupra 
cărora mii de steaguri 
roșii și tricolore iși 
unduiau faldurile prin-

tre jerbe de fiori și 
verdeață, prin mulțimea 
de pancarte, lozinci și 
tablouri cu chipul con
ducătorilor partidului 
și statului, deveniseră 
acum neîncăpătoare.

In aplauzele mulți
mii, la tribuna oficială 
au luat loc reprezen
tanții organizațiilor lo
cale de partid și de 
stat, conducători ai 
organizațiilor de masă, 
numeroși muncitori 
fruntași ai întrecerii so
cialiste din cadrul ex
ploatărilor miniere și 
de la celelalte unități 
economice.

Mitingul cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 
Mai a iost deschis de 
tovarășul DAVID GA
VRILA, președintele 
Consiliului local al sin
dicatelor.

A luat cuvîntul, vor
bind despre semnifica
ția marii sărbători de 
la 1 Mai, tovarășul 
MOGA IOACHIM, se
cretar al Comitetului 
regional Hunedoara al 
P.C.R.

A urmat apoi marea 
demonstrație de 1 Mal 
a oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Ade
vărată revărsare de 
bucurie și entuziasm, 
vibrantă demonstrație 
a dragostei și recunoș
tinței celor ce muncesc 
față de partid, a hotă
rî rii de a munci cu for
țe sporite pentru obți
nerea de noi succese 
in înfăptuirea progra
mului multilateral de 
înflorire a României 
socialiste elaborat de 
Congresul partidului.

La serbarea câmpenească
Sute de oameni ai muncii din o- 

rașul Uricani s-au Îndreptat în du- 
pă-amiaza zilei de 1 Mai spre dea
lul situat în apropierea orașului. 
S-au adunat aici minerii, împreună 
cu familiile lor, bucurîndu-se din 
plin de timpul extrem de frumos. 
Muzica și dansul, berea rece și 
micii rumeniți pe grătare au dat 
petrecerii fastul și ambianța cuve
nită. Formația artistică de amatori 
a clubului din localitate s-a pre
zentat pe estrada improvizată sub 
cerul liber cu un bogat program.

Prietenii s-au regăsit în jurul 
meselor improvizate pe covorul de 
verdeață, pe care au așternut mîn- 
care și băutură din belșug. Să 
amintim pe minerii: Hrițcan Vasile, 
Năsăleanu Ioan, Lițcan Ioan, Rudic 
Constantin, lăcătușul Schmidt Ioan, 
mecanicul Ursan Victor, maiștrii 
Pavelonescu Valeriu și Blaj Florian, 
toastind în mijlocul prietenilor și 
al familiilor pînă la venirea a- 
murgului.

VALERIU COANDRÂS 
elev

Trec voleibalistele.

Sportivii Văii Jiului
...Un marș sportiv iși 

revarsă melodios, dar 
puternic, acordurile. În
cepe tradiționala defila
re de 1 Mai a sportivi
lor din Valea Jiului.

In fruntea coloanei 
un grup de fete, mlă
dioase, cu obrajii ce în
trec pastelul florilor de 
cais. Și apoi băieții. Flă
căi viguroși, puternici, 
iradiind entuziasm, ti
nerețe, optimism.

Aplauze îndelungi pen
tru reprezentanții clubu
rilor „Știința" și „3C De
cembrie". In rlndul tine
relor fete care flutură 
cu grație panglici mul
ticolore se află multe 
muncitoare vrednice, e- 
leve și studente fruntașe 
la învățătură, tinere care 
în timpul lor liber se în- 
tîlnesc pe terenurile de 
spart ale Văii Jiului. Pi
ramidele și alte exerciții 
de gimnastică executate 
cu talent de citeva gru
puri de sportivi sînt răs
plătite cu puternice apla

uze.

Perfect aliniate, în rîn- 
duri care se revarsă ne
contenit, coloanele de 
sportivi continuă să de
fileze. Trec sportivii clu
burilor Jiul Petrila, Mi
nerul Lupeni, C.F.R. Pe: 
troșani și din celelalte 
asociații sportive din Va
lea Jiului. In rîndurile 
lor remarcăm pe campi
onul regional la lupte 
Moț Florian, pe rugbrștii 
Săbău Vaier, Dijmărescu 
Ioan, pe handbaliștii Po- 
povici Nicolae, Dumitru 
Ioan, pe alptniștii Nevezî 
Nicolae și Avratn Gheor- 
ghe, pe fotbaliștii Mar- 
t ¡novici și Pop de la 
Jiul, Dan și Cotroază de 
fa Minerul Lupeni.

Prin demonstrația lor, 
prin măiestria cu care 
au prezentat frumoasele 
exerciții, sportivii Văii 
Jiului și-au exprimat în 
felul acesta profunda lor 
recunoștință față de par
tid pănlru viața luminoa
să, fericită pe care o tră
iesc astăzi.

Slavă
partidului iubit

(Urmare din pag. 1-al 

florească scumpa noas
tră patrie, Republica So
cialistă România !", dra
pele tricolore cu stema 
Republicii noastre So
cialiste.

Republica Socialistă 
România, expresie a suc
ceselor dobîndite de în
tregiți popor îtn opera 
de desăvârșire a con
strucției socialiste în 
patria noastră este re
zultat al hărniciei și pri
ceperii tuturor oameni
lor muncii din patria 
noastră care sub condu
cerea înțeleaptă a parti
dului comuniștilor și-au 
făurit o țară așa cum 
au visat-o, cum au do
rit-o.

E ora nouă și treizeci 
de minute. începe de
monstrația oamenilor 
muncii din Valea Jiutai. 
In cîntec vioi de fanfa
re, prin fața tribunei 
trec în șiruri nesfîrșite 
mii de oameni ai mun

cii. Scandează lozinci de 
slavă partidului iubit. 
Di.n difuzoare se aud 
versuri calde adresate 
partidului. Comunistul 
Voinici. Ștefan, dirijorul 
fanfarei din Petroșani 
poartă pe piept Ordinul 
Muncii clasa III, semn 
al prețuirii muncii des
fășurată în producție. 
Aici, în fanfară cîntă 
viața nouă, munca entu
ziastă, înaltă imnuri de 
slavă partidului.

O tinără elevă recită 
colegelor în plină stra
dă cîteva versuri proprii 
e drept cam stîngace dar 
izvorîte din inimă :

Pentru zorii luminoși 
și cerul senin.

Pentru viața fericită 
pe care-o trăim

Ție partid iubit
îți mulțumim

Iți mulțumim din inimi, 
din inimi te slăvim.
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SĂRBĂTORIREA ZMEI BE I MAI ÎN CAPITALĂ
Cwîniarea tovarășului 

Paul l¥icuIescu*Mizil
MITNHUL $1 DEMONSTRAȚI*  OAMENILOR MUNCII

(Urinare din pag. l-a)

gaa lor creatoare dezvoltării econo
miei si culturii, înfloririi patriei.

Succesele obținute în timpul scurt 
care a trecut de la Congresul parti
dului ne întăresc convingerea că po
poral nostru, strîns unit în jurul 
încercatei sale călăuze — Partidul 
Comunist Român — va da viață o- 
biectivelor însuflețitoare stabilite de 
Congres, spre binele și prosperita
tea națiunii noastre socialiste.

Tovarăși,
Epoca noastră se caracterizează 

prin mari schimbări sociale, prin 
întărirea forțelor mondiale ale so
cialismului, intensificarea luptei po
poarelor împotriva imperialismului, 
pentru suveranitate și independen
tă, prin amploarea crescîndă a ac
țiunilor clasei muncitoare, a mișcă
rii de eliberare națională, a mișcă
rilor democratice, pentru pace și 
progres social.

Sub steagul atotbiruitor al mar- 
rism-leninismului, popoarele țărilor 
socialiste dobîndesc victorii însemna
te în făurirea noii orînduiri, spo
rind astfel forța economică, socială, 
politică și militară a sistemului so
cialist mondial, înrîurirea pe care 
acesta o exercită asupra dezvoltării 
istorice. Corespunzător intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii, ța
ra noastră pune în centrul politicii 
sale externe alianța frățească cu 
statele socialiste, dezvoltă multila
teral legăturile de prietenie și co
laborare cu toate țările sistemului 
mondial socialist.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, tran
smitem popoarelor din Uniunea So
vietică, China, Bulgaria, Iugoslavia, 
Ungaria, Cehoslovacia; Polonia, Re
publica Democrată Germană, Alba
nia, Republica Democrată Vietnam, 
Republica Populară Democrată Co
reeană, Mongolia, Cuba un cald sa
lut tovărășesc, sincere urări de noi 
succese în opera de construire a 
socialismului și comunismului !

România socialistă militează activ 
pentru promovarea în relațiile in
ternaționale a principiilor suvera
nității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, pentru respectarea strictă a 
dreptului sfînt al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, de a-și 
afirma ființa națională, de a-și ale
ge nestingherit calea dezvoltării po
litice și economice.

Consecvent acestor principii, popo
rul nostru își manifestă deplina a- 
deziune la cauza dreaptă a poporu
lui vietnamez, sprijină lupta sa 
eroică pentru libertate și indepen
dență. Condamnînd agresiunea Sta
telor Unite în Vietnam, România se 
pronunță pentru încetarea bombar
damentelor împotriva R. D. Viet
nam, pentru retragerea tuturor Iru
rilor străine din Vietnamul de sud 
si aplicarea acordurilor de la Gene
va, pentru recunoașterea Frontului 
de Eliberare națională ca unicul re
prezentant al ponorului sud-viet- 
namez.

Incercînd să stăvilească mersul 
înainte al omenirii, cercurile agre
sive imperialiste organizează com
ploturi, provocări, presiuni politice 
și economice, intervenții militare și 
represiuni îndreptate împotriva in
tereselor și securității popoarelor. 
Poporul român este solidar cu lup
ta popoarelor din întreaga lume 
pentru libertate și independență, es
te alături de popoarele Asiei, Afri
cii și Americii Latine in lupta lor 
împotriva colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare a economiei și cul
turii pe calea progresului. '

Transmitem mesajul de solidari
tate internațională al poporului ro
mân clasei muncitoare, tuturor for
țelor înaintate din țările capitalis
te, care luptă împotriva dominației 

monopolurilor, a exploatării și asu
pririi, pentru democrație, progres și 
independentă națională.

Partidul nostru adresează cu 
acest prilej un cald salut tovără
șesc tuturor partidelor comuniste 
frățești — organizatori și conducă
tori ai luptei popoarelor pentru e- 
liberare socială și națională — or
ganizațiilor și mișcărilor democra
tice, progresiste și socialiste. Expri
măm deplina noastră simpatie și 
sentimentele de solidaritate față de 
luptătorii pentru cauza libertății și 
fericirii popoarelor — comuniștii, 
patrioți și alți militanți progresiști
— care în numeroase țări capita
liste și coloniale înfruntă cu dîrze- 
nie și eroism prigoana și teroarea, 
condițiile giele ale luptei ilegale, 
cu încrederea neclintită în victoria 
idealurilor de libertate și dreptate 
socială.

Avînd convingerea profundă că 
de cea mai mare însemnătate pen
tru victoria cauzei socialismului și 
păcii este coeziunea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste mondiale, 
că interesele și țelurile comune ce 
unesc partidele comuniste frățești 
sínt precumpănitoare și mai puter
nice decît deosebirile de vederi, 
partidul nostru a făcut și vă face 
și în viitor tot ce depinde de el 
pentru întărirea unității sistemului 
mondial socialist și a mișcării co
muniste internaționale.

Manifestîndu-se activ pe arena 
mondială, România desfășoară o ac
tivitate perseverentă pentru îmbu
nătățirea climatului internațional, a- 
sigurarea securității europene, pro
movează raporturi de bună vecină
tate și prietenie între țările balca
nice, dezvoltă relații de colaborare 
cu toate statele, indiferent de o- 
rînduirea lor socială. Poporul ro
mân își exprimă încrederea că prin 
acțiunea unită și hotărîtă, în vede
rea preîntîmpinării războiului, a 
tuturor celor cărora le sínt scumpe 
interesele fundamentale ale umani
tății, cauza păcii va triumfa !

Tovarăși,
Anul acesta, sărbătorim 1 Mai 

în preajma unui măreț eveniment
— împlinirea a 45 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, 
aniversare scumpă clasei munci
toare, întregului nostru popor. De-a 
lungul întregii sale existente, parti
dul nostru comunist n-a cunoscut 
îndatorire mai înaltă decît slujirea 
plină de devotament și abnegație a 
intereselor poporului și patriei, a 
cauzei socialismului.

Mai puternic decît oricînd, reu
nind în rîndurile sale peste un mi
lion și jumătate dintre cei mai 
înaintați muncitori, țărani și inte
lectuali, urmat cu încredere nestră
mutată de întregul popor, Partidul 
Comunist Rormîn își îndeplinește cu 
cinste rolul de detașament de avan
gardă al clasei muncitoare, de forță 
politică conducătoare a societății 
noastre. Conducerea partidului nos
tru este ferm încredințată că mun
citorimea. țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii, vîrstnici și 
tineri, bărbați și femei, de toate na
ționalitățile, vor munci cu toată e- 
nergia și priceperea pentru ca pa
tria noastră, liberă și stăpînă pe 
destinele sale, să devină tot mai 
puternică, să realizeze noi și tot 
mai mari progrese pe drumul civi
lizației socialiste !

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc !

Trăiască Republica Socialistă Ro
mânia ! Trăiască poporul român — 
constructor al socialismului !

Să se întărească unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale !

Trăiască pacea în întreaga lume!
Sub conducerea Partidului Comu

nist Român, a Comitetului său Cen
tral, înainte, spre noi victorii în 
desăvîrșirea construcției socialiste !

(Urmare din pag. l-a)

sentimentele patriotice și interna
ționaliste ale oamenilor muncii.

La București, 250 000 de cetățeni 
și-an dat întîlnire in Piața Aviato
rilor, tradiționalul loc de desfășu
rare a marilor sărbători populare.

Ei au regăsit aici atmosfera de 
zile mari, subliniată parcă mai 
pregnant de lumina aurie a acestui 
anotimp, cind seva pătrunde in mu
guri și frunze trezind la viață na
tura. O primăvară pe care o tră
iește și patria noastră. O primăva
ră a istoriei șale cind toate forțele 
creatoare ale poporului cunosc o 
înflorire fără precedent, pornite in
tr-un nestăvilit elan să transpună 
în fapte vastul și insuflefitoral pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
țării elaborat de Congresul al IX-Iea 
al partidului.

Semnificația acestei zile este sim
bolizată de marele glob pămîntesc. 
care domină piața de la înălțimea 
tribunei centrale, deasupra căruia 
se Înalță un mare steag roșu cu 
data festivă 1 Mai; pe panglica 
purpurie ce-1 înconjoară este În
scrisă chemarea de luptă : „Prole
tari din toate țările uniți-vă !". Ste
me ale partidului și patriei înca
drează tribuna centrală. în partea 
cealaltă a pieții, în centru, se înal
ță un mare medalion cu portretele 
dascălilor proletariatului — Marx- 
Engels-Lenin. Fluturînd în adierea 
vîntului de primăvară, flamuri pur
purii se îngemănează cu tricolorul 
steagurilor patriei.

Sute de drapele se înalță deasu
pra mulțimii aflate în piață pentru 
a lua parte la miting. Oamenii mun
cii poartă stemele partidului și ță
rii, tablouri ale lui Marx, Engels, 
Lenin, al fiului credincios al po
porului nostru — Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, portretele membrilor Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
grafice ilustrînd realizări ale eco
nomiei noastre naționale, nenumă
rate buchete de flori. Sentimentele 
internaționaliste de care sínt ani
mați își găsesc expresia în cuvin
tele de salut adresate popoarelor 
frățești ale țărilor socialiste, oame
nilor muncii din lumea întreagă.

Aerul vibrează de urările reluate 
de mii de glasuri și care sínt în
scrise pe mari pancarte deasupra 
tribunelor: „Trăiască 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, ziua irăției muncitori
lor de pretutindeni!", „Trăiască 
Partidul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului, inspi- 
ratoru^și organizatorul tuturor vic
toriilor noastre !", „Trăiască și în
negrească scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România!", 
„Trăiască poporul român, construc
tor ai socialismului I", „Trăiască 
unitatea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale 1“, „Trăiască pacea și 
prietenia intre popoare !".

Ctra 9. Miile de oameni ai mun
cii aflați in piață salută cu aplauze 
și urate îndelungi pe tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Birlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Pe
tre Borilă, Constantin Drăgan, A- 
lexandru Moghiotoș, Paul Nicules- 
eu-Mi7.il, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Leóntin Sălăjan, Ștefan 
Voîtec, pe membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretarii 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pe vicepreședinții 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, care urcă în tri
buna oficială. In tribuna oficială 
iau loc, de asemenea, membri și 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului.

In celelalte tribune sínt prezenți 
conducătorii organizațiilor de masă 
și ai instituțiilor centrale, reprezen
tanți ai întreprinderilor și instituți
ilor bucureșterte, numeroși fruntași 
în întrecerea ■ socialistă, academi
cieni și alți oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Sínt prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas

tră și alți membri ai corpului di
plomatic.

Asistă numeroși oaspeți de peste 
hotare, invitați la sărbătorirea Zilei 
internaționale a oamenilor muncii.

Răsună solemn acordurile Imnu
lui de stat al Republicii Socialiste 
România.

începe mitingul — preludiu al 
marii demonstrații a oamenilor 
muncii. El este deschis de tovară
șul Fior,ian Dănălache, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Bu
curești.

Ia cuvîntul tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea este subliniată în re
petate rinduri de aplauze și urale 
îndelungate.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosfe
ră de puternică însuflețire.

Peste uriașa piață coboară pen
tru cîteva momente liniștea. Două
zeci de trompeți vestesc apoi sosi
rea pionierilor. Intr-o continuă re
vărsare, copii, imbrăcați în costu
me de culoarea cerului de primă
vară, pătrund în marea piață le- 
gănînd în mîinile tinere flori de 
toate culorile curcubeului; parcă 
vin în coloană înseși poienile și li
vezile țării. In frunte o gardă de 
zece pionieri poartă tricolorul 
scump al țării și drapelul organiza
ției lor.

In timp ce peste piață aerul de 
primăvară vibrează de uralele co
piilor care scandează numele drag, 
al partidului, un stol de fetițe și 
băieți urcă la tribună și oferă con
ducătorilor de partid și de stal bu
chete de flori. Flori pentru Partidul 
Comunist Român — părintele iubit 
al copiilor țării, flori pentru cei 
45 de ani de lupte și de victorii 
ai partidului, flori pentru cei care 
conduc minunatul nostru popor că
tre culmile civilizației socialiste. 
Care alegorice trec prin iața tri
bunelor încărcate cu simboluri în- 
fățișînd viața fericită a copiilor 
noștri, multiplele activități prin ca
re se pregătesc să devină con
structori destoinici și puternici, 
„schimbul de mîine" capabil să 
ducă mai departe steagul victori
ilor cîștigate de părinții lor.

După pionieri — însoțiți tot tim
pul de aplauzele celor din tribune 
— pătrund în piață oamenii mun
cii. E o revărsare de forță și en
tuziasm. In fruntea coloanelor de 
demonstranți e purtată de brațe 
vînjoase de muncitori, o mare lo
zincă — „Trăiască 1 Mai".

Urmează grupuri de muncitori 
purtlnd portrete ale clasicilor mar- 
xism-leninismului. Alte grupuri 
compacte aduc stemele Partidului 
Comunist Român și Republicii So
cialiste România încadrate de rin
duri nesfîrșite de steaguri roșii și 
tricolore.

Citim pe mari pancarte cuvinte 
de salut adresate în această zi a 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc popoarelor frățești din 
țările socialiste.

Apropiatul eveniment din viața 
tării noastre este întruchipat de 
urarea.- „Trăiască a 45-a aniversa
re a Partidului Comunist Român". 
In șuvoiul uriaș al demonstranților 
se văd portretele conducătorilor 
partidului și statului nostru.

Tabloul mărețelor înfăptuiri, cu 
care se mîndrește poporul este re
dat in graiul solemn dar elocvent 
al graiicelor și cifrelor. Bucurește- 
nii țin să raporteze realizările cu 
care ei întîmpină aniversarea parti
dului. Cifrele înscrise pe panouri 
evidențiază noi și importante suc
cese. Volumul global al producției 
industriale a Capitalei este în pre
zent de 2,28 ori mai mare decît în 
1959, iar ritmul anual de creștere 
a producției a fost în perioada 
1959—1965 de 14,7 la sută. Bucu. 
reștiul, cel mai important centru 
industrial al țării, produce aproape 
un sfert din întreaga producție in
dustrială. Munca harnică, plină de 
abnegație a colectivelor din între
prinderile industriale ale Capitalei 
se oglindește în succesele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor planului 
de stat pe primul trimestru al anu

lui 1966, în proporție de 101,9 la 
sută, în îmbunătățirea continuă a 
calității produselor la nivelul ce
rințelor actuale ale tehnicii mo
derne.

„De partid condus poporul își clă
dește viitorul" — „Cel de-al nou
lea Congres, nou imbold pentru 
progres", sínt lozinci pe care mii 
de demonstranți le scandează plini 

• de însuflețire.
Trei coloane și-au unit, aici în 

piață, rîndurile compacte pline de 
dinamism. Păstrînd tradiția, deschid 
demonstrația cei ce muncesc în 
raioanele „23 August", „Tudor Vla- 
dimirescu" și „Grivița Roșie". In 
frunte sínt colectivele marilor în
treprinderi constructoare de mașini 
„23 August", „Timpuri Noi" și „Gri
vița Roșie".

Cu puternice aplauze sínt pri
miți muncitorii uzinelor construite 
în ultimii ani, printre care, fabrica 
de mașini-unelte și agregate și cea 
de țevi sudate. întreprinderea de 
piese de radio și semiconductori- 
Băneasa, Complexul pentru indus
trializarea lemnului de la Pipera.

Cîteva grafice înfățișează dez
voltarea impetuoasă a construcți
ilor Capitalei care a devenit tot 
mai frumoasă, mai modernă. Noi și 
impunătoare clădiri completează 
peisajul bucureștean; numai în pe
rioada 1959—1965 s-au construit 
peste 76 000 de apartamente, pre
cum și un număr însemnat de e- 
dificii social-culturale. \

Printre demonstranți se află 
numeroși lucrători in dome
niul științei din institutele de 
cercetări și proiectări departa
mentale și ale Academiei Re
publicii Socialiste România. In 
rîndurile coloanelor se află și mulți 
dintre creatorii noștri de valori 
spirituale: scriitori, compozitori,
minuitori ai penelului, sculptori — 
cei chemați in epoca noastră să 
ridice spre cuimi tradițiile înain
tate ale culturii românești, să-i îm
bogățească patrimoniul și să con
tribuie la dezvoltarea conștiinței 
socialiste, salută din toată inima 
ziua de azi, marea sărbătoare a 
muncii.

Mesagerii tineretului studios, ve- 
niți la demonstrajie, își exprimă, 
cu elanul specific tinereții, recu
noștința fierbinte pentru condițiile 
de viață și de studiu ce le sínt 
create. Braț la braț cu ei sínt co
legi de-ai' lor din zeci de țări ale 
lumii care studiază la București.

Imbrăcați in pitorești costume Ra
ționale, își fac apariția în piață 
grupuri de oameni ai muncii de pe 
ogoarele regiunii București. In su
netele vesele ale tarafului, în pia
ță se încing hore. Pe o mare pan
cartă este scrisă lozinca „Trăiască 
și să se întărească alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare".

Zecile de mii de oameni ai mun
cii care demonstrează în piață au 
brațele încărcate cu flori, flutură 
eșarfe multicolore, dau drumul la 
baloane multicolore, porumbei care 
se înalță în văzduh.

Impresiile bogate și variate se 
'contopesc într-o singură imagine, 
aceea a omului muncii liber din 
patria noastră — român, maghiar, 
german și de alte naționalități — 
conștient de răspunderile sale, op
timist, încrezător în forțele lui crea
toare. Și această imagine este stră
bătută de uriașa forță a celui ca
re dă vieții noastre noi de astăzi 
strălucire, profunzimi și sensuri 
majore — Partidul Comunist Român.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală ia sfîrșit cu tradițio
nala paradă a sportivilor.

In piață, deasupra căreia mai 
stăruie încă ecoul marii demonstra
ții, ce a durat patru ore. răsună 
din mii de piepturi imnul de luptă 
al clasei muncitoare de pretutindeni 
— Internaționala.
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