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SĂRBĂTORIREA ZILEI RE 1
B

Piața Aviatorilor din Bucu
rești, împodobită sărbătorește, 
cunoaște o puternică însufle
țire.

Ora 9. Salutați cu aplauze 
îndelungi șt puternice urale, 

, au < luat loc în tribuna oficială 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Qhivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîtlădeanu, Emil 
Bodnăraț, Alexandru Drăghici, 

/Paul Nibulescu-Mizil, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Alexandru 
Moghioroș, Gheorghe Rădu- 
lefscu, LeOnte Răutu, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, mertibrii 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretarii Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri. In tribuna ofi
cială au luat loc, de aseme
nea, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului..

Alături de conducătorii 
partidului și statului nostru, 
în tribună se aflau Guy Mol- 
let, secretarul general al 
Partidului Socialist Francez 
(S.F.I.O.), și Youssef Faysal, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist 
Sirian. ,.

Mitingul Hi fost deschis de 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al Ș.C.R., 
pr.lm-secretar al Comitetului 
orășenesc București at P.C.R:

A' luat cuvîntul tovarășul 
life Verdtț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Cuvîntarea a fost sublinia
tă în repetate rînduri de urale 
si ovații.

I Mitingul a luat sfîrșit intr-o 
atmosferă de mare entuziasm.

Aerul proaspăt al dimineții 
vibrează de sunetele înalte 
ale trompetelor pionierești, 
vestind începerea marii de
monstrații. Coloana unduitoa
re a purtătorilor cravatei ro
ții, îmbrăcați pentru prima 
dată -in noua lor uniformă 
pionierească, pare un utiaș 
Caleidoscop viu. Ei agită bu
chete de flori deasupra ca
pului. Stegarii pășesc plini de 
entuziasm, cu zîmbetul pe 
biuze, fluturînd tricolorul 
scump al țării și drapelul or-

(Continuare în pag? a 3-a)
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siste de pretutindeni, ziua frăției și solidarității internaționale a oamenilor muncii în lupta pentru viață mai -bună, libertate și independență națională, pentru socialism, democrație și pace.Cu prilejul acestei mari sărbători. Comitetul Centra’ al Partidului Comunist Român, Consiliul de' Stat -și< Consiliul de Miniștri . adresează tuturor celor ce muncesc în fabrici și uzine, pe șantiere și pe ogoare, în instituțiile de învățămînt și cultură un salut tovărășesc și cele mai calde felicitări pentru marile succese abținute în toate domeniile- activității materiale și spirituale, în îndeplinirea programului de înflorire multilaterală a patriei noastre.Salutăm cu căldură prezența delegațiilor prietenești de peste batire la aeeastă tradițională manifestare populară.Aniversarea zilei de 1 Mai este și în acest an întîmpinată de poporul nostru cu un bilanț bogat de''înfăptuiri. Se dezvdltă cbntibuu industria noastră socialistă, pe baza tehnicii și tehnologiei moderne. Sarcinile planului de stat pe anul trecut au fost realizate și depășite de toate -ministerele ȘS toate regiunile țării. Am încheiat în condiții bune primul trimestru at anului în curs, îndeplinind prevederile de plan la producția globală industrială cu 101,4 la sută — ceea ce reprezintă o creștere cu 14 la sută față de primul trimestru al anului trecut. Ridicîn- du-și măiestria, și mobilizîndu-și e- nergiile și priceperea, inginerii, tehnicienii, muncitorii patriei obțin, succese în creșterea productivității muncii, în țului de cost, în calității producției, posibilitățile ca șimuncind cu elan și perseverență, Să : îndeplinim și să depășim prevederile planului în industrie, a- sigurînd premise solide pentru transpunerea în viață a. tuturor o- biectivelor cincinalului.Prin munca harnică a țăranilor, a mecanizatorilor, inginerilor și tehnicienilor, a tuturor oamenilor muncii de la sate rodesc măsurile

reducerea pre- îmbunătățirea Avem toate în acest an.

adoptate de partid și guvern pentru dezvoltarea multilaterală și 

complexă a agriculturii. Anul trecut a-a obținut ceâ mai mare recoltă de cereale din istoria țării Se află într-un stadiu înaintat lucrările agricole de primăvară: la principalele culturi campania de însămînțări se apropie de sfîrșit.Intelectualitatea țătii paastre a- daugă noi creații și realizări' de
(Continuare in pa'g. a 3rd)

I N V ALE A JIUL UI
Zorii zilei de 1 Mai. Soarele 

iși. răspîndește cu dărnicie ra
zele întregind aspectul Sărbă
toresc al Văii Jiului: Din, toate 
localitățile, sute de mineri, 
constructori, energeticieni, fi
latori, ceferiști, forestieri și 
alți oameni ai muncii se în
dreaptă spre Petroșani pentru 
a participa la mitingul și: de
monstrația de 1 Mai, Aduc cu 
ei bucuria vieții libere și feri
cite pe care .o trăiesc astăz> 
toți cei ce muncesc din patria 
noastră ■ Socialistă. Rifd^tă 'dra
pele roșii și tricolore, portre
te ale conducătorilor iubiți ai 
partidului nostru, grafice ca
re vorbesc despre succesele 
dobîndite în întrecerea saeia- 
tlșiă pentru. îndeplinirea sar
cinilor de plan pe cel ds-al 
doilea ati al cincinalului, a 
sarcinilor trasate cfe Congre
sul al IX-lea ăl Partidului Co
munist Român Multi dintre 
ei poartă pe piepturi ordine, 
medalii și steluțe de fruntaș 
în întrecerea socialistă, semne 
ale prețuirii muncii ireproșa
bile desfășurate în producție.

Cu mult înainte de începe
rea mitingului, locul din fața 
tribunei și străzile din jur 
erau înțesate de mii de oa
meni ai muncii. Este Ora 10. 
In tribună iau loc tovarășii 
Rașca Nicodim, secretar al Co
mitetului regional de partid. 
Hunedoara, Sîtbu Băiuț, mem
bru al Biroului Comitetului 
regional de partid, Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid, Fur- 
dtli Gheorghe, Piinișoară Ti- 

> tus, Negruț Clement, . secre-

(Continuare în pag, a 3-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Roșea NicodimDragi tovarăși,împreună cu întregul popor român, cu oamenii muncii din întreaga lume,, sărbătorim astăzi ziuă solidarității internaționale a celor ce muncesc, ziua frăției în lupta pentru, libertate și „viață mai buiță,,. pentru pace, democrație și ,sțjc ialism. .(Jiț jjrilejjjl. zilei dș 1 NJai per- miteți-mi ca, în numele . Goniitetu»’ lui regional de partid Hunedoara, să adresez participanților la ațest miting-și tuturor .oamenilor muncii din orașul regional Petroșani un călduros salut și felicitări pentru Realizările obținut? în dezvoltarea economică și culturală a orașului, pentru contribuția pe pare o aduc în opera desăvîrșirii construcției socialiste, la înflorirea patriei noastre.Tovarăși,Sărbătorim ziua de 1 Mai în condițiile cînd întregul nostru popor înfăptuiește cu succes mărețul program al înfloririi României socialiste elaborat de cel de-al IX-lea Congres al. Partidului Comunist Român. Sarcinile primului- an al cincinalului au fost- îndeplinite și depășite, iar în primul trimestru al acestui an planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 101,4 la sută, obți- nîndu-se o creștere de 14,1 la sută față de primul trimestru al anului trecut. Sub conducerea partidului, poporul nostru a obținut realizări importante - în agricultură, precum și în domeniul invățămîntului, științei, culturii,, și artei, în ridicarea 

continuă a nivelului de civilizație din patria noastră.Pătrunși de un fierbinte patriotism. de încredere neclintită 'în politica partidului, oamenii muncii din regiunea Hunedoara pun întreaga lor energie 'șF capacitate creatoare în slujba realizării cu succes a obiectivelor planului cincinal, a creșterii continue a bUnăStăHi și fericirii poporulOi? ’In primele trei luni ale*'«Cestul an,. pe ansamblul .regiunii, planul producției globale, industriale a fost depășit cu 28 milioane. lei, iar al producției marfă vfndută șLînca- sată cu peste 80 milioane lei.La’ aceste realizări au . adus o contribuție însemnată și colectivele de muncă din Valea. Jiului, Minerii de la toate exploatările, lucrătorii de la cele trei preparațh și de la Uzina de reparat utilaj minier, de la I.E.C. Paroșerti, F.l .A. „Viscoza" și întreprinderea forestieră, de pe șantierele de construcții industriale si social-eulturale, de la C.F.R., din transporturile! auto si din telecomunicații precum și din celelalte unități economice ale orașului au obținut importante sub- cese în activitatea lor. Astfel, producția gobală planificată este realizată în proporție de 100,5 la Sută; productivitatea muncii de 100,2 la sută; beneficiile peste plan se ridică la 1 171 000 lei. Minerii au dat circa 20 000 tone cărbune brut peste plan din care mina Lupeni — mină care deține drapelul de fruntașă pe ramură — aproape 11000 tone. La fel s-au dat’ în pids 9 milioane-kWb energie eleetrfsfi, 1 S00
(Continuare în pag. a 3-a)
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Roadele culesului în zi de sărbătoareȘărbătorile ne găsesc întot- deaung gata de a răspunde afin. Stativ întrebării: „Vă mulțumește bilanțul de pînă ac um al ac țh Vftgtii dumneavoastră Ne ga* mc gate de a răspunde, pentru Cț pregătim afirmația, zile, săpță- ț^ni șj luni te Find înțr-o cotidiană flpffipirtiție FU ppi, cei de azi și ey Hfapyl. Dg apăsa șipț sărbătorite MăStFg ătît de pline de farmec ȘÎ defflinpte de voie bună. intre șăp- Utofi, a mfatota pe eșre o glorb ffaă teii semenii cinstiți din tame, tf« îs sa parfumul primăverii și to- eie< bueyrie dă a constata c* am tfr&bfttet partea de inegpyt a amu lui te eâdente pe eftFe np*am prp- py«*o; ba chiar ceva mai aceste* MlOamgnii Văii ngasțre eei ce ftmufa gămînțutei comori negre, 
materiei torta megawaților, faălți* 
nifar o parte dte «pr ori munte* 
lui podoaba „capiterite <- au sărbătorit Ziua muncii sub semnul e- gălității între ceea ca șirgU propus și ceea ce au realizat. Grafice purtate cu mîndrie de brațe vînjoașe au rapgrtat fn public măripieg cantitativă a termenilor egalității și hoțărireg de ă stabili alte semne de egalitate- Mărimea aceasta înseamnă mii de fene de cărbune eKțFgs, sute de apartament^ care se profilează deocamdată sub forma de ziduri pe orizontul fieeăpuj ©Fgș din Vale, milioane de kilowați/ore „PPHlpați" te sistemul energetic național, mii de țone de utilaj re- pgjtet, mii de metri eubj de masă iempoasă smulsă muntelui și dă- Fbîtă oamenilor și cite și mai cite țppeșponțlențe ale mărimii- Cplep- Mgle de ogmeni ai muncii care au teiteut prin fața tribunei oficiate ;'u gșggaț te locul de cinste binemeritată n te fruntea loi *- pe asei care în producție ș-au situat țot în frunte. Și au fqst cy sutele la sărbătoarea muncii acșî cgj-e pyr- țgu cp mîndrie pe piept ordine Și tlte$alij. cîțș una, două, trei ?3U pțlțru ștelyțș purpyrți *** fașemne ale vH^niejei.pin coloane am cules cjteva gînduri despre prezent și viitor, împărtășiri ajg byțuriei, pe eare le reȘȘm aici.

Un interviu fUlgeF eu dai mineri -» Ghioaneă Sabin și Btupgni Iulian — din coloana celui mai destoinic colectiv al bazinului căruia i-a revenit cinstea să treacă primul prin fața tribunei oficiale. Doi bărbați viguroși eare purtau pe piept numeroase ordine și medalii rr- semne ale înaltei prețuiri pentru merite deosebite în muncă, pășeau în fruntea coloanei purțînd trefeul cîștigat de colectivul minerilor iupeneni prin rezultate deosebite în primul an al cincinalului.—> Satisfacția cea mai mare cu prilejul sărbătoririi muncii ? In primul Find ziua aceasta minunată sare ne stîrnește entuziasmul și Vbte bună. Bucuria cea mare ne-o prilejuiește însă cinstea de a purta steagul de exploatare fruntașă pe țară ai a deschide demonstrația.— Dar titlul de fruntaș obligă...«»intr-adevăr, obligă la mai mult, te cucerirea unor noi v|e* tigrii care să desăvârșească păstrare? trofeului eîșțigat. Sînțem optimiști, Ne-am judecat posibilitățile, rgsurșele, ațp prevăzut căile pg cgre urmează să perseverăm- In analizele întreprinse de colec-ți- vgte de șpitetelișți din cadrul mi- itel noastre. fa adunările de narțid apț nyș în evidență rezervele țje cjțțv dispune colectivul pxSdfttăHi b08Șțp® spre a lucra mgi spornic și mai eficient. spre a satisface e- țflfdnțgle mari puse dș partid tetei! economiei țării. In scrisoarea țriftdMi eandueeFii partidului, eo- iMtiVMl minei Lupeni s-a angajat o? pe hsîa folosirii mai raționale a fSHdului de timp, a efectivelor îfl generai, să obțină rezultate sub- șUșțtei mal PWH deeîț fșî grevă* xusfc inițlgl. Hotărirea noastră de a miteri mai bine este exprimată în eifpețe angajamentului majorat și anume : de a extrage 25 000 țgng cărbune peste plan, de a realiza 1 700 000 lei economii, de a obține 

o productivitate cu 1£ ia șută nșai mere decjt cea planificata.Șînt cotele noi ale vredniciei spre care țintește fa muma lui plină de pnteș șl perseverență colectivul mingi Lupeni.W» Șj pentru că e vorba de bucurii, ne-a spus minerul fifatoampă Șabin, ey am te familia pat'v surse gg bucurii ?ilnteg »w cei patru copii ai BafiF an exemplu- Fie- <-are notă «mnă p? etwa 9 tetita maa ^sa afara la mă doc* gUtte A* mantă fa abatej-
PMfaarul Bartha Fraaaiaa da fa mina Fețrili ne--a fest racemandat drept urmi din rai mai $wi«itewrti pur- tăteri gi tittyfai de fruntaș ifl fa- tracara- De 1B «ni eondpee o brigadă §i de 18 ani numele lui n-a lipsit de pe lista fFunfașiipr. @i nu va lipsi, eu siguranță, nici In aeest gp. „Ply§ul“ ce-1 raportează brigada minerului Bartha se ridică deja la peste 1 000 tone cărbune.— Satisfacții, planuri de vjitor ?— Mulțumirea că munea mea e răsplătită omenește și ne asigură bn teși jșlin de bucprie- Am adu
nat! banij antry q mftȘină- Dar, deocamdată ne-am făcut alte planuri, hi Vârg vpem să plecăm cu familia am un băiat care obține în carnetul de elev note numai de 9 și 10 — într-o excyrși# îjj șțrăi- nătate, prin O.N.T.

Un glt interlocutor p ppuă confidență :ințîi Mai d 9 dublă sărbătoare pepțru mine, ne-a spus brigadierul Farcaș loan din coloana minerilor din Lpneg. Ziyg muncii e și ziya mea. Și aceașța vă rog s-o înțelegeți la propriu ; e ziug meg de naștere. Așa că peri în suflet bu- cțirfa cg mi-9 prilejuiesc ambele
Primăvara în coloanăȘiflieț de trompete, răpăit pe tobe, gfasuri cristaline de cppii au anunțat trecerea prin fața tribunei a celor mai mici demonstranți — pionierii și școlarii. Parcă și soarele a fost jnai darnic în a- ceie clipe. Fețele purtătorilor cravatelor purpurii au căpătat culoarea bujorilor. Bujorilor din o- braji li s-au adăugat flori naturale și crengj înverzite, multitudinea de nuanțe a costumelor, stegulețelor, bgloanelor și eșarfelor multicolore, formînd o adevărată grădină în mișcare. A defilat în marș voios, ritmic și grațios, întreaga noastră primăvară. Ca omagiu adus aceluia care veghează ia fericirea noastră, ta fericirea far, pionierii au fascriș cu trupurile pe asfalt inițialele rju- metor dragi P.C.R. și R.S.R. și al marii sărbători a oamenilor muncii — 1 Mgi. Pionierii ay adus la demonstrație, o dată cu voioșia și optimismul lor robust, și roadele muncii din școli, materializate în

Terenul de volei în mișcare al elevilor din Fetiila, care Sși dis-
pută un set demonstrativ.

Preparatorii 4in 
Lupeni raportîggl

Ifairifa # Iți’ 
în primul m 
tru al anului a- 

cesta 

evenimente. Ziua muncii — bucuria țjatoriei împlfaitej bunăoară, brigada mea figurează pe graficul înțpgcerii cu a depășire de 1500 tone cărbune extrase peste plan de la începutul anului, Apoi, bucuriile uvi vieți îuprijpite, prilejuite de satisfacțiile cotidiene. Azi împlinesc 3* de ani. Șînt de 13 ani în Valea Jiului. Am venit ca un flăcău oarecare pentru a-mi găsi un rost în viață. Mi i-am găsit, fondue o brigadă fruntașă. Am o familie fericită. Băiatul meu a fost anul trecut premiat pe școală. Ce-mi doresc pe viitor ? Să mă bu- cyp în acgegși măsură ca șj pînă acum, împreună CU familia, de pe urma muncii de miner pe earg gm îpdrăgit-o.Ne-am despărțit de interlocutorul nosțru urîpdu-i viață lungă și împlinirea țuțuFșr dorințelor.
RUn oij) din „cetatea luminii" ne ȘPfate : „Q țșjițraig ț^rmuelectrică 
notele de 8. 9 $i 1Q pe care ie purtau cy mințlrig, au adua lpzinci și giivinta dp mulțumire partidului părinte.„împreună ou cplegele mele, cu toți elevii școlii noastre — ne-a șpug PătFașcy Adela, președinta Unității de pionieri a Școlii generale hf. 1 Petroșani — venim la aceasțg măreață sărbătoare a Riuflcji, animați de dorința de a învăța mereu mai bine, de a încheia cp succes anul școlar".Ne-ar fi impesihil să notăm în cîțeya rfaduri pe toți elevii fruntași din școlile Văii Jiului, prezenți la demonstrație. Ne limităm doar la cîțiva: Șiclovan Cqdruța, Daneu Anca, Meriu toana, Mihart Victori», Bfaân Jenjcă, Muru E- milfa, Nițar loan, Teodorescu Le- tiția. Elevii Școlii generale nr. 5 Lupeni au defilat în frumoasa costume naționale; cei de la Slătjni- oara, în plăcutele lor costume locale, au încins o aprigă învîrtită; mulți au defilat însă în dublă calitate : de elevi și sportivi frun-

cum a cea de ta rareșem, cu agregate moderne, automatizate n-ar putea fi stapfajtă decit de oameni mereu puși pa căutări- De aeaste căutări se teagă bucuria mea ca om cu o răspundere socfală. Sînt bucuros să eonstaț că în urina noastră numărul inovatorilor e dubiu pînă astăzi față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. E un barometru care ne a- ifită că oamenii alături de care lucrez gîndesc, caută și aduc îmbunătățiri în procesul muncii lor". Omul acesta e șeful serviciului tehnic al termocentralei — inginerul Erselt Tiberiu.

La sărbătoarea 
muncii, elevii de- 
menșțrează cu 
roadele muncii 
for -**, numai no. 

te bun»

țași. ProfeBprii de educație fizică Peterfi Eugen și Peterfi Virginia, Golubov Mihai, Gurtayenco Țeo- dorina, Cocor Dan, Ciortea Ioan au adus la demonstrație o părticică din munca lor didactică pentru pregătirea unor sportivi care să bată cît mai devreme la porțile consacrării. Au defilat sub soarele cald de mai mieii schiori din cercul inițiat și condus de profesoara Peterfi Virginia; pe un teren de volei în mișcare elevii profesorului Dan Cocor de la Școala generală nr. 1 din Fetrila au demonstrat un scurt get de volei, iar boxerii și-au încrucișat mănușile de viitori campioni.Sportivilor elevi le-au urmat sportivii care activează în diferite campionate alg țării. Aceste corpuri pălite în feey.1 disputelor în săli și pe terenuri au adus la Ziua munrii cypg de victorii, dorința de a ng remonta mai bine Valea în întrecerile la eare vcw lua parte.Tinerețe, entuziasm, viguri fag- ripste. Carp tfnăr nu posedă asemenea atribute. Eleva Vlădari Angela d? te Liepul petroșani ne-a mărturisit î „Deși m>-am luat rămas bun da te școală, vgi fi legata de carte, de învățătură, încă multi ani. Pînă rind vai flvea în mină diploma de bacufaureat «nt încă elevă. §i sper să am diploma chiar în această iun§ eînd vom începe examenele, ba viitorul 1 Mai aș dări să defilez în calitate de studentă ta Facultatea de chimie industrială din București seu Timișoara, chele ypi da examen de admitere".In coloanele demonstranților s-au «ffat și aițj tineri, elevi șj studepți. Unii demonstrau pentru prima oară cp elevi de liceu, alții pentru Ultima; unii veneau la 1 Mai din înțîiul an de studenție, alții din ultimul. Pe toți însă îi

In cQÎpgna preparatorilor de la Coroești am ascultat mărturisirea impreștonynță a șefului de echipă 
' Otagu Jpan :— sărbătoarea muncii, sărbătorile cele noi ale noastre, înseamnă pentru mine tot ceea ce reprezint ca pm. Pentru Că putem sărbători liberi această zi, pentru că munca e cinșțită cum se cuvine, pentru că' eu am devenit un om mîndru de puțerpa mea <le muncă. Cu mîndria aceasta în sufleț am yenit fa demonstrația oamenilor muncii.

unea idealul comun — de a fi utili societății, de a contribui cu brateJe și cu mintea la edificiul progresului și civilizației.„Eu pe-a răspuns elevul Hodor Zign -- vip Jș acest înțîi Mai pentru prima oară ea elev al liceului industrial din Petrpșani. Sfat fa anul I C, Mi-am ales e- lectrptehnica pe care aș vrea s-o eontjpyi și după licey“.. „far noi -i, Avramiuc Georgeta și Muntpanu Mircga -r- yenim pentru prime oară la sărbătoarea muncii fa uniforma Institutului de mine din Petroșani. Prima parte a acestui înțîi an de studenție ne-a adus satisfacția unor note bune. Defilăm azi cu entuziasmul șj voioșia specifică vîrstej, dar și cu gîndul la sesiunea de examene do care ne desparte puțină vreme și pe care ne vom strădui s-o încheiem- de asemenea, cu succes.Purtînd drapele șj lozinci, flori și portrete ale conducătorilor partidului și statului, au defilat alături de cei ce sg pregătesc pentru viață pe băncile școlilor și-n amfiteatre șj dascălii lor. Au pășit hotărîți prin fata tribunei o parte din marele detașament a] intelectualității noastre — profesori. învățători, educatori. Ei au adus la sărbătoarea muncii hotăFîrea de a ureg pe o treaptă tot mai înaltă învățămîntul nostru de toate gradele. Se citea această hatărîre pe fețele cadrelor didactice Bră- deanu Njeefae, Suefa Aurel, Popescu Njealae, Mușteanu Pompiliu. poleaou lean. Popa Gheorghe, durea Teodora, Văduva Constantin. Păuneseu Dumitru. Popeseu Apton, Ocroglfci loan, Ionescu Constantin și a tuturor celorlalți prezenți la demonstrație.
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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI
(&rmara din pag. I)vaîoșrp patrimoniului spiritual al poporului. - aducînd o prețioata contribuție la propășirea patriei.Pe tot cuprinsul pațrjej șe desfășoară o vastă activitate de construcții de locuipțe, instituții de cultură șj medjco-sanitare, care schimbă continuu înfățișarea orașelor și satelor românești. Pe baga rezultatelor obținute în dezvoltarea economiei naționale sînt pu- i se în aplicare masuri de ridicare a niyelului de trai al populației. In acest an a intrat în vigoare noul sistem de pensionare a salariați- lor, pensionarea țăranilor cooperatori, au fost Unele produseToate acesteeforturilor șia celor ce muncesc de la orașe și sate, sînt rezultatul aplicării în , viață a pol it joii marxist-lepiniste a Partidului Comunist Român, forța conducătoare a societății noastre, inițiatorul a tot ce este înaintat, progresist, a] măreței opere de dezvoltare și înflorire a României socialiste ! înfăptuirile de pînă acum ne dau deplina certitudine că întregul nostru popor, însuflețit de perspectivele luminoase ale viiț. ului, va îndeplini cu deplin șucces programul măreț de desă- vjrșjre 4 construcției socialiste în patria noastră!

reduse prețurile la de larg consum, realizări sînt rodul activității creatoare

T0VARĂ3tH.tll întăresc forțele mondiale gțe progresului șî păcii. Ideile socialismului — a căror primă întruchipare a eonstituiDp victoria de acum so de ani a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — pătrund tot mai adînc în conștiința maselor, își sporesc continuu forța de a- tracțîe în lume.Sentimentele noastre de adîncă solidaritate frățească se îndreaptă spre poporul vietnamez, care luptă cu eroism împotriva agresorilor imperialiști pentru a-și apăra li- l>ertateâ. independența, dreptul de a fi șingur stăpîn în patria Poporul român este alături de pprul vietnamez cu încrederea strămutată în triumful final cauzei sale drepte.Adresăm un călduros salut prietenesc tuturor popoarelor care luptă, pentru independență și suveranitate, pentru libertate, pentru apărarea ființei lor naționale și sîntem încredințați că vor obține noi victorii împotriva neocolama^ lisipului, pentru dezvoltarea nomică, socială și politică de stătătoare.Transmitem salutul nostruluptă clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii, forțelor democratice și progresiste din țările capitaliste. Ne exprimăm solidaritatea internaționalistă cu partidele comuniste din întreaga lume, puternice forțe ale progresului sorial, care desfășoară o luptă plină de abnegație, unele dintre ele în a- dîncă ilegalitate, înfruntțnd teroarea dezlănțuită de reacțiune, pentru mobilizarea maselor Ia apărarea intereselor lor vitale, pențru socialism.întregul nostru popor își manifestă și cu acest prilej simpatia și solidaritatea eu lupta poporului grec împotriva reacțiunii și cere •să se înceteze măsurile de repre-

sa. pofteai

ILIE YERDET buția ta cauza nobilă a unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești.România socialistă desfășoară pe plan internațional o politică pctlvă de pace. In spiritul Declarației de la Rucurești din 1966, partidul și guvernul nostru militează pențru asigurarea securității europene, pentru promovarea relațiilor de colaborare cu tpate țările lumii, indiferent de prînduirea lor socia]- politjcă, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în afacerile interne, egalității în drepturi și a- vantajului reciproc, a dreptului imprescriptibil al fiecărui ppppr de a-și hotărî singur soarta.Poporul român își exprimă încrederea eă prin acțiunea unită și hotărîtă a tuturor celor cărora îe sînt scumpe interesele fundamentale ale triumfa umanității, cauza păcii va în întreaga lume 1
eco- sine Dragi tovarăși.

de

Roșea Nicodim
(Urmare din pag. I)kg fire și fibre artificiale, 337 mc 

eheresțea și alte produșg.Oamenii de știință și cultură, inginerii, medicii, întreagă intelectualitate participă activ la opera de construcție socialistă, la dezvoltarea econom^, ta ridicarea nivelului cultural al maselor largi de la orașe și sate.Succesele frumoase obținute în toate domeniile — rod al activității creatoare depuse de oamenii muncii sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român ne întă- re»' încrederea că obiectivele în- suflețitoare stabilite de Congresul al IX-laa al partidului, spre binele și prosperitatea națiunii noastre socialiste, vor fi transpuse în viață.

\ Dragi tovarăși.Cu prilejul zilei de 1 Mai, poporul nostru își reafirmă sentimentele sale de puternică solidaritate cu forțele sociale care, pe întregul glob, luptă împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și progres social.întărirea prieteniei frățești, 4 legăturilor multilaterale cu toate țările socialiste constituie preocuparea centrală a politicii externe a ■ siune și teroare, să se restabileas- partidului și statului nostru. Adre- ' șgm cgldg felicitări și urări de eortțjnuă prqsperitate popoarelor din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, China, Cuba, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica j Democrată Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, Uniunqp Sovietică, Republica Democrată Vietnam, care, sub conducerea partidelor lor comuniste și muncitorești, obțin importante succese în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai, în construirea noii societăți. Prin realizările lor, țările socialiste exercită o puternică influență asupra proceselor fundamentale ale lumii contemporane,

că' legalitatea, să nu se întreprindă nimic care să pună în primejdie viața patrjQților și democraților greci.In condițiile actuale, cînd ecreu- rjle reapțiunii mondiale, în frunte cu imperialismul american, se a- mestecă brutal în treburile altor popoare, atentează Ia independența și suvpramt&țea lor, se împung ca o cerință Imperioasă unirea tuturor forțelor progresului, în primul rînd întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, 4 partidelor comuniste și muncitorești. Acționînd cu perseverență în acest spirit, Partidul Copiunist Rpmân nu va precupeți nici un efort pentru a-și aduce și pe viitor contri-

Trăim vremuri formări în toate societății noastre, progres social. Directivele Congre- nuțui ai ix-lea al Partidului Comunist Român constituie un program însuflețitpr de dezvoltare a industriei, agriculturii, științei și culturii, de ridicare a țării spre noi culmi ale civilizației socialiste. întregul nostru popor, animat de încredere nestrămutată în politica partidului, muncește CU Bvînt. și hotărîre neabătută pentru transpunerea în viață a acestui program. Conducerea partidului și statului este pe deplin încredințată că muncitorii, lucrătorii de pe ogoare, făuritorii de valori spirituale, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, strips unițj în jurul partidului, își vor mobiliza toate capacitățile Și forțele creatoare, pentru a îndeplini și depăși obiectivele planului de stat, spre binele întregului nostru popor, ale prosperității României socialist^.Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității și frăției internaționale a celQr ce nțunepsc.!Să trăiască și să înflorească patria noastră scumpă — Republica SocialistăSă triumfe zimifi țârilor comuniste și ționale !Trăiască pacea în lume iSub conducerea Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, înainte spre noi și importanțe succese în desăvîrșirea construcției socialiste!

de adinei trans- domanille vieții de neîntrerupt

România I cauza unității și co«- șocialiste, a muncitorești mișcării interna-.Întreaga

(Urputre din pag, 1)

ganizației lor. Intpnind cu
noscutul imn Trei culori, pio
nierii — așezați in careu — 
-înalță drapelul patriei pînă 
in virful catargului simbolic, 
adus de ei în Piața Aviato
rilor.

Vn grup de pionieri se des- z prinde din rînduri. Urcînd la 
tribuna oficială, copiii oferă 
conducătorilor partidului și 
sfatului buchete de flori — flori pentru Partidul Comu
nist Român, părintele iubit.

Intră în piață primele co
loane de oameni ai muncii. 
Fiecare om cu o floare, fie- 
cpre colectiv cu buchete de 
succese in îndeplinirea anga
jamentelor luate. îp cinstea 
marii sărbători. Graficele sînt 
adevărate oglinzi reflectind 
insuflețițoarea realitate a unui 
București în plin avînt, oare 
realizează o producție indus
trială de peste 10 ori mai 
mare decit aceea din 1938. In 
salba de remarcabile înfăp
tuiri ale întregii țări, cele ale 
bucureștenilgr șe înscriu fa 
loc de frunte. Planul produc-

ției globale pe primele patru 
luni ale acestții an a fost rea
lizat în orașul București iacă 
din ziua de 28 aprilie, Hindu
se peste prevederi 909 tone 
laminate
tone țevi din oțel, 121 400 m p 
țesături din bumbac, 97 200 
tricotaje, 31 700 perechi în-

finite pline, 1770

ință și cultură, cercetători 
din institutele departamentale, 
ale Academiei. Ei își expri
ma dragostea și atașamentul 
față de partidul clasei munci
toare care a deschis largi ori
zonturi științei și artei româ
nești, iși afirmă hotărțrea de 
a contribui și mai activ la

LA BUCUREȘTI
călțăminte cu fețe din piele, 
82,5 tone unt și numeroase 
alte produse.

Briptr-o hună gospodărire n 
mijloacelor materiale și bă
nești, colectivele unităților’ e- 
conomice din orașul București 
au obținut economii peste 
plan, în primul trimestru, in 
valoare de aproape 13Q mili
oane lei ri beneficii suplimen
tare de 162 milioane lei,

In rîndurile demonstranți
lor șe află reprezentanți ai 
intelectualității, oameni de ști-

înflorirea României socialiste, 
la ridicarea prestigiului ei 
științific și cultural. Paralel 
eu cercetările fundamentale ț> 
de perspectivă, gț acoraă, în 
luminq indicațiilor partidului, 
cea mai marș atenție solu
țiilor eu aplicabilitate imedia
tă în producție.

Alături de oamenii de ști
ință demonstrează scriitori, 
compozitori, pictori, sculptori. 
Trec prjrț fgfa tribunelor oa
meni în alb — medici, glw- 
miști, biologi, farmaciști. Ei

Tovarăși,Desfășurarea evenimentelor pe plan internațional demonstrează că forțele antiimperialiste, ale socialismului, păcii și progresului exercită o influență tot mai puternică pe arena mondială. In același timp însă cercurile imperialiste reacționare, in frunte cu imperialismul a- merican, îneercfnd să frâneze mer- sul înainte ai omenirii, organizează comploturi și intervenții armate, a- tentează la independența și suveranitatea alter țări. Aceasta impune, mai mult ca oricînd, unirea tuturor forțelor antiimperiaiiste pentru a zădărnici planurile și acțiunile a- greaive ale imperialismului, pentru a asigura triumful luptei de eliberare națională, progresul spetei, pacea și securitatea mondială.Republica Socialistă România, pornind de ta răspunderea ce revine fiecărui popor, desfășoară o ințepsă activitate internațională în slujba păcii §1 securității, pentru colaborare între popoare.In centrul politicii externe a partidului și guvernului țării noastre se află întărirea prieteniei și alianței frățești, adincifea colaborării 
toate timp, MațeQrinduiree lor socială. Partidul și guvernul nostru pun Ia baza politiei! lor externe principiile independenței și suveranității naționale, e- galififtli în drepturi, în treburile interne reciproc, respectării cărui popor de a-și soarta.Consecvent greater

eroică pentru libertate și independentă, i-a acordat șl îi aeordă ajutor material, moral, politic și diplomatic. Partidul și guvernul nostru, întreaga opinie publică din țara noastră se pronunță pentru încetarea imediata, necondiționata și definitivă a bombardamentelor a- șupra R. D, Vietnam, pentru curmări» agresiunii împotriva poporului vietoamvz.Poporul român este solidar cu lupta popoarelor din întreaga lume pentru libertate și independență- este alături de popoarele Asiei, Africii și Amcricii Define în lupta lor împotriva colonialismului și neocolonialism ului, pentru dezvoltarea de șine stătătoare a economiei șj otriturii arewtor țări pe oștea progresului.Pornind de la convingerea că grija pentru unitatea mișcării comuniste este îndatorirea supremă a fiecărui partid, Partidul Comunist Român desfășoară o activitate intensă pentru întărirea relațiilor de prietenie frățească eu toate partidele comuniste și muncitorești în interesul reciproc și al cauzei generale a socialismului și a păcii.

ȘÎ cooperării multilaterale cu țările socialiste. In același România dezvoltă relații cu țările lumii, indiferent de

înfăptuirile ță- 
domeniul ocro- 
Uepublica £o.-sînt mîndri de 

rH noastre în 
tirii sănătății, 
cialistă România se numără 
astăz-t printre primele 10 țări 
din lume în ceea ce privește 
numărul medicilor raportai la 
numărul de locuitori.

Cu elanul specific UnoroHi 
au demonstrat mesagerii ti
neretului studios, schimbul de 
miine al creatorilor de palori 
în economia, știință, OUlțWă. 
Braț la braț eu studenții ro
mâni șe aflau sute de tineri 
din alte țări ale lumii ear* 
învață la București. Alături 
de studenți erau și sute de 
profesori, conferențiari si asis
tenți de la Universitatea bn- 
cureștegnă, de Ia IbRRuRil 
politehnic, institutul de «rta 
teatrală și cinematografică # 
de la celelalte institute de id- 
vățămint superior-

Demonstrați^ șe încheie eu 
tradițională parade 
Pilor. £i execută eu 
exerciții diferite.

In piață răsună,

a sptfrtl- 
măie»tri*

In piață răsună, apoi, din 
mii de piepturi, internaționa
la — imnul de lupțg «l cla
sei muncitoare de pretutindeni.

neamestecului și avantajului dreptului fie- hotărf singurprincipii po
porul nostru își 
mapifestă de
plina adeziune 
la cauza dreaptă a poporului vietnamez, sprijină lupta sa

Tovarăși,întreaga politică a Partidului Comunist Român are ta bază slujirea plină de devotament și abnegație a intereselor poporului și patriei, a cauzei socialismJfuj. Oamenii muncii văd în gloriosul partid al comuniștilor conducătorul Ipr încercat, organizatorul tuturor victoriilor dobîndite, forte conducătoare a societății noastre socialist e.Strfns uniți în jurul partid dui, muncitorii, țăranii, intelectualii din regiunea Hunedoara, alături de întregul popor, muncesc cu energie și pricepere pentru ca patria noastră, liberă și stăpînă pe destinele sale, să devină tot mai puternică și mai înfloritoare, să realizeze progrese pe drumul civilizației socialiste.Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc !Trăiască și înflorească scumpa noasțră patrie, Republica Socialistă România !
Trăiască poporul român, construc

tor al socialismului!Trăiască pacea și prietenia între popoare JSub conducerea Partidului Comunist Român, înainte spre desăvîrșirea construcției socialismului I
In Valea Jiului

(Urmare din pag. 1)

tari al comitetului o- 
rășenesc de partid, Da- 

, vid Gavrila, președinte 
sl Consiliului local al 
sindicatelor, Blaj Traian, 
președinte al Comitețu- 
tti executiv al sfatului 

popular al orqșulpi Pe
troșani, Maxim Mihai, 
grim-șecrețar al Comi- 
tetufyi orășenesc U T-G, 
Btdwteatw- Marta, .pre
ședinta Comitetului oră- 
senetc al femeilor, Dan 
Vfllar, secretar al Comi
tetului orășenesc de 
partid liupeni, precum 
îi «l|i reprezentanți oi 
Organizațiilor de partid 
și obștești, conducători 
de unități economice si

instituții, mineri și mun
citori fruntași in între
cerea socialistă, intelec
tuali și pionieri.

Mitingul este deschis 
de tovarășul Blaj Tra
ian. Tovarășul Roșea Ni
codim rostește euvlnta- 
rea consacrată zilei de 
1 Mai. La încheierea 
mitingului, spre cele pa
tru zări își iau zborul 
sute de porumbei.

Apoi a aVut loc de
monstrația oamenilor 
muncii din Valea Jiu
lui — revărsare de en
tuziasm, optimism și h°- 
tărîre neclintită de a 
înfăptui cu răspundere 
sarcinile trasate de 
partid.
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STEAGUL ROȘU

*■*03 J
Lucrările sesiunii extraordinare

Moscova PekinIn capitala Uniunii Sovietice, îmbrăcată în haine de sărbătoare, la tribuna Mausoleului lui Lenin din Piața Roșie se aflau conducători de partid și de stat în frunte cu L. I. Brejnev, A. N. Kosî- ghin și N. V. Podgornîi. In tribune se aflau membri ai corpului diplomatic, fruntași din întreprinderile capitalei, ofițeri ai armatei sovietice, numeroși oaspeți., Mareșalul Andrei Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S., a primit raportul comandantului pară- zii. și a trecut în revistă unitățile militare aliniate în piață, apoi, de la tribuna mausoleului a rostit o scurtă cuvîntare.Parada militară a început, după tradiție, cu defilarea academiilor militare, după care au urmat unități din toate genurile de arma ale armatei sovietice. Ultimele au trecut formațiunile de rachete : tactice, cu rază medie de acțiune, intercontinentale, orbitale.După parada militară a urmat parada sportivilor, apoi a demonstrația oamenilor din Moscova. Coloanele steaguri, portrete ale luiEngels, Lenin, ale membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., pancarte pe care erau înscrise succesele dobîndite în întrecerea socialistă desfășurată larg în întreprinderile capitalei sovietice în cinstea Ziiei de 1 Mai și a celei de-a 50-a aniversări a Revoluției din Octombrie.

început muncii purtau Marx,

Poporul chinez a sărbătorit 1 Mai, Ziua internațională a oamenilor muncii, într-o atmosferă de entuziasm general.încă din primele ore ale dimineții, locuitorii capitalei s-au îndreptat spre parcul Sun lat Sen, Parcul de cultură muncitoresc, Pagoda albă și alte locuri de recreație, pentru a urmări spectacolele prezentate de echipe artistice de amatori din fabrici și instituții, colective artistice profesioniste. Cîntecele și dansurile interpretate sînt inspirate din munca și activitatea de zi cu zi a poporului chinez.Către ora prînzului, cei prezenți în parcul Sun lat Sen au fost salutați de conducătorii de partid și de stat Mao Tze-dun, Lin Biao, Ciu En-lai, Cen Bo-da, Kan Shen, Sue Fu-gii, Cian Cin și soane oficiale. Mulțimea îndelung pe conducătorii și de stat.Serbarea populară a teva ore.Seara, peste un milion de spectatori au urmărit în marea piață Tien An artificii.Serbări avut loc țară.

care raportau sugestiv despre realizările lor în cinstea marii sărbători.Manifestația de 1 Mai din Piața „9 Septembrie" s-a filarea coloanelor sportivilor,Demonstrații deloc în toate orașele bulgare.In parcurile și grădinile din Sofia, au avut loc serbări populare și diferite manifestări cultural- artistice.

încheiat cu de- multicolore ale
1 Mai au avut

Havana

alte per- a aclamat de partiddurat cî-

a Adunării Generale a O.N.U.
a Adunării Generale a examinării si-
să adopte în unanimitate sprijinită de 58 de țări

Mîn un interesant joc deȘiȘi jocuri de artificii au în alte localități din

In Piața Revoluției din Havana s-a desfășurat tradiționala demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii din capitala Cubei. Potrivit tradiției, in primul rînd al demonstranților au mers conducătorii partidului și guvernului cuban în frunte cu primul secretar al C.C. al Partidului Comunist Cuban și primul ministru al Cubei, Fidel Castro. In uriașa piață s-au scurs apoi coloanele demonstranților din toate raioanele Havanei și localitățile învecinate. In tribune, alături de conducătorii țării și oaspeții străini, s-au aflat cjteva mii de muncitori fruntași din industrie și agricultură.

NEW YORK 2 (Agerpres). — In ședința, de luni a sesiunii extraordinareO.N.U., consacratătuației din Africa de sud-vest, a luat cuvîntul reprezentantul Gha- nei F. S. Arkurst, care a cerut A- dunării rezoluțiamembre, îndeosebi afro-asiatice, ce subliniază necesitatea folosirii forței, dacă va fi neceșar, pentru a obliga Republica Sud-Africană să se șupună hotărîrilor O.N.U. și să predea Națiunilor Unite drepturile de administrare a Africii de sud-

vest. Ministrul afacerilor externe.al Republicii Mali, Ousmane Ba, a declarat că unele mari puteri membre ale Consiliului de Securitate urmăresc prin propunerile, lor să amîne la infinit data cînd Africa de sud-vest va putea să obțină libertatea. Rezoluția prezentată de țările afro-asiatice a fost sprijinită,r de asemenea, de reprezentanții Voltei Superioare, Nepalului, Nigeriei, Tanzaniei, Turciei, Iugoslaviei, și Yemenului.Adunarea Generală va continua dezbaterile în această problemă în cursul zilei de azi (miercuri).
Ciocniri violente între demonstranți 
și poliție în Spania

Sofia Mai a fost sărbăto-
Paris

BelgradCa în fiecare an, Belgradul și celelalte orașe din R.S.F. Iugoslavia au îmbrăcat haina de sărbătoare în cinstea zilei de 1 Mai. In întreaga țară, în marile uzine și fabrici au avut loc adunări festive. Cu acest prilej au fost evidențiate colectivele care au obținut rezultate bune în producție.In numeroase localități au avut loc manifestări cultural-artistice și sportive. La Belgrad, pe dealul Ko- șutniak, zeci de mii de cetățeni au asistat la spectacolele prezentate de formații de artiști amatori. De asemenea, în Piața Skupștinei Federale, în seara zilei de 30 aprilie a avut loc un spectacol dat de mai multe coruri ale unor întreprinderi și case de cultură din Capitală.

Ziua de 1 rită la Sofia printr-o însuflețită demonstrație a oamenilor muncii. La tribuna mausoleului lui Gheorghi Dimitrov din Piața „9 Septembrie" au luat Ioc conducători de partid și de stat în frunte cu Todor Jîvkov. prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, precum și șefii delegațiilor de peste invitate să participe la sărbătoare internațională menilor muncii.Timp de peste trei ore,mii de locuitori ai capitalei bulgare, tineri și vîrstnici, muncitori și salariați din diferite întreprinderi și instituții, țărani cooperatori din comune apropiate au trecut prin fața tribunei purtînd cu ei drapele, portrete ale marilor dascăli ai proletariatului, ale conducătorului membrilor Partidului chete, care

hotare, această a oa-zeci de

In întreaga Franță ziua de 1 Mai a fost sărbătorită anul acesta sub semnul unității muncitorești, pentru apărarea revendicărilor sociale, pentru solidaritatea cu poporul vietnamez si împotriva agresiunii americane, pentru solidaritate cu popoarele Greciei, Spaniei și Portugaliei. Numeroase manifestații, mitinguri, adunări, cortegii și defilări s-au desfășurat la Paris și în principalele orașe ale Franței.In multe locuri, ca de pildă la Marsilia, Strasbourg, Dunquerque, Montelimar, Dijon, Montpellier, Beziers etc. ziua de 1 Mai a fost sărbătorită sub conducerea tuturor sindicatelor, într-o perfectă unitate.

MADRID 2 (Agerpres). — In ciuda interdicției impuse de autoritățile franchiste și a concentrării u- nor importante forțe polițienești, zeci de mii de oameni ai muncii au manifestat cu prilejul Zilei de 1 Mai în numeroase orașe din Spania. După cum relatează agenția France Presse, manifestațiile au căpătat un caracter deschis antiguvernamental și au scos în evidență popularitatea de care se bucură „Consiliile muncitorești", organizații sindicale care nu sînt recunoscute de regimul franchist. Incidente violente s-au petrecut în orașul San Sebastian, unde poliția a deschis focul împotriva demonstrăn-

' Aților ce scandau „Libertad sindical Un student, în vîrstă de 21 de ani, a fost grav rănit. Pesta 150 de persoane din acest oraș s-ml- refugiat în biseria Sânte vîaria, dar poliția a pătruns acolo, are?' a- proximativ 40 de manifestahți. In centru] orașului Madrid s-au prCt- dus ciocniri între manifestanți1 șî poliție. Alte incidente ș-au petrecut la Sabadell, Tarrasa, Barcelona, Valencia, Malaga și în numeroase alte orșe, unde poliția, a încercat să împiedice cu forța demonstrațiile de 1 Mai ale oamenilor mtin- cii. Potrivit relatărilor agențiilor occidentale de presă, pește 500.de persoane ap fost arestate în întreg» ga Spanie.

Gheorghi Biroului Comunist alegorice,
Dimitrov, ale Politic alBulgar, ma- grafice, prin

In capitala R. D. Vietnam
HANOI. Corespondentul Agerpres, A. Ionescu, transmite: Poporul 

vietnamez a sărbătorit Ziua internațională a celor ce muncesc sub lozinca 
luptei împotriva agresorilor americani, pentru salvgardarea națională, 
pentru apărarea Nordului, eliberarea Sudului și reunificarea patriei, 
eare. va cunoaște, fără îndoială, victoria. Aceste chemări au fost înscrise 
•pe imense falduri de mătase roșie c__ - . ’ -■
Hanoiului.

ce au împodobit străzile și casele

în producție înfrîngereace raidurile
și în lup- agresoriloraviației a- în capitala

al C.C. al muncesc dinDong , pre-

Cu prilejul zilei de 1 Mai,-Uniunea Generală a Sindicatelor Vietnameze a lansat un apel muncitorilor, tuturor celor ce muncesc din întreaga țară în care îi cheamă să-și sporească eforturile în toate domeniile, tă pînă la americani.In timpmericane nu contenesc, 
R .D. Vietnam a avut loc în ajunul zilei de 1 Mai o adunare festivă. In prezidiul Adunării s-au aflat Le Duan, prim-secretar Partidului celor ce 
Vietnam, Fam Vanședințe al Consiliului de Miniștri al 

. R. D. Vietnam. Truong Chinh, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, Vo Nguyen CSiap, vicepreședinte al Consiliului

- Miniștri și ministru al apărării 
naționale, conducători de partid si 
da ^t Ir. fața celor 2 000 de participării la adunare — reprezentanți a> politice ai organizațiilor

de masă, eroi ai muncii și luptei, muncitori, țărani si ■ ostasi, oameni de știință și cultură — a luat cu- vîntul premierul Fam Van Dong.Participanții la adunare au adoptat o rezoluție în care și-au exprimat recunoștința față de clasa muncitoare internațională, pentru solidaritatea frățească cu lupta eroică a poporului vietnamez și au chemat popoarele lumii să intensifice și mai mult lupta împotriva crimelor sîngeroase ale imperialismului a- merican în Vietnam.Din cauza bombardamentelor a- viației americane. în capitala nord- vietnameză nu au avut loc demonstrații și mitinguri deIn ziua de 1 Mai. la nat de trei ori alarma cepînd de dimineață,bombardiere americane au supus 1 unui masiv bombardament împre- t jurimile capitalei vietnameze. Eroi- • cii apărători ai' spațiului aerian al I Republicii Democrate Vietnam au • dat o puternică ripostă agresorilor î americani. I

1 Mai. Hanoi a aeriană, valuri Suin- de

MANILA 2 (Agerpres). — In ziua de 1 Mai, la Matiila, a luat ființă îh mod oficial Partidul Socialist din Filipine. Ca președinte al partidului a fost ales Ignacio P. Lacsina, un cunoscut lider sindical. In declarația dată publicității cu prilejul întemeierii partidului se adresează o chemare la abandonarea politicii duse pînă în

prezent și care a avut drept-re* zultat „menținerea statutului semi* colonial al țării". Declarația ' sub» liniază că „21 de ani de conducere alternativă a țării de către partidele naționalist și liberal- ni» numai că nu au reușit să satisfacă necesitățile esențiale ; ale poporului filipinez, dar ai adus, țara £ în pragul haosului economic șf sgj- cial”. .’
CUTREMUR CATASTROFAL 1N

Potrivit ultimelor 
știri comunicate la A- 
tena, cutremurul ce a 
devastat luni diminea
ță regiunea Arta-Jan- 
nina, din nord-vestul 
Greciei, a pricinuit 
moartea a opt persoa-

ne și rănirea a altor 
36, dintre care cinci 
se află în stare gravă. 
Comunicațiile cu regiu
nea sinistrată sînt în
trerupte, ca urmare a 
catastrofei. Numărul 
locuințelor distruse sau

Declarația senatorului„Trebuie să se pună capăt bombardamentelor împotriva Vietnamului de nord. Acesta ar fi un prim pas spre încetarea conflictului și căutarea unei soluții onorabile și rezonabile" a războiului din Vietnam, a declarat senatorul Robert Kennedy intr-un interviu acordat ziarului brazilian „Diario de Noticias". „In felul acesta noi vom putea să investim în scopuri constructive resursele folosite în prezent pentru distrugere", a a- dăugat senatorul.
Zăpadă la LondraZăpada care a căzut luni la 
Londra a prilejuit copiilor po
sibilitatea să sărbătorească 1 
Mai jucîndu-se cu bulgări de 
zăpadă. In nordul Marii Bri
tanii și în Scoția au fost în
registrate abundente căderi de 
zăpadă. Un asemenea feno
men natural a avut loc ulti
ma oară în anul 1955.

GRECIA
avariate a 
peste 1 550, 
toate fiind situate 
departamentul 
Șase sate sînt 
in întregime 
iar alte nouă 
rit distrugeri

laajuns 
aproape 

în 
Arta,

aproape 
distruse, 
ău sufe- 
parțiale.

Robert KennedyIn același interviu, Robert Kennedy a calificat programul american de ajutor pentru America Latină, cunoscut sub denumirea de „Alianța pentru progres", drept „o promisiune ce nu a fost respectată".
Localifăfi inundate 
în SiriaAutoritățile siriene anunță că în urma creșterii apelor fluviului Eufrat 30 de localități din Siria Superioară au fost inundate. Numeroase locuințe au fost distruse,: iar numărul sinistraților, rămași fără adăpost, se ridică pînă în present la peste 20 000.

Avioane americane 

doborîte în R. P. ChinezăDupă cum anunță agenția .China Nouă, o unitate a forțelor aeriene a Armatei populare. chineze ■ de deliberare a doborît, la i Mai, două avioane americane de tipul ,,A- 4B“, care au pătruns în .spațiu} aerian al provinciei Ksvangsi,
Formarea 
unui nou guvern 
cambodgian

i

Șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a format marți'&n 
..guvern excepțional", a anunțat 
din Pnom Penh corespondentul *■ 
genției Reuter. Noul prim-ministta 
este Son Saun. Norodom Sianuk a 
procedat la această măsură in vir
tutea puterilor largi ce i-au fast .a* 
cordate recent de Adunarea Națio
nală. El a precizat că formarea ujjui 
nou guvern a fost determinată de 
necesitatea de a face față apei „si* 
tuații economice și politice foarte 
serioase".

Erupția vulcanului Stromboli
Erupția vulcanului Stromboli, care durează de 12 zile, s-a intensificat 

în cursul zilei de luni. Cele patru cratere ale vulcanului aruncă spre 
cer coloane enorme de lavă și pietre. Lava, ce coboară în două șu
voaie pe flancurile vulcanului, degajă dîre imense de fum roșu și alb 
și se varsă în mare. Căldura degajată de lavă este atît de diate, incfl 
turiștii nu se pot apropia la mai mult de 200 metri de Insulă Utrmfcboll 
aflată în arhipelagul Lipari, la nord de Sicilia. t >
.■■I.- ■■■ ■■ —’ Ț ȚȚ’
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