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___ IU PAGINILE: A 2-A Șl > 3-A:
Reportajele demonstrațiilor oame

nilor muncii din municipiile Petroțeni 
și Hunedoara prilejuite de sărbăto
rirea zilei de 1 Mai.

ÎN PA6IHA A 4-A:

1 MAI PESTE HOTARE

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 ’III
ÎN CAPITALĂ

La București, demonstrația oame
nilor muncii s-a desfășurat în Piața 
Aviatorilor. Peste 250 000 de bucu- 
reșteni au venit la demonstrație cu 
flori, cu numeroase grafice și pan
carte care ilustrează progresele pa
triei noastre socialiste, rezultatele 
transpunerii în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui.

Piața Aviatorilor a îmbrăcat haină 
festivă. Deasupra tribunei centrale 
se află un mare glob pămîntesc și 
un steag roșu cu data festivă — l 
Mai. Pe o eșarfă purpurie ce încon
joară globul este înscrisă chemarea: 
„Proletari din toate țările uniți-vă", 
iar dedesubt urarea: „Trăiască 1 
Mai, ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni !’’. Sînt 
de asemenea, înscrise urările: .Tră
iască Partidul Comunist Român, 
conducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizatorul victori
ilor noastre !", „Trăiască și înflo
rească scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România!".

Do cealaltă parte a pieței, deasu
pra tribunei se înaltă un mare me
dalion cu portretele dascălilor pro
letariatului : Marx, Engels, Lenin, 
iar dedesubt urarea: „Trăiască uni
tatea tarilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale'', Medalionul este încadrat cu 
urările: „Trăiască poporul român, 
constructor al socialismului !", „Tră
iască pacea și prietenia între po
poare !".

Sute de drapele roșii și tricolore 
flutură deasupra mulțimii aflate în 
piață pentru a lua parte la miting. 
Oamenii muncii poartă stema parti
dului și a tării, portretele membri
lor Comitetului Executiv C.C. al 
P.C.R.

Ora 9. Miile de oameni ai muncii 
aflați în piață salută cu aplauze și 
urale îndelungi sosirea conducători
lor partidului și statului nostru.

In tribuna centrală iau loc tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Ion
Gheorqlie Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berqhianu, Florian Dănăla- 
cbe, Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Gheorqhe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vllcu, Ștefan Voitec, 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinții Consiliului de Stat șl 
ai Consiliului de Miniștri. Tn tribună 
Iau loc, de asemenea, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stal si ai guvernului. Sînt prezenți 
conducători ai instituțiilor centralo 
și nrqanizatiilor obștești, reprezen
tanți ai întreprinderilor și instituții
lor hucurpștene, muncitori fruntași 
în producție, academicieni și alți

LA DEVA
DEVA (prin telefon de Ia T. So- 

meșeonu)
!•> prima dimineață de mai, stră

zile municipiului Deva își răsfățau 
în razele soarelui florile multico
lore, valurile unduitoare ale stin
dardelor roșii și tricolore. Portrete 
ale conducătorilor partidului, lozin
ci, care alegorice, jerbe de flori, 
așteaptă pe străzi și bulevarde în
ceperea demonstrației. Sînt prezenți 
aici, minerii de la E.M. Deva, con
structorii termocentralei de la Min
tia, harnicii ceferiști simerieni, con
structorii care dau o nouă străluci
re bălrînului oraș de pe Mureș, in
telectuali, medici, oameni de cultu
ră și artă, elevi.

Ora 9,30. In tribuna oficială, în 
care se află conducători de între
prinderi și instituții, activiști de 
partid din ilegalitate, conducători 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
muncitori fruntași, iau loc tovarășii: 
Ioachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular ju
dețean provizoriu, Gheorghe Vuș- 
dea, Stefan Almășan, Ion Lungu, 
secretari ai Comitetului județean al 
P.C.R , membri și membri supleanți 
ai biroului Comitetului județean de 
partid.

A luat cuvîntul tovarășul Ioachim 
Moqa. Felicitînd pe oamenii muncii 
din județ pentru frumoasele reali
zări obținute în cinstea zilei de 
1 Mai, vorbitorul s-a referit la pro
blemele politicii interne și externe 
a partidului nostru, la abnegația cu 
care întregul popor traduce în viață 
hotăiîrile Congresului al IX-lea al 
P.C.R., ale Conferinței Naționale a 
partidului. Oamenii muncii, aprobă 
ou însuflețire documentele recen
tei plenare a C.C. al P.C.R., care 
a adoptat măsuri de maximă impor
tanță pentru dezvoltarea învățămîn- 
tuJul, compoziția partidului, rezol- 

oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

La demonstrație asistă șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în țara 
noastră și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In tribune se află numeroși oas
peți de peste hotare.

Fanfara militară intonează Imnul 
de stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Tovarășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., deschide mitingul oamenilor 
muncii din Capitală.

Ia cuvîntul tovarășul Emil Bod
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

★

Aerul proaspăt al dimineții de mai 
vibrează de sunetele înalte ale trom
petelor pionierești, anunțînd înce
perea marii demonstrații. Copiii 
pășesc solemn, fluturînd tricolorul 
scump al tării și drapelul organiza
ției lor.

Un grup de pionieri urcă la tri
buna oficială, oferind conducători
lor partidului și statului nostru bu
chete de flori, o dată cu qîndul de 
caldă recunoștință pentru Partidul 
Comunist Român, părintele iubit al 
tinerelor vlăstare din țara noastră.

Iși fac apariția coloanele de oa
meni ai muncii. De la înălțimea tri
bunei, coloana pare un adevărat 
fluviu din ale cărei vii unduiri se 
înalță mii de steaguri roșii și trico
lore, pancarte pe care sînt înscrise 
urări pentru întărirea solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
pentru triumful păcii pe toate me
ridianele pămîntului. Demonstranții 
poartă cu dragoste portretele con
ducătorilor partidului și statului.

Coloanele oamenilor muncii, care 
se înșiruie în rînduri compacte pînă 
dincolo de Piața Victoriei, demon
strează nemijlocit măsura forței e- 
conomice pe care o reprezintă Bu- 
cureștiul în viața patriei noastre 
socialiste. Capitala realizează o cin
cime din producția industrială a ță
rii. De Ia rampele marilor sale în
treprinderi pornesc o multitudine de 
produse al căror nomenclator este 
cu 'neputință a fi consemnat aici.

In variatele domenii ale produc
ției materiale, graficele vestesc suc
cesele economice ale anului 1968, 
anul hotărîtor al cincinalului.

Oamenii muncii din industria bu- 
cureșteană înaintează prin fața tribu
nelor, aducînd cu ei bucuria mun
ch și dragostea de viață, entuzias
mul și hotărîrea de a contribui cu 

varea scrisorilor și sesizărilor oa
menilor muncii, pregătirea de luptă 
și politică a forțelor armate, activi
tatea internațională a partidului, 
precum și reabilitarea unor membri 
de partid. Strîns uniți în jurul co
muniștilor, oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara — a spus în în
cheiere vorbitorul — vor înscrie 
noi succese pe vastul șantier al 
construcției socialismului.

In sunetele vibrante ale trompe
telor și tobelor pionierești se des
chide demonstrația oamenilor mun
cii. Trec pionierii, florile patriei, 
ale căror sentimente se exprimă în 
lozinca : „Ne conduci n^rtid iubit, 
spre trai bun și fericit".

Intr-o îmbinare plăcută de uni
forme albastre și costume naționa
le, prin fața tribunei se perindă ce
feriștii, minerii, lucrătorii șantieru
lui termocentralei de le Mintia, ai 
trustului de construcții ai tuturor 
întreprinderilor din oraș.

Se raportează partidului succese
le dobîndite în cinstea zilei de 
1 Mai. Planul global realizat în 
proporție de 105,19 la sută la Di
recția regională C.F.R., 102 la sută 
la planul de export al întreprinde
rii Marmura din Simeria etc. Sînt 
numai cîteva cifre din buchetul de 
realizări adus simbolic la demon
strație.

Prin fața tribunei șuvoiul uman 
curge parcă nesfîrșit. Bărbați, femei 
și copii scandează lozinci prin care 
îșl exprimă dragostea pentru partid 
f conducătorii săi. Demonstrația se 
încheie cu impresionanta coloană a 
sportivilor.

Demonstrația oamenilor muncii 
din municipiul Deva a afirmat încă 
o dată în plus atașamentul fier
binte față de politica Partidului Co
munist Român, de recentele docu
mente ale plenarei C.C. al P.C.R., 
dorința unanimă de a da un plus 
de frumusețe si strălucire întregu
lui județ.

toate energiile lor creatoare la,în
făptuirea neabătută a politicii parti
dului, la dezvoltarea pe mai depar
te a patriei socialiste. Hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie 1968, față de care întregul 
popor își manifestă sprijinul și ade
ziunea deplină, demonstrează încă o 
dată capacitatea partidului nostru 
de a soluționa științific, în spiritul 
înaltului umanism socialist, proble
mele pe care le ridică mersul îna
inte al societății românești, consec
vența și fermitatea cu care condu
cerea partidului acționează pentru 
înlăturarea lipsurilor, nedreptăților 
și abuzurilor săvîrșite în trecut pen
tru ca asemenea fapte să nu mai 
poată avea loc în viitor. Prin măsu
rile luate, partidul promovează nea
bătut democratismul și umanismul 
real în viața de partid, de stat și 
obștească.

Demonstranții aduc saluturi de 
solidaritate cu lupta eroicului po
por vietnamez, care își apără inde
pendența și suveranitatea împotriva 
agresiunii imperialismului american, 
cerînd S.U.A. să oprească definitiv 
și necondiționat bombardamentele 
împotriva R.D. Vietnam, toate acte
le de război, să-și retragă trupele 
din Vietnamul de sud. Saluturi sînt 
aduse popoarelor țărilor socialiste, 
întăririi și solidarității lor, popoa
relor lumii care luptă pentru inde
pendență, suveranitate, pentru liber
tate și apărarea ființei lor naționale.

Profesori, ingineri, învățători, me
dici. alți oameni de știință, artă și 
cultură pășesc în coloane, expri- 
mîndu-și prin urale și ovații atașa
mentul lor față de politica partidu
lui, hotărîrea de a-și aduce contri
buția la înfăptuirea marilor sarcini 
ale construcției socialiste. Pășind 
umăr la umăr cu muncitorii și țăra
nii, intelectualitatea demonstrează 
unitatea societății noastre socialiste, 
faptul că prin munca lor unită se 
asigură dezvoltarea spirituală și ma
terială a patriei. In panouri și gra
fice. purtate de colective ale unor 
Institute de cercetări ale Academi
ei și departamentale se înfățișează 
succesele dobîndite în diverse sec
toare. care au ca efect ridicarea ac
tivității productive la un nivel su
perior.

In rînd cu profesorii lor, în ma
rea piață demonstrează solii tinere
tului studios, schimbul de mîine al 
intelectualității românești. Alături de 
ei, braț la braț, merg în rînduri 
compacte un mare număr de stu- 
dehti străini care învață la Bucu
rești. Tineretul nostru studios salu
tă măsurile privind dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului de 
toate gradele, adoptate în recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. Acestea de
monstrează consecventa cu care 
partidul desfășoară politica sa de 
ridicare a nivelului de cultură șl 
instruire a poporului.

Ca în fiecare an, demonstrația 
s-a încheiat cu parada sportivilor, 
o trecere în revistă a celor care au 
ridicat tricolorul românesc pe ca
targele victoriei. Mulți dintre spor
tivi poartă cupe și medalii de cam
pioni cucerite în confruntări națio
nale și internaționale. Grupuri com
pacte de tineri participă la diferite 
exerciții de ansamblu.

Apoi, în piață, din mii de piepturi 
răsună imnul de luptă al clasei 
muncitoare din întreaga lume — In
ternaționala.

(Agerpres)

(Continuare In nag n 2-a)

vrin fața tribunei trec reprezentanții colectivului E.M. Lupeni care raportează depășirea sarcini
lor de pian la zi cu peste 16 000 tone cărbune cocslflcablL in rînduri compacte prtn fața tribunei — tinerețea

Tribuna oficială din Petroșeni în timpul demonstrație

MITINGUL ȘI DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN PETROȘENI

Bucurie și entuziasm, hotârirc fermă 
iu mântuirea politicii partidului

Piscurile Purtngului păstrează încă petale de nea 
anume parcă pentru a' da, sub soarele acelei dimineți 
sclipitoare, mai multă strălucire primei zile de mal. 
Zi de primăvară plină, inundată de Hori și verdeață, 
ale cărei înnoiri creează un minunat cadru pentru ma
rea sărbătoare a solidarității internaționale a celor co 
muncesc de pretutindeni — 1 Mai.

Aici, în Valea Jiului, potrivit unei vechi tradiții, 
această sărbătoare începe din zori. Fanfarele mine
rilor străbat localitățile noastre miniere și-n urma lor, 
se naște acel fluviu de inimi calde, cuprinse de entu
ziasmul marii sărbători, care se revarsă pe străzile Pe- 
troșenilor.

Veneau oameni ai muncii de toate profesiile care 
prin munca lor, alături de cea a întregului popor, 
sporesc frumusețea și puterea patriei socialiste. Sub 
faldurile miilor de steaguri roșii șt tricolore, purtind 
tablouri ale conducătorilor iubiți ai partidului și sta
tului, minerii, constructorii, energeticienii veneau la de
monstrația de 1 Mai să-și manifeste deplina aprobare 
fată de politica partidului, pusă In întregime in slujba 
poporului, a patriei, a nobilei cauze a socialismului 
și păcii.

Curînd, străzile centrale ale Petroșeniului au fost 
inundate de tineri și vîrstnici, bărbați și femei cuprinși 
de entuziasmul marii sărbători.

Inlîmpinat cu vil aplauze a luai 
cuvîntul tovarășul Lazăr David.

Sărbătorim astăzi, a arătat vorbi
torul, împreună cu întregul popor 
român, cu forțele progresiste de pre
tutindeni, ziua frăției și solidarită
ții internaționale a oamenilor mun
cii în lupta pentru o viață mai bu
nă, libertate și independență națio
nală, pentru socialism, democrație și 
pace.

In numele Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. și al Comite
tului municipal Petroșeni de partid, 
tovarășul Lazăr David a adresat tu
turor celor ce muncesc în întreprin
derile și instituțiile de învățămînl

r Ora 9,H). La tribuna oficială au luai loc tovarășii 
Lazăr David, prim-secretar al Comitetului municipal 
Petroșeni al P.C.R., președintele Consiliului popular 
municipal provizoriu, Furdui Gheorghe, Piinișoară Ti
tus, Negruț Clement, secretari ai Comitetului muni
cipal de partid, Blaj Traian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal provizoriu. David Ga- 
vrilă. președintele Consiliului local al U.G.S.R., Săcăluș 
Gheorghe, prim-secretar al Comitetului municipal 
U.T.C., Brănișteanu Maria, președinta Comitetului mu
nicipal al femeilor, dr. ing. Roman Petru, director ge
neral al C.C.V.J., cont. Ing. Constantinescu Ilie, pro
rector al Institutului de mine Petroșeni precum și alți 
reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, 
intelectuali In tribune puteau fi văz.uți, de asemenea, 
muncitori de frunte ai Văii Jiului între care Ghioancă 
Sabin, miner la Lupeni, Drob Gheorghe, miner la Vul
can, Traistă Ioan, constructor, șef de . brigadă pe șan
tierele marilor obiective Industriale, cadre de condu
cere din întreprinderi și instituții etc.

Se intonează Imnul -uu al Republicii Socialiste 
România

Mitingul consacrat sărbătoririi zilei de 1 Mai a fost 
deschis de tovarășul David Gavrilă, președintele Con
siliului local al U.G.S.R

și cultură ale municipiului Petro
șeni un salut tovărășesc și calde 
felicitări pentru realizările obținuto 
în toate domeniile de activitate, pen
tru contribuția adusă la desăvîrșirea 
construcției socialiste, la înflorirea 
multilaterală a patriei noastre.

Bogat bilanț 
de înfăptuiri

Ziua de 1 Mai, a continuat vor
bitorul, este intîmpinată de poporul 
nostru cu un bilanț bogat de înfăp-

tuiri. Programul multilateral elabo
rat de Conferința Națională a parti
dului în vederea înfăptuirii directi
velor Congresului al IX-lea al P.C.R. 
a insuflat poporului nostru noi e- 
norgii, sporindu-i elanul în lupta 
pentru dezvoltarea în ritm susținut 

industriei, agriculturii, științei și

culturii, pentru ridicarea întregii 
țări po noi culmi ale civilizației. In 
perioada care a trecut de la începu
tul anului, pe ansamblul întregii tătl 
s-au obținut rezultate bune în spori
rea producției industriale globale și 
în creșterea productivității muncit.- 
Construcția noilor obiective indus
triale și sdcial-rulturale a continuat 
în ritm susținut. Sub conducerea 
partidului, poporul nostru a obținut 
realizări importante și în dezvolta
rea agriculturii, învătămîntnhii, ști
inței, culturii șl artei, în ridicarea 
continuă a nivelului de civilizație.

Pătrunși de un ferbinte patriotism, 
de încredere neclintită in politica 
partidului, oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara pun întreaga lor e- 
nerqie creatoare în slujba realizării 
cu succes a obiectivelor olanului 
cincinal, creșterii continue a bună
stării poporului.

La realizările obținute pe ansam
blul județului, a remarcat vorbito
rul, și-au adus contribuția și colec
tivele de muncă din municipiul Pe
troșeni : de la exploatările miniere, 
l.E.C. Paroșeni, F.F.A. „Viscoza" Lu
peni. U.R.U.M.P., preparații, I. F. Po- 
troșeni, de pe șantierele de con
strucții industriale și social-cultu- 
rale, din unitățile de transnorturl 
feroviare și auto, din Industria a- 
limentară și locală, din unitățile șl 
orqanizafiile de deservire a popu
lației.

Oamenii de știință și cultură in-
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ginerii, medicii, cadrele didactice, în
treaga intelectualitate 
lui participă «vtiv la 
strucție socialistă.

Succesele frumoase 
toate domeniile 
creatoare depuse de oamenii mun
cii sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Roman — în
tăresc încrederea că mărețele obiec
tive stabilite de Congresul al IX-lea, 
însi ii let i t orul program elaborat de 
Conferința Națională a partidului în 
vederea ridicării pe o treaptă supe
rioară a întregii noastre societăți, 
vor fi transpuse în viață, spre bi
nele și prosperitatea patriei noastre 
socialiste.

a municipiu- 
opera de corr-

obținute în 
rod al activității

întreaga națiune, prin democratis
mul ei care asigură în fapt posibi
lități nelimitate fiecărui cetățean al 
României socialiste să-și afirme li
ber personalitatea sa. Instaurarea 
relațiilor socialiste de producție a 
determinat noi raporturi între clasa 
muncitoare, țărănime și intelectua
litate, a creat tuturor claselor și pă
turilor sociale, tuturor
indiferent de naționalitate, 
pentru participarea 
știentă Ia opera de 
rială- și spirituală a

Adeziunea deplină

cetățenilor 
condiții 

activă și con- 
edificare mate- 
patriei.

a întregului
popor față de politica partidului, a 
Comitetului său Central, rezidă din 
convingerea fată de justețea aces
tei politici, care are la bază 
cn devotament șl 
reselor poporului 
zei socialismului, 
fundamentale ale 
triei, ale cauzei

slujirea 
a inte- 
a cau- 

interese

Adeziune
deplină față de
politica
partidului

ReBefÎBd superioritatea societății 
socialiste, vorbitorul e arătat că o- 
rînduirea noastră este puternică prin 
unitatea de monolit dintre partid șl

abnegație 
șl patriei, 

Acestor 
poporului și pa-

socialismului, sînt 
subordonate și hotărîrlle adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie a. c. în legătură cu dezvol
tarea învătămîntului de toate gra
dele. întărirea rîndurilor partidului, 
a forțelor armate, modul de rezol
vare a scrisorilor șl sesizărilor oa
menilor muncii, politica externă șl 
reabilitarea unor activiști 
— hotărîri care au găsit 
ecou și deplina adeziune 
Iui și a întregului popor.

Ziua de 1 Mai, a spus în conti
nuare vorbitorul.

de partid 
un adînc 

a partidu-

este o zi de luptă,

în pas cnai muncii clocot
și entu- 
spre tri- 

impetuos, 
din Va-

e-

mea — am două fete drăgălașe 
rora le place muzica — va fi si 
mare...

că- 
mai

Examen greu, 
satisfacții mari

pot 
M-a 
teh- 
Esteturnarea unor piese, 

capacele de mori pentru 
de cărbune din Baia

cu ei, în acest viguros și 
fluviu omenesc, faptele 
muncii și năzuința 

de a înfăptui neabătut

lor, 
lor 

înă-

de 
ini-

cască 
de la 
sărbătorii 
deosebită.

Magistrala Pelroșeniuliri s-a trans
format într-un fluviu nestîrșit de oa
meni și steaguri, de flori 
ziasm. Din piața Victoriei, 
buna oficială, se revarsă 
coloana oamenilor muncii
lea Jiului : mineri, constructori, 
nergeticieni, metalurgiști ’ și prepara
tori, profesori și studenti. Oamenii 
au adus 
entuziast 
roadele 
fierbinte
rețul ideal al poporului.

Rînduri compacte de bărbați 
guroși, poartă grafice și pancarte, 
prin care-și raportează înfăptuirile, 
ciocane de abataj și lămpi de miner; 
pe piepturi le strălucesc ordine și 
medalii, semnele înaltei prețuiri de 
care se bucură azi din partea pa
triei munca minerului.

vi-

Purtlnd Steagul roșu 
de colectiv fruntaș

și avantajele aduse băi- 
prin calitatea superioară

lună a ob- 
ml fată de 
randament 

mai mare 
pe sector.

Zîmbet optimist, 

expresie a năzuin

țelor împlinite șl 

a celor viitoare.

Prima coloană e cea a fruntași
lor. Sînt minerii petrileni. Trofeul 
cfștiqat — Steagul roșu de exploa
tare fruntașă pe ramură — e purtat 
în fruntea coloanei de trei bărbați 
viguroși, pe piepturile cărora stră
lucește 
Orban 
minerii 
stantln

— Satisfacții cu ocazia zilei de 1 
Mai ?

— Pășim în fruntea primei coloa
ne de demonstranți cu Steagul roșu 
al colectivului fruntaș. E o cinste, 
de care colectivul minei noastre je 
străduiește să fie demn și-n viitor, 
ne-a declarat tehnicianul Orban 
slf.

— A cîta oară participați la 
monstrația de 1 Mai, tovarășe 
ban ?

— Cine mai știe... La primul 1 
Mai aveam 4 ani. In drum, chiar 
povesteam ortacilor. Și atunci pă
rinții noștri purtau un steag roșu. 
De la Petrila pînă la Surdiic. Spre 
a-1 apăra de atacurile jandarmilor, 
minerii, cei mai vînjoși, formau din 
trupurile lor un adevărat cerc în 
jurul Iul.

Ei, dar azi, steagul nostru roșu 
fîlfîie liber în bătata vîntuluf... Asta-i 
satisfacția noastră cea mai mare, a 
tuturor!

Ordinul Muncii : tehnicianul 
Iosif, prim-maistru miner, $1 
șefi de brigadă Bercea Con- 
șl Sidorov Vasile. mare e bu- 

fost miner, 
am preluat

pe tînărul maistru Gheorghe Maghiar.
— .Autor a cîte inovații? Nu 

preciza. Ultima inovație ? Da I 
preocupat modificarea procesului 
nologic la 
vorba de 
preparata 
Maro.

Lîngă tînărul inovator, atent la 
discuție, se afla Florin Maghiar, în 
vîrsld de numai 8 ani. Desigur a- 
cesta nu știe că datorită inovației 
tatălui său, la economiile aduse 
U.R.U.M.P.-ului, de peste 22 mii lei, 
se adaugă 
mărenilor 
a pieselor.

Maistrul Maghiar a devenit parcă 
puțin gînditor. Poate gîndul îl poar
tă nu la roadele ultimei inovații, el 
la ale următoarei, pe care o între
zărește doar.

— Ne preocupăm acum de turna
rea unor pompe de tip Skoda pen
tru Preparația Coroești. Pînă în pre
zent, aceste pompe, produse ale re
numitei uzine cehoslovace, turnate 
din fontă, creau unele dificultăți 
preparatorilor. La uzina noastră, în
cercăm primii în țară, turnarea lor 
din oțel.

II întîlnim și pe tarnătorui-forma- 
tor Gheorghe Sen r tu. Din cei 98 
de ani ai săi, 22 l-a închinat muncii 
în aceeași uzină. Muncitor destoi
nic, de înaltă calificare, în prezent 
șef de brigadă, el muncește cu mul
tă migală și pasiune. In mîinlle sale 
fonta capătă forme noi, prind» viață.

Io-

de-
Or-

Un alt interlocutor cu 
miner : Nicoară Alexandru 
na Vulcan. Cu ocazia 
muncii are o satisfacție
A trecut un examen greu. De trei 
ani e șef de brigadă și tot de atunci 
fruntaș în producție. La începutul 
lui aprilie a fost mutat dintr-un sec
tor fruntaș într-unul rămas în urmă 
— III, spre a declanșa aici un. suflu 
nou în muncă. Fn prima 
ținut o avansare de 200 
33 cit e preconizat și un 
cu două tone pe post 
decît media realizărilor

— Alte satisfacții ?
— In decembrie am fost delegat 

la Conferința Națională a partidu
lui. Zilele trecute am luat cunoș
tință despre hotărîrile recentei Ple
nare a Comitetului Central. Tn cali
tate de comunist aprob cu toată căl
dura aceste hotărîri și consider că 
acestea exprimă un model de grijă 
pentru destinele poporului nostru.

Ne apropiem de coloana minerilor 
din Lonea. Dintre oamenii cei mai 
vrednici ni se recomandă tînărul in
giner Stupu Petm.

— Bucurii î... Cea mai 
curia împlinirilor. Am 
Azi sînt inginer. Cînd
sectorul, a fost rămas în urmă. In 
acest an a fost exemplu în reali
zarea ritmiră a planului. Saltul a 
fost determinat de modernizarea ex
tracției, do modernizarea minei 
noastre.

fain coloana uricănenilor facem cu
noștință cu șeful de brigadă Grădi
narii Constantin. De 17 ani e miner 
șl de trei ani fruntaș în producție, 
în cinstea sărbătorii muncii a obți
nut o realizare deosebită : în luna 
aprilie a săpat o galerie de 102 ml 
în profil dublu.

— Alte gînduri ?
— In rest... să avem sănătate — 

noi, soțiile și copiii noștri.

Veteranul preparatei

Fetița
cu narcise

Era cocoțată pe gardul de. 
Her al liceului. Poziție 
pentru a prtvi șuvoiul 
monstranți. Alături de 
dc diferite vîrste.
— un buchet de

ideală 
de de- 
oameni 
micuțe 

F.
In 

narcise. 
Marilena Capotă, de 6 ani.

— Ai mai lost la demonstra
ție, Marilena ?

— Nu. N-am mai fost.
— Și ai venit singură ?
— Cu tălicu. Mi-a spus să 

vin dacă vreau și am vrui.
Treceau coloanele multicolo

re și le făcea semne cu un 
buchet de narcise...

de solidaritate internațională cu toți 
cei care muncesc. Țara noastră, care 
militează activ pentru respectarea 
dreptului fiecărei națiuni de a de
cide singură calea de dezvoltare, a- 
șează Ia baza relațiilor cu toate 
statele principiile egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, 
tionale 
fiecărui 
Aceste

sigură a colaborării

Combatanții 
de pe schele

sche-
2 de

Noile valențe ale 
profesiunii de miner

realizările raportate de 
de către colectivul Pre- 
T.upenl este purtat de 
în întrecerea socialistă

Coloana combatanților de pe 
le, a colectivului Grupului nr. 
șantiere Valea Jiului este precedată 
de un panou care vorbește despre 
succese de seamă : îndeplinirea pla- 
.nnliii la apartamente predate, depă
șirea sarcinilor la productivitatea 
muncii cu 5,9 la suta, 48 000 lei e- 
ronomii la prețul de cost.

Defilează în coloana combatanți
lor de pe schele constructori de nă
dejde ca betonistul Gheorghiescu 
loan, mozaicarul Tudora Marin, zi
darul Sandu Tudor, instalatorul An- 
draș Ștefan, maistrul Cosma Petru, 
tehnicianul Vasian Cornel.

In coloana constructorilor defilea
ză ajutoarele lor de nădejde — re
prezentanții sectorului 
I.P.S.P.. șoferii Buțlii
Roată Vasile, Șoineanu Petre, 
raglii Busuioc loan, Spaimoc 
vian, Elfscher loan, maistrul 
că Vasile.

respectării suveranității na
și a dreptului inalienabil al 
popor de a-și hotărî soarta, 
principii se afirmă tot mal

mult ca bază 
trainice între toate popoarele, a pă
cii în lume.

Prin munca neobosită pentru în
făptuirea sarcinilor desăvîrșirli con
strucției socialiste, oamenii muncit 
din Valea Jiului î?i exprimă ade
ziunea fermă fată de politica Parti
dului Comunist Român, hotărîrea lor 
de a strînge și mai mult rîndurile 
în. jurul partidului și guvernului, de 
a dărui tot ce au mai bun înfloririi 
multilaterale a României socialiste.

A urmat apoi marea demonstrație 
a oamenilor muncii.

Coloana colectivului minei Lupeni 
e deschisă de zeci de mineri îmbrî- 
oati în salopete albastre și căști de 
miner. Sînt fruntașii acestui colec
tiv cu vechi tradiții de vrednicie ca
re raportează și cu ocazia acestei 
sărbători bilanțul cel inai valoros: 
o depășire de peste 16 000 tone căr
bune de la începutul anului. Discu
tăm cu havalorul Gabor Traian din 
brigada fruntașă a lui Blaqa Mihat. 
Brigada lucrează într-unul din aba
tajele complet mecanizate în care 
se realizează randamente de 8 tone 
pe post. Frontul abatajului, lung de 
120 m, avansează în stratul de căr
bune cîte 33 m. In primele rîndurl 
ale acestei întreceri dîrze cu stratul 
de cărbune se află și havatorul 
bor Traian.

— Bucurii cu ocazia acestei 
bători ? Bucuria de a fi printre
taci la marea demonstrație, de a pu
tea raporta realizări de seamă în 
muncă, Iar de pe urma acestei munci, 
să trăiești o viată demnă, fericită 
cu îhtreaga-ti familie.

— Alte năzuinli, alte preocupări ?
— Să termin Școala populară de 

artă unde frecventez secția de acor
deon; că apoi, veselia în familia

Panoul cu 
ziua muncii 
parației din 
doi fruntași
— tehnicianul Racman Gheorghe și 
Ciula Vasile. Ij u.rmează îndeaproa
pe alți oameni efe nădejde ai pre
paratei — maistrul Florea Oliviu, 
electricianul Bîcol Constantin, som- 
nalistul Dario Martin.

Defilează în coloana preparatori
lor din Lupeni, unul din cei mai 
vechi și mai respectați muncitori al 
uzinei — Nagv Anton, electrician de 
înaltă calificare, decorat cu Ordinul 
Muncii clasa a fii-a. 34. de ani la 
rînd a fost prezent pe frontul mun
cii. Evită să discute despre persoa
na sa și ne vori>oșto cu mîndrie des
pre fiii săi : uniil este șofer, 
lalti doi 
la mină.

— Cînd 
baci ?

— Apăi

Livezeni al 
Alexandru, 

maca- 
Octa- 

Rădui-

Două generații

sosiți

Ga

săr-
or-

La locurile
de muncă

ne- 
coloane pitorești, cu 
purpurii, cu grafice și 

așteaptă momentul 
cind vor trece prin

ex

nr.
Au-

sînt muncitori fa
iar cei- 
Petrila,

Ieșit: la pensie, Naqy

ptiteam ieși de vreo zece 
ani, că am trecut de 60... Dar mat 
lucrez pentru că simt că pot. Nu că 
ar fi musai. Casă mi-am făcut încă 
prin I960; am fot ce-mi trebuie. Dar 
nu pot sla acasă cînd văd că pot 
să lucru și nC frivole de mine 
proparatie.

la'

Din primul eșalon
In coloana colectivului celei mai 

tinere uzine de preparare a cărbu
nelui din Valea Jiului, cea de la 
Coroești atrage atenția un bărbat cu 
4 steluțe de fruntaș pe piept. Este 
Avasiloaie Dumitru, șeful unei echi
pe fruntașe de spălare, autor a 7 
inovații aplicate. Face parte din cei 
care au venit primii la preparație; 
adică în primul eșalon. La prepara
rea primei șarje de cărbune de la 
noua uzină a participat și Bircea 
Anastasia, flotatoare, purtătoare a 
două steluțe purpurii. Lîngă Anasta
sia defilează un copil înalt și 
mos, îmbrăcat în bluză albă: 
fiul ei.

Majoritătea celor care defilează în 
coloana Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M. sîut tineri, proas
peți absolvenți de școli sau
direct din vreun sat al țării. Stol- 
neanu Romulus, un tînă-r de 18 ani, 
subțirel și- timid. Este, probabil, cel 
mai tînăr angajat al șantierului : 
doar de două zile. A venit din Că- 
preni (Gorj) și vrea să devină be- 
tonist. Stoineanu a defilat în primul 
rînd al stegarilor.

In coloana constructorilor de o- 
biective miniere a defilat și dulghe
rul Gvorgy Gheorghe, purtător a 4 
stele de fruntaș, unul din veteranii 
șantierului. De 17 ani este nelipsit 
din coloana demonstranților. Alături 
de Gydrgy, veteranul, au trecut în 
pas voios și betonistul Roșculescu 
Dumitru, mecanicul Pop Emil, șofe
rul Sacacs Glieza.

De tribună se apropie ceferiștii: 
mecanici 
vagoane, 
tenit ca 
Jiului să
către toate colțurile tării. In coloană 
deosebim șt 
nic dieselist. 
producție, a 
demonstrație
lîmpinal sărbătoarea muncii — îl în
trebăm ?

..Recentele hotărîri ale partidului, 
mi-au dat un nou imbold în muncii. 
Trebuie, sîntem obliqati să muncim 
mai bine decît pînă acum. Am două 
fetițe — Dorina și Adriana care de
filează și ele — și viitorul lor nu 
mă îngrijorează. Grija 
pentru tînara generație, 
ziasmat".

în miilocnl coloanei. 
Deatcn Dumitru, șef de
renarația lornmc.tivelor. pășește că
tre tribună. mulțumit și mîndru. 
,,Pentru mine 1 Mai, această mărea
ță sărbătoare a muncii este mai fru
moasă ca orieînd. 
față de noi, modul 
porul este 
vîntnl în 
să lucrăm 
știincios".

In coloana celor de 
dorea orășenească de 
cală demonstrează oameni de diver
se profesii : tîmplari, vopsitori, șo
feri, mecan-'cL Printre ei tîmolarul 
Eva Petru, șef de brigadă la atelie
rul de mobilă fină, împreună cu so
ția, Eva Elena, vopsitoare.

Amîndoi tineri. Eva Petru lucrează 
de peste 15 ani la aceeași întreprin
dere, unde de altfel s-a 
Acum este unul dintre- 
preciati specialiști.

— Cum ați întîmpinat 
Mai ?

— împreună cu brigada ce 
duc, am produs peste plan 
nituri de mobilă.

Cele patru stele de fruntaș
ducție, confirmă pe deplin cele spuse.

de locomotivă, revizori de 
acari care veghează necon- 
aurul negru, bogăția Văii 
ia fără întîrziere drumul

ne Marcn Aurel, meca- 
De multi ani fruntaș în 
fost nelipsit la fiecare 
de 1 Mai. Cum ati în-

fru- 
estc

In
Un
lui 
tuturor, 
fan, fiul

— Ce 
urnit la

— Tot I

toloaca minerilor din Lonea, 
puști pe © bicicletă pe măsura 
se află c ile va clipe in atenția 

II cheamă Paul CLaiidiu Tri- 
unuj tope graf de la Lonea. 
ti-a plăcut, Claudiu, mai 
demonstrație ?

In frumoasa zi de 1 Mai, 
cu soare strălucitor, întreg o- 
rașul este îmbrăcat in straie 
de sărbătoare. Pe străzi, 
sfîrșite 
drapele 
lozinci, 
solemn
fața tribunei.

...A început demonstrația. 
Coloanele se scurg una după 
alta. lată-i pe ceferiști în fru
moasele 
ficul 03 
planul producției 
zat pe c< 
de 107,96 
ductivității 
la suta, iar 
nomii s-au 
lei. Coloana 
pietă. Din i 
ga tură condusă de tov. Bră
tianu Ton. Aceasta este de 
serviciu! In timp ce ceilalți 
ceferiști 
tația de 
do ian u 
MJrcea, 
Dragotan Ion, impiegatul Bol- 
dura loan, șefii de manevră 
Dîlja Petru și Ungur Ion din 
stația Petroșeni, operatorul 
de mișcare Jumanca Constan
tin,și mulți alții sînt la pos
turi asigurînd circulația nor
mală a trenurilor. Ceferiștii

lor uniforme : pe gra- 
e-1 poartă stă înscris că 

a fost reali- 
în proporție 
planul pro- 

i de 110,55 
apitolul eco- 

890 000

omplex
i la sută,

munci 
r la c

obținut
nu este însă corn

ea lipsește întrea-

participă la manifes-
1 Mai, operatorii Vlă- 
Vasile, 
Sabău

Milotinescu 
Alexandru,

din tura lui Brătianu Ion 
pediază trenurile nr. 2511 
mecanic Bozero Francisc, 
2681 — mecanic Marca
rel, nr. 2673 mecanic Rusii 
Petru, fiecare avînd o încăr
cătură de 2 000 tone. Bilanțul 
turei este deosebit de frumos: 
a expediat 6 trenuri marșrute 
cu 9 000 tone, planul pe to
naj brut fiind depășit cu 223 
tone pe 
parcurși

...Prin 
Ioanele 
medicul 
sește însă. i 
momente (ora 
maternitate la nașterea unei fe
tițe. Fericita mamă - 
bravă Stelica, de 24 
din Pelrila, 
lea copil.

Cu sentimentul 
datoriei împlinite

partidului 
m-a entu-

cefenurtul
echipă la

tren, iar la kilometri 
cu 261 kilometri.
fata tribunei trec co- 
personalului medical :
Marinas Dragoș lip- 

Chiar în acele 
i 9,30) asistă la

pe graficul care 
lucrătorilor de

are acum

★
plini de 
ziua de

Dum- 
de ani 
al doi-

bucurie 
1 Mai. 
la ca- 

aFmen- 
uităm

Oameni 
sărbătoresc 
petrec la iarbă verde, 
bane, în unitățile de 
tațîe publică. Să nu-i
însă pe cei ce-au petrecut a- 
ceastă zi la posturi : ceferiști, 
energeticieni, personal 
tar, șoferi de 
operatori P.T.T.R. ; 
torcsc 1 Mai prin 
posturile lor.

sani- 
autobuze, 
ei sărbu- 

muncă, la

ȘT. M1HAI

des- 
la 

indică orașele înspre 
energia electrică pro-

Utinedoara Slatina, Re-

Săgețile de 
chide coloana 
I.E.C. Paroșeni 
care pornește 
dusă aici — 
și ța și altele.

In urma graficului pășesc munci
torii, inginerii care se străduiesc 
de zi să producă tot mai multă 
nergie.

După ce a absolvit 
maiștri din Petroșeni ! 
conn Fie a devenit 
cazani’ a acestei mari

— Cum vă simțiți la
— .Am venit Ia manifestație ca la 

o adevărată sărbătoare a muncii, cu 
satisfar'ia datoriei împlinite.

— Soția ?
— Defilează și ea în coloana ce

lor de la Lupeni. Am venit împre
ună. Dînsa e profesoară.

chemat 
treburile 

mai

Grija 
rum 
să-și 
țării,

bine și

partidului 
întrea po- 
spună cu- 
ne obligă 
mai ron-

zi 
e-

deȘcoala
în 19^9, Dla- 

șeful secției 
uzine.
acest 1 Mai ?

Căutători neobosiți 
ai noului

In impiesionanta coloană a Uzinei 
de reparat utilaj minier, am întîlnit

la
industrie lo-

întreprin

și calificat, 
cei mai a-

ziua de 1

o
10

în

con-
qar-

pro-

Sub falduri de drapele trac in rînduri strinse minerii.

Grație și irumusețe.
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— și nu 
anii după 

a XX-a 
XXIII-a 

XXIV-lea 
tn

ieșiți din iarna 
birrghezo-moșie-

ȘÎ
a-

a
au

fără

Ne-am făcut un obicei 
e rău de loc — să socotim 
marile noastre sărbători: 
aniversare a Republicii, a 
aniversare a eliberării, al
1 Mai liber. Da, așa se spunea 
primăvara anului 1945, cînd bubui
tul tunurilor nu amuțise încă : 
PRIMUL 1 MAI LIBER!

Oamenii trudei, 
cruntei exploatări
rești și a războiului, a mizeriei 
obscurantismului, au tînjit după 
ceastă sărbătoare a primăverii și 
muncii, cînd pentru prima dată 
manifestat după placul inimii, 
jandarmi și fără arestări.

...In lumea aceasta materială
se deapănă neîncetat pe mosorul 
vremii, iar ceea ce a fost cîndva 
întră în patrimoniul aducerilor a- 
minîe. Amintirile însă se sting cu 
trecerea vremii și a oamenilor. Și e 
păcat.

anii

erau 
poate că oi 

de lucru 
autoritățile...

îmbrăcati ceva 
mai aveau 

în asemenea

DE AUR
ȚARA
NOASTRA

tribunele de ARE

Numeroasele fanfare și tarafuri 
prezente la Petroșeni au dat fast șt 
grandoare sărbătorii de 1 Mal. Ia 
Susalon Hidișan Ovidlu din fanfara 
anlnosenllor.

Aron 
un ordin 
regimului 
om peri- 
Cotot lo- 

în

E păcat pentru că o dată cu a- 
cestea se banalizează și dimensiu
nile contrastelor dintre IERI și AZI. 
Ce știe pionierul, care a dat coloa
nelor de demonstranți nota cea mal 
veridică a suflului primăverii, des
pre contrastul dintre 1 Mai de ieri 
și de azi ? Ce știe tînărul studios, 
care alene a părăsit alaltăieri ca
mera căminului ? Li se par e nor
mal ca ziua de 1 Mai sa fie sărbă
torită cu fast și nestăvilit optimism. 
Cred că și pe vremea tăticului sau 
a bunicului tot cam așa a fost. Poa
te oamenii 
mai prost, 
ceva, ceva 
zile și cu

...La 1 Mai 1968, în 
la demonstrațiile oamenilor muncii 
din Capitală, de la Deva șl din Pe
troșeni se găseau reprezentanți al 
celei mai vechi generații de luptă
tori din Valea Jiului — ilegaliștii.

Cînd, în dimineața acelei zile, 
Cristea Aron, Măgureanu Ioan, dr. 
Eșanu Iosif și alti tovarăși au ple
cat la Deva, mi-am adus aminte că 
unii dintre ei au mai fost duși în 
orașul de reședință al județului șl 
în trecut, cu prilejul zilei de 1 Mai. 
Erau duși cu „duba" siguranței, din 
timp, pentru a nu tulbura tihna pa
tronilor acestei Văi. Cristea 
era — după cum glăsuia 
al aparatului represiv al 
burghezo-moșieresc - un 
culos, care trebuia poprit,
sif, care a luat anul acesta loc 
tribuna din Capitală, a făcut multi 
1 Mai în lagăre și închisori pentru 
convingerile sale de muncitor. Iar 
Gyapyas Petru, pe care l-am zărit 
în tribuna de la Petroșeni, era me
reu bătut cînd se apropia sărbătoa- 

a muncii.
La 1 Mai 1968 acești oameni, în 

trecut umiliți adesea pînă la capă
tul umilinței, au primit, alături 
conducătorii tării, ai județului 
municipiului, ovațiile coloanelor 
demonstranți. Cu alte cuvinte 
pitala, județul 
ridicat pălăria

Dimensiunile 
ieri și azi nu 
mai între blocuri sau cocioabe, 
ternicele citadele industriale 
locurile pe care altădată nu a 
nimic, ci și în conținutul noii dem
nități pe care OMUL zilelor noastre 
a cucerit-o prin lupta comuniștilor. 
Șl această dimensiune, cea mai 
racteristică, nu trebuie trecută 
nici un moment cu vederea!

La marea demonstrație a oameni
lor muncii și-au dat înttlnire cele 
două frumoase primăveri: anotim
pul Primăvară și Primăvara patriei 
— cea mai tînără generație de oș
teni a tării — elevii. Au defilat în 
pas voios, tineresc, cei care în să
lile de clasă șt în laboratoare sorb 
înțelepciunea slovelor, descoperă 
tainele materiei, cei care vor su
pune mîine atomul, vor porni zbo
rul avîntat prin constelații, cei care 
vor face ca flacăra vie a științei și 
culturii să ardă cu mai multă pu
tere.

In sunet de trompete și răpăit de 
fobe, peste 2000 de cravate purpu
rii au fluturat în adierea zefirului 
de mai, peste 2 000 de inimi gin
gașe și-au exprimat mulțumirea fa
tă de partidul părinte pentru copi
lăria fericită, pentru grija ce le-o 
poartă ca mîine să fie oșteni activi 
pe frontul 
Fluturînd 
ticolore, 
lor rodul 
trimestre
materializat în note de 9 și 10, pur- 
tînd cu mîndrie 
primite gratuit 
7 000 de școlari 
de recunoștință
lui nostru pentru grija de bun pă
rinte ce Ie-o poartă. Trecînd prin 
fata tribunei, coloana pionierilor pă
rea o grădină multicoloră în mers, 
în care au răsărit peste noapte mi! 
de garoafe, lalele și maci 
au înfrunzit și înflorit 
timp liliecii, vișinii 
pătruns în această 
nă, m-am strecurat 
flori ale vieții, am 
Pe elevul Chirimhu
cunoscut dintr-un grup după silueta 
sa dar mai ales pentru faptul că. 
deși este în clasa a VUI-a a Școli! 
generale nr. 4 din Petroșeni, purta 
la gît o cravată purpurie ce-i îm
bujora toată fața.

— Tu ești pionier ?

construcției socialiste, 
baloane, flori, eșarfe mul- 
ridicînd deasupra capete- 
muncii lor în cele trei 

de învățătură ale anului,

de
sau 
de

Ca
sau municipiul și-au 
în fața lor...

contrastelor între 
se măsoară deci rui-

pu-
sau
fost

ca- 
în

I. MlRZA

sub brațe manuale, 
de la stat, peste 

și-au adus prinosul 
partidului și statu-

în care 
același 

Am
în 

și caișii. 
splendidă grădi- 

printre aceste 
legat dialoguri. 
Matei l-am re-

Ritm și măiestrie
La entuziasmul și bucuria cu care 

oamenii muncii din Valea Jiului au 
sărbătorit ziua de 1 Mai se adaugă 
și demonstrația iubitorilor frumosu
lui, actori al Teatrului de stat din 
Petroșeni și „floarea" amatorismu
lui din cluburi și cămine culturale 
— artiști amatori. Slujitorii Thaliei, 
indrăgițli actori Viorica Popescu, 
Astra Miclescu, Ion Roxin, Mircea 
PînișoaTă. Nae Nicolae, Mihai Clita 
și alții — cei care continuă prin 
creațiile lor scenice tezaurul artei 
romanești, care au făcut din teatrul 
minerilor o instituție de cultură 
prestigioasă — au pășit prin fata 
tribunei manifestîndu-și bucuria și 
încrederea în viitorul luminos al 
artei în societatea noastră socialis
tă. Prin îndrăznețele eforturi per
manente de abordare a unor capo
dopere ale literaturii dramatice ro
mâne și universale, caîe să facă 
cinste unui teatru apreciat în lu
mea artei românești, corpul artis-

lic al Teatrului de stat Valea Jiu 
lui sporește activ patrimoniul artei 
șl culturii românești contemporane.

Cîntecul și jocul, atît de exube
rante și spontane sub bolta de flori 
a primăverii, au fost aduse drept 
omagiu acestei zile, care unește Ini
mile șl gîndurile tuturor muncito
rilor din lumea întreagă, de către 
artiștii amatori. Dansatorii de Ia 
clubul sindicatelor din Lonea, în
soțiți și acompaniațj de taraf, au de
filat în ritmul „topăit" al dansului 
oșănesc; membrii formației de dan 
suri a clubului lupenean au 
în fala tribunei o „Țarină a 
dulul”; cei din Vulcan sau 
seni, la rîndul lor, au făcut
rate demonstrații de gratie și vir
tuozitate. Tineri și tinere, înfrățiți 
în gratiile zeiței Artei, acești Iubi
tori ai frumosului care prin efortu 
rile lor contribuie la înlesnirea în 
’elegerii și însușirii emoționale a 
'^nomemilui artistic — în cele ma:

încins
Abru-
Petro- 

adevă-

diverse manifestări ale sale — 
demonstrat sub imperiul dorinței 
a-și aduce și-n viitor mai mult 
portul la dezvoltarea multilaterală 
și armonioasă a personalității lor 
și a spectatorilor prin educarea es
tetică. Pa'rticiparea la activitatea di
verselor formații artistice 
tori reprezintă 
resc al vieții 
care, după »e 
strungurile «'u 
construcții, devin, în timpul lor li
ber, devotați și plini de însuflețire, 
slujitori ai teatrului, muzicii, dansu
lui sau poeziei. O mare parte a a- 
restor „ostași" din marea armată a 
celor care, înfăptuind revoluția cul
turală, luptă pentru o 
dire a artei fn mase a 
monstratia oamenilor 
°etro$eni, în vîrtejul 
'cordul viorii și-al clarinetului, 
„focul" voioșiei neostoite.

astăzi un 
oamenilor 
părăsesc 
schelele

de ama- 
aspect fi

ni uncii, 
galeriile, 
uriașelor

largă răspîn- 
defilat la 

muncii 
jocului.

V.

Demonsltafia s-a terminal. 
Oamenii muncii se îndreaptă 
spre locurile de agrement. 
Petrecerile cîmpenești sînt în 
toi. Izvoarele cu apd rece 
cristalină, poienile scăldate în 
soare sînt mai căutate dccil 
orieînd. Dar să lacom un 
scurt popas pe la aceste pe
treceri cîmpenești.

Valea de Brazi, 
lui. Chioșcurile 
improvizate 
mesteacăn 
gata... pentru 
post miile de
Cei trei mandatari din orașul 
Uricani își instalează grătare
le, expun produsele culinare : 
clrnăciorii 
purceii 
ore.

De la 
oaspefi, 
muncii • 
se destindă, 
timp și poienița devine neln- 
căpătoare. Intre cei care și-au 
dat întîlnire aici îi recunoaș
tem pe minerii Năstasc Ion 
și Neacșu Constantin, 
cierul Ștefan Florea, 
clanul Stănoiu Vasile

E.M. Uricani, echipa lui Con- 
drat Borici de la șantierul 
Valea de Pești, St oi Nicolae, 
șelul garajului S.T.R.A. Lupe- 
ni a venit cu întreaga fami
lie...
ca și inginerul Chicinaș 
sile de la întreprinderea 
nleră Baia Mare, venit cu fa
milia in Uricani, la socri.

Oamenii petrec pină pe-n-

In autoturismul propriu, 
Va- 
mi-

Ora p/înzu- 
și Ionelele 
crengi de 

sînt

De ia{ă sînt și al/i ortaci ai 
lui lonifă, minerii 
loan, Vasilache
Brut Nicolae. Intre cei 
ciocnesc pahare pot fi 
noscufi maiștrii mineri 
Vasile și z\chim Traian, 
rii șeii de brigadă 
Gheorghe, Sobo Balaș și Ni- 
colaiasă Gheorghe, minerul 
șei de schimb Călin Ion, șe-

Horung 
Gheorghe, 

care 
recu- 

David 
mine- 

lordan

din 
înfrunzite
a primi la adă- 
sticle cu bere.

proaspeți, puii și 
tăiafi doar de cîteva

i Uricani sosesc primii 
grupuri de oameni ai 

venifi sâ petreacă, să 
Nu trece mult

artiff- 
eleotri- 

de la

al Hunedoarei
(Prin telefon de la

Primăvara primăverii omenirii.

Așa
7,i- 

mai 
de

tară 
îndârjire 
de flori 
talc aici 
metalului

numără printre pu- 
din tară unde în 
cadrul sărbătoresc 
demonstranților e

— Nu, sînt utecist, dar detilez 
pentm ultima dată ca elev al școlii 
generale de 8 ani. Și pentru că pri
ma dată am defilat la 1 Mai tot ca 
pionier, vreau ca și ultima dată să 
merg alături de colegii mei mai 
mici cu cravata-mi roșie flutnrînd 
în vînt.

Au defilat cu zîmbetul pe buze și 
bucuria copilăriei fericite
mii de elevi. Am reținut
multora din ei, din care spicuim
cîteva, fără o ordine anume: Mărilă 
Mircea, Bretean Maximilian, Măgu-
reanu Doina, Munteanu Doina, Cris- 
tea Emil, Slăbîi Gabriela, Ștefan 
Teodor, Buliga Ecaterina, Smeu An
gela, Grama Eugenia, Olteana Au
relia. Drotzinger Aurica, 
Mariana, 
tru.

Alături 
cei care 
în urmă, 
mine din

tn inimi 
numele

Stoica Maria,
Ciocan 

Guran Dumi-

demonstrat 
cu putini ani 

Institutului de

de elevi au 
au fost elevi 
studenții 
Petroșeni. Unii au demon

strat pentru prima oara ra studenti, 
alții pentru ultima 
postură, dar toti

oară în 
veseli, 

încrezători în politica 
partidului caro asigură 
studios condiții optime 
tură și

Pentru 
pregătit 
studenti
întregi la 2 500

do viată, 
meseria 

în acest an 
care peste

de

Cadrul sărbătoresc

cărora le-a re
deschide demon- 
oamenilor mun- 
au urmat con- 

De numele

aceeași 
optimiști, 

înțeleaptă a 
tineretului 

de învăț 1-

inginer s-au 
aproape 250 de 

puțin timp vor 
numărul cadrelor

inginerești date de Institutul 
mine din Petroșeni în cei 20 de 
de existentă.

Pionierii, elevii, studenții au 
însoțiți la marea demonstrație a
menilor muncii de cei care-i pregă
tesc pentru viată, de pedagogii și 
profesorii lor. La sărbătorirea lui 
1 Mai din acest an cadrele didac
tice au manifestat cu sentimente 
amplificate de mîndrie și entuziasm 
fată de partid, fată de consecventa 
cu care-și desfășoară politica sa de 
ridicare a nivelului de cultură și 
de instruire a poporului nostru. Cu 
totii și-au adus deplina adeziune la 
noile măsuri 
vătămîntulul 
profesional, 
tara noastră, 
lică

HUNEDOARA 
J. Simionescu).

Hunedoara se 
linele localități 
orice zi festivii 
din coloanele
completat de freamătul caracteristic 
al agregatelor cu foc continuu, 
a fost și cu ocazia sărbătoririi 
lei de 1 NTaj din acest an. Dar, 
întîi o informație utilă : știați,
pildă, ca la Hunedoara se realizea
ză în prezent peste 60 la sută din 
producția de oțel a tării ? De altfel 
această cifră a dominat întreaga co
loană a demonstranților și ca un 
magnet capta privirile. Din coloană 
nu au lipsit însă nici alte cifre care 
în mod sintetic, dar sugestiv, pre
zentau munca avîntată «a acestui co
lectiv pentru a da patriei cît mai 
mult metal. 3 500 tone cocs meta- 
lurcjic, 16 000 tone minereu autofon- 
dant, 7 000 
otel Martin 
11 000 tone 
zale de la 
în prezent, 
lui. Mai presus 
enumerare lapidară a cifrelor se si
tuează oamenii cu faptele lor de zi 
cu zi care fac parte din acel eroism 
anonim caracteristic întregului 
tru popor. L-am recunoscut în 
Ioane pe maistrul Cismaș loan,
cela care prin inteligența sa
croat, spre faima întregîf țări,
lance de o construcție
pentru insuflarea oxigenului în cup
toarele Martin și caro o supusă spre 
brevetare ca invenție. In același 
timp, lingă cuptoarele oțelărioi nr. 
2, prim-topitorul Opriș Avram, de
clarat ca cel mai bfrn oMar pe

tone fontă, 6 000 tone 
și electric și aproape 

lam’nate diferite, realL 
începutul anului și până 
peste prevederile planu- 

însă de această

nos- 
co- 

a- 
a 
o

deosebită

al anului trecut, supunea cu 
puterea focului. Buchetele 
din coloană erau comple- 
de florile seînteinde ale 
incandescent.

După siderurgiști, 
venit cinstea de a 
st rația de 1 Mai a 
cii din Hunedoara
slructorii de la I.C.S.H. 
lor sînt legale toate obiectivele si
derurgice și șocial-culturale înălțate 
aici în anii luminoși ai socialis
mului. Și acum,, ei s-au prezentat la 
demonstrație cu un bilanț bogat în 
fapte din caro reținem : darea în 
folosință a spitalului cu 700 paturi, 
a unei moderne cantine cu posibili
tatea do deservire a 2 000 mese pe 
zi, peste 100 apartamente conforta
bile și terminarea lucrărilor de re
parații la cuptorul nr. 5 cu 12 zile 
mai devreme. In prezent toate for
țele acestui harnic colectiv sînt con
centrate pe șantierul marelui lami
nor Blumino de I 300 milimetri. 
Grafice si panouri prezintă sugestiv 
ce va însemna acest gigant al side
rurgiei pentru economia noastră na
țională. In final aici se vor monta 
peste 7 000 tone utilaje diferite. De 
refinut angajamentul constructorilor 
de a scurta termenul do orodare a 
acestui obiectiv cit aproane patru 
luni fată de prevederile graficului.

Din coloana demonstranților nil 
au lips't nici muierii de la Teliuc 
și Ghelar care asi«mră hrana ftirnaj 
lelor d:n Hunedoara.

Demonstranții <l:n Hunedoara aU 
scos în relief p ternicul entuziasm, 
dorința oamonpor muncii din ceta
tea otelului de a obține noi suc
cese.

«Be
au 

înreqis- 
contom- 

Inate de 
?hir>- 
nb1:;-

progresele
și cultura 
măsurile 

cu aceea de pre! 
învătămînt'.i’ui

Tinerețe,
I

vigoare,

privind dezvoltarea în
de cultură generală, 
tehnic și superior în 
la întreaga linie poli-

a partidului nostru comunist. 
Fără îndoială că propunerile 

adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 22—25 aprilie a.c. cu privire la 
dezvoltarea învățămîntnlui de toate 
gradele — s-a exprimat profesorul 
Vasile Bîcoi, directorul Scolii 
nerale nr. 4 din Petroșeni — 
fost dictate de 
trate în știința 
porană. Salut 
partid începând 
gjre a duratpi
gatoriu la zece ani.

Aceeași adeziune lata de recen
tele măsuri privind dezvoltarea în- 
vătămîntului de toate gradele din 
tara noastră și-au manifestat-o toate 
cadrele didactice prezente la demon
strație, între care s-au aflat: Ni
colae IP.iș, Wilhelm Kecs, Dan Mib 
coveanu, Elena Stoican, Pompilin 
Mușteanu, Ion Popescu. Titu Ghe- 
roiu. Maria îV>lp>, Gavrll Cs6sz. In
ia Pop.

Defilez pentru prima oară în 
calitate de profesoară — ne-a măr
turisit Maria Caraconcea de Ia 
Școala generală nr. 5 Petroșeni — 
șl încerc un sentiment de mîndrie 
că mă aflu alături de colegi care 
mă înconjoară cu căldură, îmi îm
prumută din experiența lor. Aprob 
din toată inima recentele măsuri ale 
partidului nostru privind dezvolta
rea în\ ățămintului. Am reținut o se
rie de lucruri deosebit de impor
tante discutate la Plenara C.C. al 
P.C.R. care a dezbătut această pro
blemă și sînt conștientă 
cadrele didactice, trebuie 
exigenta fată de propria 
<-a și fată de elevi.

In această atmosferă
•asm general, cadrele didactice din 

Valea Jiului, alături de toți oame
nii muncii prezenți la demonstrați®; 
au ovaționat pentru partid și poli
tica sa, pentru lot ce-am 
pentru tot ce vom realiza, 
viața liberă și fericită

oastră, pentru vntoml

optimism
de
se

Demonstrâjia este încheiată 
cei care în săli șt pe stadioane 
luptă cu metrii și secundele, doboa
ră recorduri, își otelesc. corpurile, 
ne oferă clipe plăcute de odihnă. 
„Lovitura de începere" au dat-o 22 
de mici g:mrraști. Cu fruntea sus, ctr 
piciorul perfect întins și cu gându
rile aruncate undeva spre porți ale 
afirmării, iubitorii sportului la sol, 
bîrnă sau paralele, elevi ai prof. 
Eugen Peterfi au fost urmați în co
loana corpurilor tinerești de micu
ții schiori. Cu schiurile pe umeri, 

au de- 
rezultate- 

urmat sportivîi-e- 
generale din Pc- 

de la liceele di ti 
și Petrila, de la

întativă a tării, Sabina Mureșan 
cea de tineret, iar altele bat Insis
tent la poarta loturilor naționale. 
Puternicul club studențesc Știința, 
îri cadrul căruia își desfășoară ac
tivitatea echipe de ruqbi, baschet, 
volei, handbal, participante la cam
pionatele diviziilor A și B, și echi
pa de fotbal, fruntașă de multi ani 
în campionatul interjudetean și-a 
trimis și de dala aceasta reprezentan
ții la manifestație pentru 
despre activitatea rodnică ce 
fășoară aici. Intre sutele de 
s-au aflat și atletii Ularu
campion al tării la cros tineret pa 
anul trecut, 
tionnt în 
tării pe 
campion

GHFONEA

că și noi, 
să sporim 
pregătire

corp’ir' 
și pași 

bucuria 
dorința

Internaționala.
G. DINU

fie entu-

realizat, 
pentru 

din pairi» 
ei de aur.

pa- 
de
5>

handbabsta Mia Domșa 
repreaen

în

Zi-i bade cu fluiera.

P.'
D.

a vorbi 
se des- 
sportlv!
Vaslle,

A doua 
noapte 
din nou

cănă- 
apă- 

vlețfi 
de a 
spor-

Lttnca 
de
de

alt grup se aila, ca 
vîrstă, minerul pen- 

Vasila Francisc din

Florii, 
altădată u 

1 Mal cu 
din nouă

ziua 
compusă

BREBEN
CRIȘAN

zi, după 
acasă sau 
veselie.

Simion, la fel ea 
ortaci sau colegi 

din celelalte locali- 
cu mult 

la

.\,Jt..<.■ A.'<■■■ ya ..ft •■'i-i'irf-’

corpurilor tinerești de 
schiori. Cu schiurile 

elevii prof. Virginia Peterfi 
filat privind cu optimism 
le viitoare. 1 o-au 
lovi de la școlile 
trila și Petroșeni, 
Petroșeni, Vulcan 
cele două, grupuri școlare miniere, 
sportivi ai asociațiilor Jiul, Știința. 
Spartac. Au trecut cu totii în pas 
voios prin fata tribunelor, etalîn- 
du-si corpurile viotiroase, unii de- 
monstrîndu-si din mers talentul 
care-i va duce, poate, pe culmile 
gloriei sportiv»; In frumoase costu
me au defilat fotbaliștii de la Jiul, 
aureolați de ultimele victorii și cu 
gîndul spre piscul clasamentului 
Cu gîndul spre rezultate mereu rnai 
bune au pășit si cele Î2P d»> spe- 
ranto sportive ce se pregătesc 
școala prof. Eugen BaTtha, în cele 
tru secții — handbal schi, tenis 
cîmp și gimnastică. Începutul a 
fost făcut :
este selecționată în prima

Maqheru loan, selec- 
lotul de cros tineret al 
acest an. Helezău Petru, 
județean la greutate pe

1968 Ghiorghită Mariana, campioa
nă județeană Ia 30 metri garduri pe 
1968, alțl sportivi îndrăgiți al căro» 
nume a făcut de m ilt ocolul Văii 
Jiului, al județului Hunedoara șl 
chiar al țării.

Minți sănătoase tn 
toase, brațe 
sati 
noi, 
urca 
tive,

vînjoase 
au defilat pentru 
și-au exprimat 
mai sus treptele afirmării
de a apăra culorile asociații

lor pe tare le reprezintă, ale tării.
LUtima coloană de sportivi a reu

nit zeci d< motocicliști. M^rca de
monstrație a oamenilor muncii • 
luat sfîrșiit în arordurile puternice 
ale Imnului muncitorilor de pretu
tindeni

rislul Nicola Gheorghe, stu
dentul Petrița Valentin, elevul 
D răgii ici 
multi alfi 
de-ai lor
tăfi, au sărbătorit 
entuziasm ziua de 1 Mai, 
iarbă verde, ciocnind pahare.

★
Tradiția a fost respectată și 

de astă-dulă. Dimineața, Hai

EXUBERANTA LA IARBA VERDE

Sportivi de 
Grnpn) școlar mi
nier I.npeni în- 
Ir-un număr de a- 
crobație-n mers.

care a muncit 46 
adîncuri. Numărul ce- 

au venit din Petroșeni, 
lonea sau alte iocali- 

petreacă 1 Mai în 
de or- 

faniară, cî- 
i numeroși 

au transformat 
Florii intr-un adevărat 
de veselie.
scenă improv

serate, iar prundul de la Va
lea de Brazi te „îmbată" 
miros de rășină, de 
friptă... dar mai ales cu 
rece, proaspătă.

In același timp pe i 
Coroeștilor din Vulcan 
oameni închină pahare, 
prind In horă. Instalatorul lo- 
nifă Mihai, de la mina Paro- 
Ștni, îi vorbește tatălui său, 
•venit de sărbători în Valea 
Jiului tocmai de la Tulcea, 
despre munca sa în adîncuri.

cu 
carne 
berea

dealul 
i al/i 

se

tul lămpăriei Paul losil și 
mulfi cilții de la mina Vulcan.

La Aeroport, în Petroșani, 
la stadionul Minerul din I.li
peai — aceeași exuberantă. 
Mineri, constructori, ceferiști, 
elevi, studenfi sini prinși in 
horă. Viitorul miner Poroșnicu 
Mihai, care momentan urmea
ză cursurile școlii de califi
care la E.M. Aninousa, 
tor-minerul Anăstăsoaie 
colae de la E. M. Petrila, 
structorul Drimuș losif,

aju- 
Ni- 

con- 
cele-

du luliu, Erou al muncii so
cialiste, a lost la mitingul și 
demonstrația oamenilor mun
cii de la Petroșeni, iar du- 
pă-amiaz.a la serbarea cimpe- 
nească de la 
Vestitul miner 
sărbătorit 
familia
persoane.

Intr-un 
decan de 
sionar

lonea 
ani în 
lor ce 
Petrila.
tafi să-și 
miflocul naturii a fos 
dimii sutelor. O I 
leva acordeoane și 
soliști vocali, 
lunca 
vulcan

Pe o
mijlocul luncii se cînta și se 
dansa cu Ioc. Copii de-o 
șchioriDă se transformau pen
tru cîteva minute tn artiști 
amatori' recitind versuri, înăl- 
find ode muncii, patriei 
tre socialiste.

O dată cu coborirea inseră
rii, lunca a fost inundată de 
luminile becurilor electrice 
spre a se putea continua ve
selia și cintecui. Programele 
stafiilor de radio și televiziu
ne au întregit atmosiera săr
bătorească, 
odihna de 
la cabană,

i
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VARȘOVIA. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite i 
Tradiționala sărbătoare a Zilei de 
1 Mai a fost marcată la Varșovia 
și în celelalte orașe din Polonia 
prin demonstrații însuflețite ale oa
menilor muncii. La Varșovia, în pre
zenta conducătorilor de partid și de 
stat, în frunte cu W. Gomulka, M. 
Spychalski și J. Cyrankiewicz, aflatl 
în tribuna oficială din fata Palatului 
Culturii și Științei, zeci de mii de 
locuitori ai orașului au luat parte 
Ia demonstrație, purtînd lozinci care 
chemau la unitatea întregului popor 
în jurul partidului și conducerii de 
stat și anunțau noi și noi succese 
în cinstea Congresului al V-lea 
P.M.U.P., eveniment de seamă 
viata poporului polonez.

Luînd cuvîntul, Wladyslaw 
mulka a relevat importanta Zilei de 
1 Mai — prilej de exprimare a ata
șamentului fată de ideile nobile ale 
socialismului. El a subliniat în con
tinuare rolul clasei muncitoare în 
creșterea continuă a potențialului 
economic al tării și în îmbunătăți
rea condițiilor de trai alo oamenilor 
muncii.

Timp de peste 4 ore, prin 
tribunelor au trecut zeci de mii de 
loci itori a! capitalei, care și-au ma
nifestat hotărîrea de a transpune în 
viată ideile cuprinse în programul 
de acțiune al P.C.C., de a munci cu 
abnegație 
slovaciei.

suedez au luat cuvîntul la aceste 
mitinguri, referindu-se la probleme 
internaționale și interne, îndeosebi 
la cele legate de folosirea forței 
muncă șl de securitatea muncii.

de

încheierea sesiunii 
Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa

Lucrările Conferinței*
internaționale
a drepturilor omului

pentru înflorirea Ceho-
FRANȚA

de 
ai

R. P BULGARIA

R. P. CHINEZA

al 
în

Go

Aqer- 
de 1 

i de

PEKIN. — Corespondentul . 
pres, 1. Gălăteanu transmite; 
Mai Pekinul a îmbrăcat haină 
sărbătoare. Pretutindeni fluturau 
drapele de stat și steaguri roșii. Lo
zinci mari fixate pe frontispiciile 
clădirilor cheamă la sprijinirea lup
tei poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane, la eliberarea 
Taivanului, la solidaritatea popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină, a popoarelor din întreaga lu
me împotriva imperialismului ame
rican.

Ca și în anii trecuti, la Pekin 
grupuri mari de locuitori al capita
lei s-au îndreptat spre parcuri pen
tru a asista la spectacole, s-a i plim
bat cu bărcile pe lacurile din îm
prejurimi. Formații artistice au pre
zentat programe inspirate din man
ca și lupta poporului chinez în con
strucția socialismului. Numeroase 
delegații străine s-au alăturat locui
torilor capitalei, asislînd ia specta
cole, vizitînd diferite parcuri.

Seara, în piața Tien An Min, în 
prezenta lui Mao Tze Dun, Lin Biao, 
Ciu En Lai și a altor conducători 
de partid și de stat, a membrilor 
corpului diplomatic și a invltalllor 
străini, a sute de mii de oameni al 
muncii, au avut loc jocuri do arti
ficii.

— Corespondentul Ager- 
Ieva, transmite: Ziua de 

1 Mai a fost sărbătorită în Bulgaria 
sub semnul pregătirilor 
de-a 25-a aniversare a 
voluției socialiste din 
La tribuna mausoleului 
ghi Dimitrov au luat loc conducă
tori de partid șl de stat în frunte 
cu Todor Jivkov.

Numeroși oameni ai muncii și-au 
manifestat ore în șir entuziasmul 
bucuria pentru succesele obținute 
Bulgaria pe drumul construcției 
cialiste. Caro alegorice, însoțite 
grafice și panouri, exprimau în mod 
sugestiv succesele obținute de oa
menii muncii în primele patru luni 
ale anului. Pentru tineretul bulgar, 
gazda celui de-al 9-lea festival 
mondial al tineretului și studenților, 
demonstrația de 1 Mai a constituit 
un prilej de puternică afirmare 
solidarității lor

SOFIA, 
preș, Gh.

pentru cea 
victoriei re- 

septembrie. 
lui Gheor-

31 
de 

so- 
de

a
cu tineretul lumii.

SPANIA
Pentru prima oară 
civil clasa muncitoa- 
organizat cu prilejul 
mari manifestații la

U. R. S. S.
MOSCOVA. — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite ; Poporul sovietic a sărbătorit 
Ziua solidarității internaționale a 
oamenilor muncii din întreaga lume 
într-o atmosferă entuziastă. Ora 10. 
In Piața Roșie, la tribuna mausoleu
lui lui Lenin au luat Ioc Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gotnîi și alti conducători de partid 
și de stat sovietici. După ce a pri
mit raportul comandantului parăzii 
militare și a trecut în revistă tru
pele aliniate în 
rării al Uniunii 
Andrei Greciko, 
na mausoleului

Parada militară 
ca în fiecare an, de membrii acade
miilor militare. Defilarea unităților 
tuturor genurilor de arme ale forțe
lor armate sovietice s-a 
unitățile de rachetiști.

Festivitățile din Piața 
continuat cu defilarea
cărora le-au urmat coloanele repre
zentanților oamenilor muncii din 
Moscova. Demonstranții purtau stea
guri, pancarte pe care erau scrise 
cuvinte de salut în cinstea sărbăto
rii internaționale a oamenilor mun
cii, a solidarității proletare, a păcii 
și prieteniei între popoare, împotri
va acțiunilor agresive ale imperia
lismului. Machetele și graficele pur
tate de demonstranți oglindeau sucj 
cesele oamenilor muncii sovietici în 
opera de construire a comunismului.

MADRID. - 
de la războiul 
re spaniolă a 
Zilei de 1 Mai 
Madrid și în majoritatea centrelor
industriale ale Spaniei. Intr-un co
municat publicat miercuri seara, co
misiile muncitorești din Madrid ca
lifică drept un „triumf" primele două 
zile de luptă (30 aprilie și 1 mai) șl 
cheamă pe oamenii muncii să-și ex
prime prin demonstrații la 2 mal so
lidaritatea lor fată de sutele de to
varăși arestați cu prilejul manifes
tațiilor. „In pofida a zeci de mii de 
polițiști, unei propagande feroce, 
a unor amenințări odioase și a a- 
restărilor preventive — se arată 
în comunicat — noi am trecut la o 
nouă etapă plină de speranțe în lup
ta clasei muncitoare

La Madrid, drapele 
roșii au fost înălțate 
clădiri din cartierele 
Vallecas și Tetuan.

In provincie, manifestații impor
tante au avut loc la Barcelona, San 
Sebastian, Sevilla, Bilbao, San 
der, Lerida etc. La Turo de 
în împrejurimile Barcelonei, 
multe

spaniole".
republicane și 
pe numeroase 

muncitorești

pe o 
după 
mată,
arestați.

Tan-
Peira, 

mal
sute de muncitori au rezistat 
mică colină, fiind împrăștiat! 
multe ore de către politia ar- 
50 dintre manifestanti

MEXIC

au fost

Ziua de 
oamenii

piață, ministrul apă- 
Sovietice, mareșalul 
a rostit de la tribu- 
o scurtă cuvîntare. 

a fost deschisă,

încheiat cu

Roșie au 
sportivilor,

CIUDAD DE MEXICO. — 
1 Mai a fost sărbătorită de 
muncii din Mexic printr-o mare de
monstrație. Potrivit tradiției, în 
fruntea primei coloane de demon
stranți care a trecut prin piața cen
trală din capitală, s-a aflat preșe
dintele Gustavo Diaz Ordaz și mem
bri ai guvernului mexican.

Partidul comunist și alte organi
zații progresiste din tară au parti
cipat Ia demonstrație cerînd îmbu
nătățirea situației economice și so
ciale a oamenilor muncii, încetarea 
războiului din Vietnam.

ITALIA

R. S
CEHOSLOVACA

PRAGA, — Corespondentul Ager
pres, Eugen Ionescu, transmite i De
monstrația oamenilor muncii pra- 
ghezi cu prilejul Zilei do 1 Mal a 
avut loc pe strada Na Prikope din 
capitala R.S. Cehoslovace. La tribu
na oficială au luat loc conducătorii 
de partid și de stat cehoslovaci, în 
frunte cu A. Dubcek, L. Svoboda și 
I. Smrkovski, reprezentanți al Fron
tului National, ai organizațiilor ob
ștești, oameni de «știință șl’ cultură.

După intonarea imnului de stat al 
R.S. Cehoslovace, A. Dubcek, prim-’ 
secretar al C.G. al P.C.C. a rostit o 
scurtă cuvîntare. El a chemat pe oa
menii muncii la îndeplinirea sarci
nilor ce decurg din programul de 
acțiune al C.G. al Partidului Comu
nist Cehoslovac. Vorbitorul a trans
mis salutul poporului cehoslovac a- 
dresat cu prilejul Zilei de 1 Mat 
popoarelor din țările socialiste, tu^ 
turor oamenilor muncii din lumea 
Întreagă.

ROMA'. — Corespondentul Ager
pres, N. Ptiicea, transmite: Ziua in
ternațională a oamenilor muncii a 
fost sărbătorită cu entuziasm în în
treaga Italie. Pe clădirile municipale, 
în piețe, la intrarea în unele fabrici 
au fost arborate steaguri roșii și 
naționale, lozinci de cinstire a Zilei 
de 1 Mai.

In imensa piață San Giovanni din 
Roma, Ioc traditional al adunărilor 
populare și muncitorești, a avut loc 
un miting la care au participat zeci 
de mii de oameni ai muncii din ca
pitala Italiei și localitățile din îm
prejurimi. Vorbitorii s-au ocupat de 
problemele care preocupă în prezent 
clasa muncitoare italiană : condițiile 
sale de muncă șl de trai, asigurarea 
posibilității de a munci, lupta îm
potriva concedierilor și intensifică
rii ritmului de muncă, o asistentă 
socială adecvată. Numeroase lozinci 
reafirmau solidaritatea participanti- 
Ior la adunare cu lupta eroică a 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii americane, cererea de a se 
acționa în sprijinul păcii și dreptă
ții în Europa și în lume, hotărîrea 
de a lupta împotriva renașterii fas
cismului în Europa.

Seara, piețele și monumentele is
torice, celebrele 
au fost iluminate 
de localități din 
desfășurat serbări 
ceri sportive.

fîntîni din Roma 
feeric. Intr-o serie 
jurul Romei s-au 
populare si între-

SUEDIA
multe o- 
miercuri

STOCKHOLM. — In mai 
rașe suedeze au avut loc 
mitinguri consacrate Zilei de 1 Mal. 
Majoritatea membrilor guvernului

PARIS. — Aproximativ 100 000 
muncitori, tineri și reprezentanți 
diverselor partide au răspuns che
mării Confederației Generale a 
Muncii din Franța, manifestînd cu 
prilejul Zilei de 1 Mai pe străzile 
Parisului. Manifestantii au străbătut 
tradiționalul traseu cuprins între 
Palatul Republicii și Piața Basliliei, 
cîntînd cînlece revoluționare șl 
scandînd lozinci în sprijinul mișcă
rilor de eliberare și a luptei drepte 
a poporului vietnamez. In rîndurile 
demonstranților fluturau drapelele 
Republicii Democrate Vietnam și ale 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

celei de-a 
economice a 
Au fost a- 

mai multe

GENEVA. — Corespondentul 
gerpres, H. Liman, transmite : 
au luat sfîrșit lucrările 
23-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru Europa, 
doptate în unanimitate
rezoluții, între care cele cu privire 
la cooperarea industrială, coopera
rea tehn-ico-știintifică, dezvoltarea 
industriei chimice și problemele e- 
nerqiei în Europa, a căror inițiatoa
re sau coautoare este România.

Șeful delegației româno, Vasile 
Dumitrescu, a subliniat înalta tinut'i 
a discuțiilor. In cursul acestei se
siuni — a spus el — s-au dezbătut

probleme do laig interes, care pre
ocupă țările continentului nostru, in
diferent de mărimea lor și de siste
mul lor social-economic. Spiritul con
structiv care a caracterizat sesiunea 
și rezultatele ei promițătoare au 
demonstrat încă o data largile posi
bilități oferite de comisie ca tribună 
do afirmare a tendințelor de coope
rare bazate pe respectarea indepen
dentei. suveranității și avantajului 
reciproc al tuturor statelor euro
pene.

Președintele sesiunii Emmanuel 
Tren, a încheiat discuțiile, sublini
ind spiritul de cooperare manifes
tat în cursul lucrărilor.

TEHERAN. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, trans
mite : In ședința plenară a Conferinței Internationale a drepturi
lor omului a fost inclus pe ordinea de zi, cu 46 de voturi pentru 
șl 32 abțineri, punctul „respectul și aplicarea drepturilor omului 
in teritoriile ocupate". România a votat în favoarea includerii a- 
cestui punct.

Delegația română a ptopus un 
proiect de rezoluție privind „educa
rea tineretului în spiritul respectu
lui pentru drepturile umane și al 
libertăților fundamentale ale omu
lui". In calitate de coautori ai aces
tui proiect, s-au alăturat delegațiile 
Afganistanului, Mexicului, Tanzani
ei, R.A.U. și Iugoslaviei. Proiectul

figurează printre documentele de 
lucru ale secretariatului și urmea
ză să fie luat în discuție în cadrul 
unei ședințe viitoare. Alte proiecte 
de rezoluții se referă la acțiunile 
destinate să întărească apărarea 
drepturilor omului și libertățile in
dividului. Proiectele au fost 
de Austria. Coasta de Fildeș, 
și de un grup de 8 state.

La lucrările Conferinței
tionale a drepturilor omului a luat 
cuvîntul șeful delegației 
Avram Bunaciu. El s-a referit 
cadrul în care drepturile omului 
libertățile sale fundamentale 
asigurate și garantate 
la ansamblul condițiilor 
ce, sociale, politice și

depuse
precum

in tern a-

R. D. VIETNAM

ce muncesc din Vietnam, și a 
conducători de partid și de 
Luînd cuvîntul, președintele 
al Federației sindicatelor din

clasei muncitoare și po- 
socialiste, po- 

întregii lumi, populației

HANOI. — Corespondentul Ager
pres, Adrian Ionescu, transmite : 
Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită de 
poporul vietnamez sub semnul hotă- 
rîrii sale nestrămutate de a face to
tul pentru înfrîngorea imperialiștilor 
americani.

Această năzuință fierbinte a fost 
reafirmată cu o deosebită vigoare 
Ia mitingul oamenilor muncii care 
a avut loc la Hanoi miercuri dimi
neața, în prezenta lui Ho Și Min, 
președintele R. D. Vietnam, Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor 
altor 
stat. 
C.C.
Vietnam, Hoang Quok Viet, a adus 
mulțumiri partidelor comuniste, gu
vernelor, 
poarelor din țările 
poarelor
progresiste din S.U.A., Federației Sin
dicale Mondiale și organizațiilor de
mocratice internaționale pentru aju
torul crescînd, tot mai eficient a- 
cordat poporului vietnamez în lupta 
sa împotriva agresiunii S.U.A. Vor
bind despre posibilitățile soluționă
rii politice a problemei vietnameze 
și a stabilirii de contacte prelimi
nare între R.D.V. și S.U.A., vorbito
rul a subliniat printre altele că „răs
punderea pentru tergiversarea stabi
lirii de contacte revine întrutotul 
părții americane. Clasa muncitoare și 
poporul tării noastre — a subliniat 
el — condamnă energic încăpătîna- 
rea și fățărnicia cercurilor quver- 
nante din S.U.A.’’.

Seara, străzile Hanoiului au fost 
inundate de oameni care, după o zl 
sărbătorită prin muncă, și-au îmbră
cat portul lor atît de pitoresc, bucu- 
rîndu-se din plin de frumusețea pri
măverii.

GUINEEA
CONAKRY. — Peste 70 000 de oa

meni ai muncii din Guineea au parti
cipat la demonstrația prilejuită de 
sărbătorirea Zilei de 1 Mai. Au par
ticipat membri ai guvernului, în 
frunte cu președintele Seku Ture. 
Cu același prilej, președintele Gui
neei a oferit o recepție la reședința 
sa din Conakry.

a doua a Conferinței 
dezbaterile asupra

personalității tuturor
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Lupte violente în Vietnamul de sud
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JAPONIA: Cel 
mai mare super-pe- 
trolier din lume 
produs la șantie
rele navale din 
Nagasaki, care va 
fi complet terminat 

august.

române, 
la 
și 

Silit
în România, 
— economi- 
culturale — 

ce favorizează libera afirmare mul
tilaterală a 
cetățenilor.

In Comisia 
continuat 

drepturilor femeii în lumea contem
porană. Din partea delegației româ
ne a luat cuvîntul prof. dr. docent 
Tudor Popescu, care, după ce a în
fățișat condițiile deplinei egalități 
în drepturi între bărbați și femei în 
România, s-a referit la experiența 
noastră și succesele obținute, ilus- 
trînd strînsa interdependentă între 
emanciparea femeii și progresul so
cial general.

Semnalele radio 
din Cosmos 
nu sint semne 
de viață ?

HANOVR/t. — Semnalele 
dio care vm din Cosmos 
sint captate de citva timp 
Pămint Ia intervale regulate
nu sini „semne de viață” sau 
..apeluri" emanînd de Ia civi
lizații necunoscute, a afirmat 
Ia Hanovra prof. Otto Hachen- 
berg, directorul Institutului 
Mux Planck de radio-astrono- 
mie. El a precizat că aceste 
semnale sint emise pe o ban
dă de frecvență mult prea iată 
pentru a putea fi atribuite ac
țiunii voite a unor ființe care 
gindesc căci, după toate pro
babilitățile, aceștia ar folosi o 
bandă cit mal îngustă posibil.

Savantul vesl-german este 
de părere că nu este 
imposibil ca aceste stele să 
aibă pe suprafața lor „pete 
de iradiere” a căror activitate, 
sub influența vitezei 
rotație foarte rapidă, 
cepționată pe Pămint 
vale apropiate și 
comparabile cu 
unul sistem radar.

lor de 
ar il re
ia inler- 
regulate,

Lupte violente au a- 
zlle ale lu- 
sud-vietna- 
Thien, pre- 
Saiqonului.

SAIGON, 
vut loc în primele două 
nil mai în provinciile 
tneze Quang Tri și Thua
cum și în apropierea 
Forțele patriotice sud-vietnameze au 
lansat miercuri, de 1 Mai, puternice 
atacuri asupra bazei militare ame
ricane de la Dong Ha, provocînd 
trupelor americane, după cum rela
tează corespondentul agenției France 
Presse, „pierderi 
trei kilometri de

foarte grele". La 
bază, alte grupuri

de patrioti au declanșat o acțiune 
ofensivă asupra unor efective ame
ricane care au luptat cîteva ore pen
tru a ieși din încercuire.

Angajamente puternice au avut loc 
și în noaptea de miercuri spre joi, 
cînd patriotli au atacat două aero
dromuri în delta Mekong. In zori el 
și-au semnalat prezenta în apropie
rea capitalei sud-vietnameze, unde 
au efectuat trei bombardamente con
secutive asupra unor poziții deținute 
de trupele amerloano-saiqoncze.

Bolnavul recent operat 
de inimă a decedat

sporireaUn nou apel la 
impozitelor în S.U.A.

♦ PARIS. — Clovis Roblain, că
ruia i s-a făcut o grefă cardiacă, a 
încetat din viată marii dimineața. 
Rezultatele autopsiei au confirmat 
diagnosticul. Bolnavul a decedat din 
cauza tulburărilor de circulație ce
rebrală. Profesorul Christian Cabrol 
a comunicat că Clovis Roblain avwi 
sistemul vascular foarte deficitar, 
datorită șederii sale prelungite la 
pat. EI avea numeroase tromboze 
venoase, iar cînd noua inimă a pom
pat curentul sanguin normal, vasele 
capilare de la creier, plămîni și ri
nichi s-au blocat.

acelea
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SPANIA : La Las Palmas, una 

lelor Canare, temperatura medie 

este de plus UP. De aceea turiștii

IN CLIȘEU: Vedere din Las Palmas.

din cunoscutele staliunt ale in.su- 
în perioada nolembtie — martie 
sosesc aci in lot cursul anului.

WASHINGTON. — Ministrul Co
merțului al Statelor Unite, Henry 
Fowler, a tinut un discurs la aduna
rea anuală a Camerei de Comerț a 
S.U.A., în care a lansat un nou apel 
pentru sporirea rapidă a impozite
lor. Vorbind despre „situația finan
ciară serioasă a guvernului ameri
can", el și-a exprimat speranța că 
Comisia mixtă a Senatului și Ca
merei Reprezentanților, care studia
ză în prezent un proiect de sporire 
a impozitelor cu 10 la sută, va ajun
ge în curînd la un compromis pri
vind majorarea impozitelor și redu
cerea cheltuielilor bugetare.

El a declarat, printre altele, că 
guvernul trebuie să ia urgent hotă
rîrea „dacă ne vom plăti sau nu 
datoriile și vom pune ordine în afa
cerile noastre economice și financia
re astfel încît să reducem simțitor 
dublul deficit al balanței bugetului 
federal și al balanței de plăti inter
naționale".

Grav accident rutier
LOME; — Un camion plin cu pa

sageri s-a prăbușit miercuri într-o 
prăpastie, la Palimebadu, aproxima
tiv
leză, Lome. Șapte persoane au 
ucise și 16 grav rănite.

100 de km de capitala togo? 
fost

Demonstrare 
la Hamburg pentru 
legalizarea P. C. 
din Germania

BONN, — Pe străzile marelui
ș vest-german, Hamburg, aproxi

mativ 2 500 de muncitori și stu
dent! au participat la o demonstra
ție cerînd legalizarea Partidului Co
munist din Germania. Demonstrația 
a fost inițiată de organizația „Cen
trul socialist".

La o adunare care a avut loc la 
Universitatea din Bonn s-a cerut, de 
asemenea, legalizarea Partidului Co
munist din Germania.

o-

Aceste deficituri, a spus Fowler,
„amenință menținerea stabilității e-
conimiei americane, viitorul econo
miilor multor țări ale 
sînt strîns legate de 
viabilitatea sistemului 
ternational, dependent
sură de soliditatea dolarului ameri
can ca principală monedă de rezer
vă și de tranzacții".

căror destine 
al nostru 
monetar 
în mare

$1
in-

mă-

+ WASHINGTON. — Senatorul 
William Fulbright, președintele Co
misiei senatoriale pentru probleme 
externe, a cerut Administrației să ac
cepte Varșovia drept loc de convor
biri preliminare între S.U.A. și R.D. 
Vietnam, în vederea încetării răz
boiului din Vietnam.

L A ÎNCHIDEREA
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Președintele Johnson
acuzat de complicitate
cu un „sindicat al crimeia

, NEW YORK. — Revista america
nă „Ramparts" publică, în numărul 
său pe luna mai, un articol în caro 
arată că președintele Johnson, în 
timpul cînd ora membru al Congre
sului din partea statului Texas, a 
întreținut relații suspecte cu o orga
nizație denumită „Racketter" din a- 
cest stat. Autorul articolului, Michael 
Dorman. consideră că acuzațiile ca
re i se aduc președintelui pot jus
tifica deschiderea unei anchete ju
diciare federale asupra activității

lui. din acea perioadă. Dorman îl a- 
cuză pe Johnson că ar fi 
50 000 de dolari pe an de 
„sindicat al crimei" condus 
oarecare Jack Halfen, care i 
ajutat în cariera sa politică în 
bul diverselor servicii. Halfen, 
revista, s-ar afla în posesia unui do
sar copleșitor pentru președintele 
Johnson, care ar putea determina de
partamentul federal al justiției să 
deschidă o anchetă în orice mo
ment.

primit 
la un 
de un 
l-ar fi 
schini- 

i, scrio

Parada militară din Ierusalim
condamnată în Consiliul de Securitate

NEW YORK. — După cinci ore 
de dezbateri, Consiliul de Securitate 
a adoptat joi noaptea textul unei 
rezoluții în care se arată că „deplîn- 
ge profund faptul că Izraelul a ne
socotit hotărîrea adoptată de Con-

siliul de Securitate și a organizat în 
ziua de 1 mai o paradă militară în 
Ierusalim". Rezoluția a fost votată 
în unanimitate de membrii Consiliu
lui.
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