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Intr-o atmosf era de puternic entuziasm, de încredere

și atașament față de politica partidului

OAMENII MUNCII AU SĂRBĂTORIT
ZIUA DE 1 MAI

Mitingul și demonstrația 
din Petroșani

TREC STEGARII

Întregul nostru popor a adus 
un fierbinte omagiu primei zile 
de mai — sărbătoare a primă
verii, simbol al înfrățirii și so
lidarității celor ce muncesc dc 
pretutindeni, al năzuințelor de 
libertate, pace și progres social, 
în Capitală, ca și în celelalte 
orașe, manifestările închinate a- 
ceslei tradiționale sărbători — 
înscrisă în calendar acum opt 
de?_^Sii ca un imperativ al lup
tei împotriva exploatării și asu
pririi, pentru libertate și drep
turi democratice, pentru o viată 
mai bună — s-au desfășurat sub 
semnul unității de granit a po
porului, în jurul partidului si a 
conducerii sale, sub semnul în
crederii nețărmurite a tuturor 
oamenilor muncii, români și din 
rîndul naționalităților conlocui
toare. în politica sa consecvent 
marxist-leninistă, pusă de partid 
in slujba celor mai înalte as
pirații ale societății noastre.

Continumd tradiția statornici
tă în anii construcției socialis
te. sărbătoarea Zilei de I Mai 
a constituit și de această dată 
o dovadă elocventă a abnega
ției cu care oamenii muncii din 
ukine si de pe ogoare, din ins
tituțiile de știință.-învățămint sl 
cultură, traduc în viată amplul 
proqram de edificare socialistă 
stabilit de partid. Purtind cu 
mîndric însemnele izbînzilor 
dobîndite în primul trimestru al 
anului, masele de demonstranți 
au exprimat totodată entuzias
mul cu care poporul muncitor, 
angajat în întrecerea socialis
tă. larq desfășurata la orașe ca 
și la sate, întîmpină cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist șl 
cel de-al X-lea Congres al par
tidului. evenimente remarcabile 
în viata patriei noastre.

Dînd qlas sentimentelor pa
triotice și internaționaliste de 
care sint profund animați, oa
menii muncii au reafirmat prie-

Cuvîntarea
Chivu

Stima}! tovarăși,
Poporul nostru sărbătorește 

astăzi, împreună cu întreaga o- 
raenire progresistă, măreața zi 
de 1 Mai — ziua frăției celor 
ce muncesc de pretutindeni, a 
solidarității internaționale a tu
turor forțelor care luptă pentru 
o viată liberă și demnă, pen
tru independență națională, pen
tru socialism, democrație și pace.

Cu prilejul acestei sărbători 
tradiționale, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii So
cialiste România adresează cla
sei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate — 
români, maghiari, germani și dc 
alte naționalități — un salut 
tovărășesc și calde felicitări 
pentru rezultatele obținute in 
dezvoltarea economiei și cultu
rii, in înfăptuirea programului 
de desăvîrșîre a construcției 
socialiste.

Acest 1 Mai are o semnifica
ție deosebită, deoarece il cins
tim în anul jubiliar al celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist — 
eveniment crucial pentru desti
nele patriei, care a deschis po
porului român calea cuceririi li
bertății sociale și trecerii la 
făurirea noii orinduiri socialis
te. Jn înfăptuirea insurecției ar
mate o însemnătate istorică a 
avut realizarea, la 1 mai 1944, 
a Frontului Unic Muncitoresc, 
a unității de acțiune a clasei 
muncitoare — factor de impor
tantă deosebită in coalizarea tu
turor forțelor antifasciste, demo
cratice și patriotice, în mobili
zarea maselor populare la elibe
rarea patriei din jugul fascist, 
în victoria revoluției populare 
și construirea societății socialis
te.

Profundele transformări so- 

lenia indestructibila ce-i leagă, 
într-un țel comun, de popoare
le tuturor statelor socialiste, so
lidaritatea internalionalistă cu 
cei ce muncesc din lumea în
treagă. Alături de toate aceste 
sentimente statornic întipărite 
în conștiința poporului român, 
masele de demonstranți au ma
nifestat noi și îndreptățite spe
ranțe în triumful păcii și al în
țelegerii, subliniate de recentul 
Apel pentru securitate și co
operare europeană, adoptat de 
statele socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Piața Aviatorilor — locul că
tre care se îndreaptă nu numai 
pașii, dar și gîndurile oameni
lor, este pregătita pentru a găz
dui sărbătoarea Zilei de 1 Mai. 
Deasupra tribunei oficiale se a- 
flă macheta globului pămîntesc, 
care domină împrejurimile prin 
dimensiunile sale. El este încon
jurat dc un fald purpuriu pe 
care este înscrisă, cu litere au
rite. vechea si mobilizatoarea 
chemare — .Proletari din toate 
țările, uniți-vă !". Un imens 
steag roșu, pe care se află im
primată data festivă — 1 Mai, 
domină simbolic globul.

Cea de-a doua tribună a pie- 
ții este dominată de medalio
nul reunind portretele dascălilor 
clasei muncitoare, ai oamenilor 
muncii de pretutindeni: Marx, 
Engels, Lenin, sub care este în
scrisă urarea: „Trăiască unita
tea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale !*.

De o parte si de alta a tribu
nelor, flamuri purpurii se în
gemănează, în adierea violului 
primăvăratec, cu tricolorul ro
mânesc.

Stelian CONSTANTINESCU 
Nicolae DASCÂLESCL 
Mircea S. IONESCU
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tovarășului
Stoica

cial-ccc-n ornice, marile înfăptuiri 
dobîndite sub conducerea Par
tidului Comunist Român insuflă 
poporului nostru o îndreptățită 
mîndrie patriotică, încredere în 
forța și în viitorul său. România 
se prezintă in cel dc-al 25-lea 
an al existenței sale libere ca 
o țară cu o economie dinamică, 
în plină dezvoltare, care asigu
ră îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, numărîndu-se printre 
statele cu cea mai înaintată o- 
rînduire socială și politică din 
lume.

Intensa activitate creatoare, 
elanul patriotic al oamenilor 
muncii isi găsesc expresia în 
rezultatele obținute in dezvolta
rea industriei noastre socialis
te, în creșterea forțelor de pro
ducție ale țării. Răspunzind cu 
însuflețire chemării partidului, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii 
au îndeplinit in primul trimes
tru al acestui an planul pro
ducției industriale globale în 
proporție de 101,3 la sută, rea- 
Jizînd un spor dc 10,2 la suta 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, ceea ce marchează 
tin nou pas în înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională a partidului.

Agricultura noastră socialistă 
cunoaște o continuă dezvoltare 
pe linia modernizării, a meca
nizării și chimizării producției, 
asigurind în condiții tot fhai 
bune satisfacerea nevoilor de 
materii prime ale industriei șl 
a necesităților de consum ale 
populației. Avînd in vedere 
condițiile climatice din această 
primăvară, este necesar să se 
depună toate eforturile pentru 
realizarea în timp cit mai scurt 
a tuturor lucrărilor agricole, asl- 

Primăx arfi s-a revărsat din 
nou prin Valea Jiului, conferind 
zilei dc Intii Mai — al 25- 
lea lntîi Mai liber — un fast 
strălucitor. Valea noastră a în- 
tîmpinal prima zi de mai cu un 
soare cuceritor, cu grădinile și 
pajiștile inundate cu flori și 
verdeață, cu explozia miilor de 
muguri, conjunglndu-se prin 
fermecătoarele sale priveliști cu 
entuziasmul uman ce pune slă- 
pinire de fiecare dată, la 1 Mai, 
pe străzile vechilor așezări mi
nerești.

Zorii zilei au găsit Valea Jiu
lui împodobită sărbătorește, cu 
faldurile purpurii și tricolore 
larg desfășurate, cu ramuri de 
mesteacăn proaspăt înverzite, cu 
străzile inundate de un fluviu 
de oameni cu inimi calde, cu
prinse de freamătul primăverii, 
al marii sărbători.

Prima zi de mai a chemat la 
festivitatea prilejuită de sărbă
toarea celor ce muncesc de 
pretutindeni oamenii abatajelor 
și _ai lurbogeneratoarelor, ai 
schelelor și uzinelor, pe lo/i 
combalanjii de pe șantierul 
muncii constructive, care spo
resc necontenit prin eforturile 
brațelor și inteligenta lor, prin 
toată căldura inimilor lor, ală
turi de întregul nostru popor, 
frumusețea și puterea României 
socialiste. Sub faldurile miilor de 
steaguri roșii și tricolore, pur
tind în frunte tablourile dască

ÎMPLINIRI
Încărcată cu bogăția sărbă

torii, magistrala orașului Pe
troșani a devenit, in diminea
ța zilei de 1 Mai, o uriașă 
albie prin care curgeau deo
potrivă, soarele și fluviul ne
stăvilit al cetățenilor din mu
nicipiu, veni fi- să aducă pri
nos muncii.

Steagurile, graficele, florile, 
zâmbetele de mulțumire de pe 
chipurile lor exprimau certi
tudine, holărîrea și mîndria 
de a raporta împlinirea fer
mă. fără șovăire, a sarcinilor 
puse in fafa noastră de par
tid, întru continua propășire 
a tării. Căci ce altceva e 
munca decil valoare ? Ce alt
ceva e sărbătoarea muncii 
decît împlinirea năzuinței că
tre înnobilarea omului, către 
mai bine ? Sumedenie de măr
turii ne ies în cale la fiecare 
pas. Fiecare zi trece în alta, 
'încărcată cu bogăția muncii 
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lilor proletariatului internatio
nal, ale conducătorilor partida- ■ 
lui și stalului, pancarte, minerin 
energeticienii, constructorii, mc-- 
lalurgișlii, tineri și vîrslnici, fe-.. 
mei și bărbați au venit la de-, 
monslrafia de 1 Mai pentru (1 
manifesta atașamentul profund- 
față de conducătorul încercat al 
poporului român — partidul co
muniștilor — lată de scumpi? 
noastră patrie, tot mai prosperă, 
mai înfloritoare, holărîrea lor 
de nestrămutat de a nu-și pre^ 
cupefi eforturile pentru înfăptui
rea grandiosului program al 
construcției socialiste elaborat 
de partid.

Arterele centrale ale Petro- 
șaniului au devenit un fluviu 
imens, efervescent, multicolor. 
Caldarîmul scăldat de razele 
soarelui primăvăratec a răsunai 
sub pașii viguroși ai demons
tranților...

Ora 9. La tribuna oficială — 
îmbrăcată în purpură și domi- 
nată de un marc glob pămîn
țese, avînd dedesubt urarea 
„Trăiască 1 Mai, ziua interna
țională a celor ce muncesc, ziua 
frăției muncitorilor de pretutin
deni" — au luat loc tovarășii 
David Lazăr, prim-secretar al 
Comitetului municipal dc partid, 
președintele Consiliului popu
lar municipal, Gheorghe Furdui, 
Clement Negruf, Titus Pîinișoa- 
ră, secretari ai Comitetului mu
nicipal de partid, Traian Blaj, 
prim-vicepreședinle al Consiliu

noastre, cu roadele coapte oii 
dale 'în pirg, crescute pe ra
murile copacului Țară, altoit 
cu pricepere și mîndric de 
munca noastră, îngrijit cu în
țelepciune de partidul nostru. 
De la o zi la alta faptele în
cununate de lumină curg spre 
mai bine.

Și freamătul venit din adîn- 
curi se-mpleteșlc cu lumina 
și simți cum strălucesc în el 
încordarea fiecărui mușchi, 
fiecare zîihbel în fa/a i/bîn/ii, 
îngîndurarea și holărîrea cind 
cine știe ce greutăți nu-și 
pleacă la vreme grumazul în 
calea cutezanței și priceperii 
minerului.

Și rodul muncii de fiecare 
zi, se adună o dată cu mur
murul izvoarelor de cărbune, 
in vuietul uriașului fluviu ce 
curge nestăvilit către ziuă, în 
slare să se întreacă în tărie 
cu soarele. 

lui popular municipal, Gavrilă 
David, președintele Consiliului 
municipal al sindicalelor, Gheor
ghe Săcăluș, prim-secretar al 
Comitetului municipal U.T.C., 
Maria Brănișteanu, președinta 
Comitetului municipal al femei
lor, dr. ing. Petru Roman, direc
tor general al Centralei căr
bunelui Petroșani, dr. prof. ing. 
Aron Popa, rectorul Institutului 
de mine Petroșani, precum și 
alli reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, con
ducători de întreprinderi și ins
tituții, intelectuali. în tribună 
au luat loc, de asemenea, mun
citori de frunte de la minele, 
șantierele și din uzinele Văii 
Jiului.

Se intonează Imnul de stal al 
Republicii Socialiste România.

Mitingul consacrat sărbători
rii zilei de 1 Mai a fost deschis 
de tovarășul Gavrilă David, pre
ședintele Consiliului municipal 
al sindicatelor.

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Cle
ment Negrul, secretar al Comi
tetului municipal de partid Pe
troșani.

Sărbătorim astăzi ziua de 1 
Mai, ziua solidarității și fră
ției proletariatului de pretutin
deni, sărbătoarea primăverii o- 
menirii muncitoare — a spus 
vorbitorul. Pe toate meridianele 
și paralelele globului, ziua de 
1 Mai și-a păstrat semnificația 
sa majoră, de simbol al uni
tății de luptă a muncitorimii 
internaționale, forța cea mai 
dinamic» a societății noastre 
contemporane, purtătoarea ce
lor mai înalte idealuri ale o- 
menirii : pace, progres social și 
echitate (socială.

Harnicii mineri de la Lupeni au prezentat o frumoasă salbă de succese, încunu
nate cu cea mai elocventă dovadă a strădaniilor lor : drapelul de unitate fruntașă 
pe ramură.

Poporul nostru sărbătorește 
ziua de 1 Mai în peisajul pro
fund înnoitor al marilor biru- 
inți . economice și sociale, a 
muncii eroice și pline de dărui
re, a avîntului creator menit 
să ridicoi România socialistă pe 
noi i trepte ale progresului și 
civilizației.

Tabloul 
unui bilanț 
însuflețitor

România biruinței depline și 
definitive a socialismului, a spus 
in continuare vorbitorul, prezintă 
omenirii tabloul viguros și viabil 
al unei societăți ale cărei forțe 
de producție se dezvoltă com
plet ;și rapid, unde știința, arta.

Revărsare de tinerețe, entuziasm, de dragoste față de pi»r:e și partid.

Colectivul Centralei cărbunelui Petroșani, recent înființată, raportează cu mîndrie 
frumoasele succese obținute în cinstea zilei de 1 Mai.
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Oamenii muncii au sărbătorit ziua de 1 Mai
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cultura, imiițAmintul, întreaga 
wiați și activitate sociali cu- 

înnoiri din temelii.
Sub conducerea înțcleaplA a 

Partidului Comunist Român, po
porul nostru a găsit căi și so
luții profund științifice, cores
punzătoare intereselor sale vi
tale, pentru reaolvarea marilor 
probleme sociabeconomice puse 
t» fața națiunii noastre : a fost 
lichidată înapoierea economică 
ți s-a creat o industrie națio
nală puternică și modernă — 
baza progresului general, al bu
năstării și al consolidării inde
pendenței si suveranității na
țional'

La HClhiltha xastă pe care 
poporul nostru o desfășoară ho
tărî! si entuziast sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, oa
menii muncii din Valea Jiului 
aduc un aport important.

Harnicii mineri au extras în 
acest an 17 000 tone de cărbu
ne cocsificabil și energetic pes
te plan. Rezultate deosebite au 
obținut colectivele exploatări- 
Iar miniere Lupani, Paroșeni. 
Pctrila și Dîlja. Energeticicnii 
au dat economiei naționale mai 
mult de Î0.2 milioane kWh e- 
nergie electrică peste plan. Har
nicul colectiv do la Viscoza Lu- 
peat întâmpină ziua de 1 Mai 
cu realizarea a 2 700 ke fire si 
fibre sintetice peste plan. Re
zultate bune în activitatea e- 
canemică au obtinut colectivele 
de muncitori, ingineri si tehni
cieni de Ia preparatii. din trans
porturi si din industria locală, 
comerț, cooperație, unități pres
tatoare de servicii și construc
ții. Subliniem do asemenea, 
rezultatele bune obținute de 
colectivul întreprinderii fores
tiere Petroșani.

Pe primul trimestru ni
velul municipiului, productivita
tea muncii a fost realizată în 
proporție de tOI 3 la sută, pro- 
th’dia me-f-t vîndută si înca
sată d.- into la sută. Au fost 
realizate economii 1? nretut do 
cost neste plan în valoare do 
5,tM milioane lei.

Reliefăm cu acest prilo» 
rr. olină de nasiune si dăruire 
depus-' de învățătorii si profe
sorii din școlile de toate gra
dele din municipiul nostru. de 
la I.M.P.. pentru formarea tâ- 
neroi generații do specialiști în 
minerit. Anrociem munca nlină 
d® răspundere, do umanitate si 
de-, otamen* a« calitate mereu 
mai îr*ltă no care o depun mo
dicii- întregul personal medico- 
■-anitar pentru sănătatea popu
lației municipiului. Ținem să 
aducem mulțumiri cocilor și su
telor de activiști din domeniul 
muncii culturale și artistice, să 
apreciem elogios munca depusă

Anrobare deplină 
ta(ă de politica partidului

Vorbind despre politica ex 
ternă a partidului și guvernului 
tării noastre, tovarășul Clement 
Negruț a relevat că această po
litică este in deplină concor
danță cu țelurile mărețe, cu 
năzuințele de prietenie și alian
ță alo poporului român cu ță
rile • -cialistc, de lărgire a re
lațiilor cu toate țările, indife
rent de ’"v social-
politică-

Ca detașament activ a! miș
cării comuniste internaționale. 
P.C.R dezvoltă legături active 
cu partidele comuniste din ță
rile sociatiste și din toate ță
rile lumii și acționează hotă- 
rit pentru îmbunătățirea pas cu 
pas a relațiilor dintre state, 
pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea tra
tativelor, pentru securitate în 
Europa și în lume.

Politica externă a României

Defilează, raportând realizările, 
lai .r.miere din județ — minerii petrileni.

inițiatorii întrecerii intre colectivele exploatări-

Solidari 
pentru un fel comun i

Alături de studenții români J de 1q I.M.P. au delilat și stu-
I dențll vietnamezi care studia-
I 7ă ia institutul pelroșănean.
‘ Doi sludenți vietnamezi din
| unui 1 — mine, purtau o pan-
a cartă pe care scria: Tră-
| iască pacea și prietenia IntreJ popoare. Deși se allă de puțin
| timp in țara noastră, sluden-
I Iii vietnamezi de la I.M.P.
I vorbesc deja românește, se 

de slujitorii artei și științei, s* 
evidențiem în mod deosebii 
conducătorii si organizatorii ac
tivității productive.

Pentru munca entuziastă de
pusă în scopul realizării poli
ticii științifice a partidului 
nostru, pentru înflorirea conti
nuă a națiunii noastre socia
liste, pentru fericirea fiecărui 
membru al societății noastre, 
vă rog să-mi îngăduiți să vă fe
licit în numele Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, a 
Comitetului executiv al consi
liului popular, să vâ doresc dv„ 
familiilor dv.. sănătate, fericire 
și mult spor în munca nobilă 
ce o desfășurați pentru înflori
rea României, pentru fericirea 
fiecărui dintre dv.

Rezultat al creșterii continue 
a puterii economice a patriei, 
al valorificării superioare a re
surselor materiale si spirituale 
ale țării, s-au obținut succese 
însemnate în ridicarea nivelului 
de viață al poporului — obiec
tiv suprem al politicii partidu
lui nostru. Creșterea salariilor, 
mărirea simțitoare a consumu
lui și a vînzflrilor de mărfuri, 
amploarea cheltuielilor efectua
te de stat pentru invățămînt, o- 
crotirca sănătății, dezvoltarea 
construcției de locuințe, demon
strează cit se poate de grăitor 
marile progrese obtinut»? in îm
bunătățirea condițiilor de trai 
ale întregului nostru popor. In 
Valea Jiului s-au construit din 
fondurile statului, de la elibe
rarea patriei, aproape 18 000 a- 
partamente: peste 3 500 de ce
tățeni din Valon Jiului și-au 
construit locuințe proprietate 
personală. Pentru protejarea 
sănătății oamenilor muncii și 
prevenirea bolilor profesionale 
a fost inițiat un sistem com
plex «le măsuri; protecția mun
cii fiind ridicată la rangul de 
problemă de stat. Numai în ul
timii 3 ani. statul a alocat pes
te 100 milioane l«-i pentru pro
tecția muncii. In municipiul nos
tru. fondurile alocate asistenței 
medicale pentru acest an de- 
năsesc suma de 33 milioane lei. 
Statul cheltuiește anual în Va
lea Jiului zeci do miliosno țoi 
pentru învătămînt. artă si cul
tură Sînt în curs de execuție 
lucrări donsob»! de importante 
pentru asigurarea cu apă pota
bilă a localităților, pentru ca
nalizări și îndiguiri, lucrări ce 
se ridică la peste 400 milioane 
lei.

Anul trecut. nr<to 7 000 de 
oameni ai muncii din Valea Jiu
lui si-au petrecut concediul de 
odihn-x în diferit" stațiuni bal- 
noo-climaterice. Toate acestea 
sînt o dovadă grăitoare că tot 
ce se realizează astăzi în pa
tria noastră socialistă este des
tinat în exclusivitate omului, 
bunăstării și fericirii sale.

socialiste — expresie vie a vo
inței de pace, progres social și 
echitate a poporului român —, 
se bucură de mare prestigiu pe 
arena mondială fiindcă expri
mă gîndurile. aspirațiile nobile 
ale unui popor cc-și făurește 
fericirea prin munca sa neobo
sită și care luptă ca fiecare 
popor, în țara lui, să-și clă
dească liber vinta rum si-n do
rește.

Privim, tovarăși, a spus in în
cheiere vorbitorul, cu optimism 
si deplină încredere viitorul, 
fiind ferm convinși că, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului 
nostru, geniul creator al poporu
lui român, prin munca sa neo
bosită pentru înflorirea patriei, 
va înscrie în cartea de aur a 
istoriei victorii mereu mai mă
rețe, izbînzi strălucitoare în
chinate păcii, progresului și fe
ricirii României socialiste.

înțeleg de minune cu co- | 
legii lor români, se strădu- «, 
iese să-și Însușească cit mai | 
bine cunoștințele predate la J 
orele de curs. Ei au sdrbăto- i 
rit pentru prima oară ziua I 
de 1 Mal In România în pos- j 
tura de sludenți, manlfestîn- | 
du-șl sentimentul de prietenie * 
cu poporul român, nutrind I 
speranțe de pace șl libertate . 
între toate țările lumii. I

In fruntea coloanelor demonstranții poartă cu drag portretele conducătorilor de 
partid si de stat.

Vîrful piramidei hărniciei și cutezanței 
minerești — în plină afirmare

Cinstea de a păși primii, la 
acest 1 Mai, în fruntea coloa
nelor dc demonstranți de la ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului le-a revenit minerilor din 
Lupeni.

Ropote prelungi dc aplauze 
— semn al prețuirii și simpa
tiei — răsună din mulțimea a- 
dunată de-a lungul străzii prin
cipale, amplifieîndu-se cu cele 
din tribuna oficială, cînd înce
pe să defileze primul grup de 
demonstranți echipați în salope
te, cu căști de protecție pe cap 
și lămpi de miner în miini. Este 
coloana minerilor din Lupeni. 
Tn fruntea coloanei, cu faldu
rile larg desfășurate în bătaia 
soarelui primăvăratec, este pur
tat steagul roșu de întreprin
dere fruntașă pe ramură. „Este 
suprema cinste pentru noi de a 
fi purtătorii acestui simbol al 
hărniciei și cutezanței mine
rești". ne declară inginerul E- 
milian Meiuș care, împreună cu 
minerul șef de brigadă Petru 
Sălccanu, maistrul minor Er
nest Habina și maistrul princi
pal Pavel Drîmboreanu formea
ză garda dc onoare a drapelu
lui fruntășioi. Schițînd un gest 
do vădită njîndric spre grafi
cul cu realizările minei în cin
stea zilei muncii, caro însoțea 
îndeaproape garda cu steagul 
dc colectiv fruntaș, interlocu
torul completează : „Despre lo
cul nostru în întrecerea socia
listă grăiesc cel mai veridic ci
frele de pe grafic: cele peste 
17 000 tone de cărbune extrase 
în patru luni peste sarcinile de 
nk'.n. r.mdnmentul pe exploata
re do 1,636 tonc/post — mai 
marc cu 31 Rg/post decît cel 
planificat, reducerea prețului 
do cost cu 0,57 lei pe tona dc 
cărbune extrasă".

Despre cum au fost
obținute îzbînzile harnicului 
< -.imer de la Lupeni,
dos'ir» oamenii care în munca 
îemerară de zi cu zl din a- 
dîncuri au deschis cale sigură 
succeselor și despre perspecti
vele dezvoltării realizărilor am 
avut o scurtă convorbire . cu 
tov. ing. Vasile Ciriperu, direc
torul exploatării :

— Ce factori tehnici și or
ganizatorici au cbnzăsuit reali
zările do pe graficul nostru ? 
Tn primul rînd faptul că s-a 
pus accentul do extinderea tă
ierii mecanice și susținerii me
talice în abatajele frontale, pe 
familiarizarea minerilor noștri 
cu utilajele moderne și însu
șirea de către aceștia a modu

lui de lucru cu ele. De vreo 
două săptămîni am introdus, pe 
stratul 15, în blocul VI din sec
torul VIJI armarea metalică în- 
tr-un abataj frontal cu o lun
gime a frontului de 150 metri. 
Primele rezultate sînt încura
jatoare; brigada de frontaliști 
condusă de Mihai Blaga, caro 
lucrează în acest abataj, extra
ge cite 400 tone do cărbune 
zilnic, astfel că scontăm pe re
zultate și mai valoroase intr-un 
viitor apropiat. Comitetul de 
direcție al exploatării a luat 
holărirea să se introducă o com
bină minieră in abata jul f: na
tal dc pe stratul 5, blocul IV, 
la brigada lui Gheorghe Jurj 
din raionul B al zonei produc- 

li ve a Il-a. In trimestrul III, 
această combină va fi pusă în 
funcțiune facilitând creșterea 
productivității muncii, reduce
rea efortului fizic al minerilor 
în abataj. In concluzie, se în
trevăd perspectivele apropiate 
ale sporirii producției exploa
tării obținută pe baza tehnicii 
moderne, a organizării superioa
re a producției și a muncii.

— Am dori să aflăm cîtcva 
nume de oameni din colectivul 
dv. care au contribuit în mod 
deosebit la succesele ce le ra
portați azi la marea sărbătoa
re a proletariatului. Care din 
aceștia se află în coloana de
monstranților ?

— Notați: șefii de brigăzi 
Petre Constantin, Vasile Caila, 
Ion Talaș, Nicolae Gîrea, An
drei Ciuciu, Gheorghe Jurj, 
Constantin Cizmașu, Spiridon 
Onuț, Vasile Bălan — toți fron- 
taliști, iar din corpul tehnic pe 
inginerii Ioan Popescu, Emilian 
Meiuș și Iulian Costcscu. Lista 
aș putca-o continua cu multe 
alte nume de oameni dc bază 
din cadrul minei, cu care, sînt 
sigur, ne vom dezvolta reali
zările pînă Ia a 25-a aniversa?

Inițiatorii întrecerii minerilor 
raportează

Coloana colectivului minier 
care a chemat la întrecere toate 
colectivele exploatărilor miniere 
din județ — cel al minei Po- 
trila — poartă în primele rîn- 
duri portretele marilor dascăli 
ai proletariatului — Marx, En
gels, Lenin, stemele partidului 
și țării, steaguri tricolore și 
roșii. Pe brațe vînjoase dc mi
neri înaintează un sugestiv gra
fic pe care sînt înscrise rezul
tatele muncii din abatajele Pc- 
trilei obținute în etapa între
cerii socialiste din primele pa
tru luni : 3 000 tone depășire a 
planului, 1,550 tone/post produc
tivitate realizată pe exploatare, 
98 000 lei economii la prețul de

Prezentă prestigioasă 
pe cote înalte ale vredniciei

Realizările tânărului colectiv 
de muncă dc la exploatarea mi
nieră Paroșeni — creație a re
gimului nostru — au urcat la 
cote înalte în luna aprilie, ’ fi
ind o adevărată revelație pe 
graficul întrecerii minerești. Pa
noul din fruntea coloanei în 
care se află minerii Constantin 
Zaharie, șeful brigăzii de’ fron- 
tali.ști din stratul 18 undo. în 
cele două zile de cînd a fost 
introdusă combina minieră, au 
tăiat cărbunele pe primele 180 
metri liniari de front, loan Po
pescu, Nicolae Brutu și alții 
de la abataje, poartă înscrisă 
pe el cifra depășirii planului 
pe patru luni — aproape 4 000 
tone de cărbune, situînd mina, 
în luna aprilie, pe primul loc 
în clasamentul harnicilor mineri 
din bazin. In coloană se află, 
de asemenea, șefii brigăzilor dc 
pregătiri Nicolae Guță
Șandor, Constantin Pelem care, 
prin avansările mari (70 metri 
liniari medio pe lună) obținu
te, deschid la timp calea spre 
noi rezerve dc cărbune, asigură 
un ritm dinamic viitoarei dez
voltări a minei. împreună cu ei 
defilează maiștrii puneri care

La înălțimea sarcinilor 
puse de partid

Tn coloanele minori’n.f din Va
lea Jiului au demonstrat și co
lectivele celorlalte mine — U- 
ricani, Dîlju, Vulcan, T.onea și 
Aninoasa — prima creație a 
regimului nostru, iar celelalte 
redeschise sau dezvoltate consi
derabil in anii României socia
liste prin gri ia partidului și 
statului nostru pentru asigura
rea creșterii continue a produc
ției do cărbune necesar econo
miei naționale. Realizările de 
P" graficele acestora, entuzias
mul și Itolărirca minerilor, in
ginerilor și tehnicienilor expri
mate la demonstrația de 1 Mai 

re a eliberării patriei, în în
tâmpinarea Congresului al X-lea 
al partidului.

— Despre perspectiva realiză
rii angajamentului luat în în
trecerea socialistă ce ne puteți 
spune ?

— Avem create toate condi
țiile să ne îndeplinim angaja
mentul anual dc 25 000 tone 
încă pe la începutul trimestru
lui IV și apoi, sperăm, ca sfîr- 
șitul anului să ne găsească cu 
o depășire a planului de 30 000 
tone.

Cele relatate de directorul 
minei despre baza tehnică asi
gurată, despre potențialul uman 
în plină efervescență creatoare 
ne dau convingerea că harnicul 
colectiv al minerilor din Lu
peni va păstra la loc de cinste 
titlul de fruntaș pe ramură, că 
prin munca sa rodnică va fi 
angrenajul principal de acce
lerare a întrecerii minerilor din 
bazin pentru realizări și mai 
frumoase obținute pe frontul 
cărbunelui în etapa pînă la a 
25-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresului al X-lea al 
partidului.

cost în primul trimestru. Mîn- 
dri de realizările lor și cu ho- 
tărîrea de a le dezvolta în e- 
tapa întrecerii pînă la aniver
sarea a 25-a a eliberării patriei 
și Congresul al X-lea al parti
dului — pentru a fi la înălți
mea titlului de inițiatori ai în
trecerii minerilor din județ — 
demonstrează în coloană mine
rii șefi de brigadă fruntași Gh. 
Rotaru, Constantin Stoica, Gh. 
Moldovan, llie Borș, Kallatli 
Otto, Petru Tătaru, inginerul 
șef al minei Dimitrie Simota, 
conducătorul tehnic al zonei 
productive a Il-a Ștefan Tcnczler 
și șeful zonei, ing. I. Darie.

s-au remarcat prin asigurarea 
brigăzilor cu vagonetc și mate
riale, printr-o competentă asis
tență tehnică — Dumitru Mihai, 
Grațian Ivan, Ioan Dumitrescu, 
Bernard Brandt șl alții.

Cu astfel de oameni entuziaști 
și bine pregătiți profesional, 
manifestând multă dăruire de 
sine în îndeplinirea obligațiilor 
de producție, mina Paroșeni pă
șește sigur spre noi succese. 
Despre perspectivele imediate 
ale minei ne-a declarat urmă
toarele tov. ing. Dan Surulescu, 
directorul exploatării :

— Mezina minelor din Valea 
Jiului — mina Paroșeni — se 
va menține pe loc do frunte 
și după 1 Mai. In acest scop 
am luat măsura pentru crearea 
de noi rezerve. In luna mai 
vom accelera ritmul pregătiri
lor cînd vom introduce o ma
șină do încărcat în galerii tip 
„Schalzgitter" cu ajutorul căreia 
ne-am prevăzut să atingem o 
avansare lunară do 200 metri 
liniari. Tn trimestrul III vom 
deschide primele două abataje 
frontale și pe stratul 15, croind 
astfel promisele obținerii unui 
nou spor de producție.

constituie dovada că acislr co
lective știu să se ridice la înăl
țimea sarcinilor puse do partid 
în fața lor, știu să răsplătească 
grija pentru dezvoltarea și mo
dernizarea minelor.

Sînt edificatoare do altfel ci
frele de pe graficul Centralei 
r'i-bunclui Petroșani — peste 
17 000 tone de cărbune extrase 
în patru luni în afara planu
lui, 1,3 la sută depășire a indi
catorului productivității pe tri
mestrul I și 314 mii lei econo
mie la prețul de cost pe aceeași 
perioadă.

Pentru „titlurile 
de noblețe" 

ale cărbunelui
In coloanele demonstranților, 

colectivele de muncă alo pre
paratorilor din Valea Jitilui au 
adus vești luminoase, încărcate 
do semnificații. Strădaniile per
severente, inițiativa creatoare a 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor preparatori au con
ferit valențe noi, superioare, 
activității do înnobilare a căr
bunelui.

Preparatorii din Lupeni, prin 
rezultatele concludente din 'a- 
coastâ etapă, dețin întâietatea • 
depășirea producției globale 
planificate cu peste 7 milioane 
lei, a cantității de cărbune spă
lat normal cu 17 000 tone, n 
specialului pentru cocs cu 5 200 
tone, economii in valoare de 
356 000 lei la prețul dc cost, 
reprezintă o frumoasă „carte 
de vizită", la caro au semnat — 
între alții — Tudor Mîndreanu 
— șef echipă spălătorie, Andrei 
Drotzinger — șef echipă între
ținere. Ernest Popescu — șef 
echipă la depoul de locomotive, 
llie Kalanyos — maistru și 
Tudor Geamănu — inginer.

O muncă stăruitoare, rodni
că, a desfășurat și colectivul 
preparației Petrila. Acum, la 
sărbătoarea muncii, el raportea
ză cu mîndrie că prin depăși
rile realizate la producția de 
cărbune (1,8 la sută) și brichete 
(1,3 la sută), a ridicat valoa
rea economiilor la prețul de 
cost la aproape 180 000 lei. Nu
mai schimbul maistrului Șer- 
ban Pîrvu, cu care am vorbit, 
a dat peste sarcinile dc plan 
1 000 tone brichete, aproape 50 
la sută din socrul raportat de 
secție.

„Pînă la finele anului — nc-a 
declarat interlocutorul — vrem 
să îndeplinim întreit angaja
mentul anual..."

Tn ciuda dificultăților întâm
pinate, cauzate mai ales de cău
tarea unei stări optime pentru 
fluxul tehnologic aflat în schim
bare, preparatorii Coroeștilor — 
ca inițiatori ai întrecerii între 
unitățile economice similare din 
bazin — au înregistrat, totuși, 
un bilanț care vorbește dc la 
sine de hărnicia și priceperea 
lor: + 20 000 tone la produc
ția supusă spălării, + 8 270 to
ne la producția netă, + 2 740 
tone la specialul pentru senii- 
cocs, — 0,1 puncte la cenușa 
globală, 0,5 kg pe tonă reducere 
a consumului de barită.

Nume ca acelea ale maiștri
lor loan Bcnea și Carol Gudasz, 
ale șefilor de echipe Dumitru 
Agache, loan Postelnicii, Victor 
Olarii, Adrian Gava, Sigismund 
Gonczi, loan Uifăleanu, ale fu- 
niculariștilor Aurel Nicoară și 
Alexandru Fecior, ale șefilor 
de schimb de la separație, A- 
lexandru Mocoi și loan Șofalvi 
fac cinste tinerei preparați!, ca
re s-a „înrolat" cu hotărîre în 
bătălia pentru realizarea unui 
cărbune cit mai curat.

Cei care au adus 
cu ei în coloană 

aerul tare 
al pădurilor

Sub razele soarelui primăvă
ratec ce-și revărsa cu dărnicie 
lumina și căldura peste fluviul 
viu și multicolor al demons
tranților își unduiește faldurile 
un nou grup de stegari. Oame
nii caro le poartă în fruntea 
coloanei ce 1rece prin fața tri
bunei oficiale au palmele bătă
torite de coada secure! și a ta- 
pincl, iar obrajii le sînt arși de 
asprimea Iernii și a arșiței ve
rii. Din zeci de piepturi răsună 
lozinci șl urale „Trăiască 1 Mai, 
ziua frăției muncitorești!", 
„Trăiască pacea în lume !". Sînt 
salariațil întreprinderii forestie
re Petroșani — cei care pe 
ploaie, vînt sau ninsoare, în 
văile adinei sau costișele pră
păstioase ale munților ce în
conjoară din toate părțile Va
lea Jiului, se străduiesc zi de 
zi să pună în valoare cea de-a 
doua bogăție a acestui frumos 
colț de țară de pe Jii — LEM-

late pe fundalul unui răsărit 
de soare, sînt înscrise realiză
rile In producție cu care harni
cii muncitori forestieri au în-

NUL pădurilor.
Pe un sugestiv grafic înfăti-

ștnd un peisaj montan cu pă-
duri nesfîrșilo de brazi profi-

Valente noi împrumutate belșugului 
și tinetei firelor de mătase

Prin fala tribunei oficiale 
continuă să se reverse, în rîn- 
durl dese, coloana oamenilor 
muncii din orașul Lupeni. Lo
zincile scandate, curcubeul de 
culori al taioarelor și rochițe
lor, eșarfele și baticurile multi
colore fluturate cu gesturi de
licate în adierea vintului pri
măvăratec atrag atenția. In
tr-adevăr, coloana F.F.A. .Vis- 
coza" Lupeni atrage atenția 
prin entuziasmul incandescent și 
optimismul molipsitor dar și 
prin rezultatele muncii pe care 
le raportează In cinstea zilei 
de 1 Mai. Graficul din fruntea 
coloanei filatorilor o încărcat 
aidoma unui pom copleșit de 
belșugul rcadelor. Organizind 
producția și munca pe baze

Sub faldurile larg desfășurate
Strada principală a orașului 

a devenit un fluviu nesffrțit 
de oameni. Intr-un vuiet fes
tiv, din I’iața Victoriei spre 
tribuna oficială, a început 
scurgerea însuflețită, impe
tuoasă a coloanelor dc de
monstranți. Mii și mii dc oa
meni, de steaguri, de flori.

In frunte pășesc rindurilc 
compacte ale stegarilor. In 
bătaia vintului primăvăratec, 
faldurile purpurii și tricolo
re unduiesc liber deasupra 
coloanelor.

— A fost vreodată și alt
fel ?

— Da, a fost, ne spunea 
unul din stegarii coloanei mi
nerilor «lin Pctrila. Eram co
pil cînd m-au dus părinții 
pentru prima dată la Surduc, 
de 1 Mai. Steagul roșu din 
fruntea coloanei, era ascuns 
la pieptul vreunui miner ori, 
de era lăsat să un

tlmpinat măreața sărbătoare a 
solidarității celor ce muncesc de 
pretutindeni. Colectivul I.F. Pe
troșani a realizat planul produc
ției globale pe cele patru luni 
trecute in proporție de 100,2 la 
sută, iar planul producției mar
fă vîndută și încasată In pro
porție de 101 la sută. Pionul 
sortimental a fost depășit la 
lemn de celuloză cu 7 procente, 
la bușteni de fag total cu 15 
procente, iar la cherestea loial 
cu 8 procente. Un rezultat me
ritoriu este reducerea cheltuie
lilor pe I 000 lei producție marfă 
cu 3,60 lei, a prețului de cost 
cu 1 la sută și obținerea a 
90 000 lei economii.

In coloana forestierilor defi
lează mîndri dc realizările în

Sistemului energetic național - 
toată puterea disponibilă!

Colectivul destoinic, matur, al 
întreprinderii Eloctroccntrale Pa
roșeni, s-a prezentat la sărbă
toarea muncii și rodniciei cu 
rezultate meritorii, convins pe 
deplin că titlul dc unitate evi
dențiată pe ramură în întrece
re, obligă. Realizarea, de la în
ceputul anului, a unei cantități 
dc peste 5 000 MWh energie 
electrică peste prevederile an
gajamentului este un atu — de
sigur convingător — în acest 
sens. Nu este lipsit de interes 
să arătăm că simultan s-au c- 
conomisit mii de tone și me- 
gawați-oră la consumul specific 
dc combustibil convențional 
pentru producerea energiei e- 
loctrice, respectiv, la consumul 
propriu tehnologic.

Făuritorii de
Anul acesta, la demonstra

ția oamenilor muncii din Valea 
Jiului cu prilejul zilei de 1 Mai, 
puteau fi văzute, în fruntea co
loanelor, grafice și panouri ce 
purtau înscrise pe ele nume 
noi de unități industriale. Pe 
un astfel de grafic se puteau 
cili inițialele U.U.M.P. — Uzi
na de utilaj minier Petroșani, 
noua ei denumire reflectând e- 
tapa înaintată, calitativ supe
rioară, în care a pășit.

Ridicarea uzinei la rangul de 
producătoare de utilaj, în urma 
noii organizări a industriei car
bonifere, pune In fața colecti
vului de metalurgiști de la 
U.U.M.P. sarcini cu totul deo
sebite. Începînd încă din acest 
an vor fi proiectate și execu
tate tipuri noi de utilaje minie
re moderne ca stâlpi hidraulici 
SAH—1 și SAH—2 (pentru a 
căror producție în serie se a- 
flă în construcție o fabrică la 
Vulcan care va intra în func
ție încă înainte de sfîrșitul 
anului), grinzi articulate tip 
GSH 60/110 pentru armare în 
consolă în abataje frontale, va- 
gonelul de transportat personal 
în subteran lip UTP—8, noi 
prototipuri de transportoare cu 
raclete și de ascensoare mi
niere și multe alte utilaje ne
cesare modernizării procesului 
do producție, reducerii efortu
lui fizic al muncitorilor din 
subteran, sporirii vitezei de lu
cru și a productivității muncii 
In galerii șl abataje.

științifice, respectând disciplina 
tehnologică, harnicii filatori au 
realizat $1 chiar depășit — pînă 
la 1 Mai — angajamentele lua
te în întrecerea socialistă, la 
toți indicatorii producției. Pla
nul producției globale a fost 
depășit cu 135 000 lei, între- 
cîndu-se, în mai puțin de 4 
luni, angajamentul cu 5 000 lei, 
la producția marfă depășirea 
de plan se cifrează la 190 000 
lei, ceea ce întrece cu 60 000 
lei nivelul angajamentului. Iar 
la producția marfă vîndută și 
Încasată s-a obținut o depășire 
o planului de 1.10 000 lei cu 
80 000 lei mai mult de cît pre
vedea angajamentul. Producti
vitatea muncii realizată întrece 
cu 3 lei/salariat nivelul fixat 
In angajament. Pe baza sporirii 

duit, spre a-I apăra de 
jandarmi, minerii cei mai vin- 
joșl, au format un cordon in 
jurul lui din trupurile lor.

Azi faldurile steagurilor 
noastre unduiesc larg desfă
șurate, sînt purtate cu inin- 
drio și demnitate.

C oloana stegarilor este ur
mată de rindurilc perfect a- 
llnlatc ale formațiilor luptă
torilor din gărzile patriotice. 
In rinduri compacte, cu pașii 
cadențați, purtând pe umăr 
armele, se perindă prin fața 
tribunei cu solemnitate mi
neri, constructori, metalur- 
giști — bărbat! dc diferite 
virste și profesii care s-au în
scris voluntar în gărzile pa
triotice pentru ca, la nevoie, 
să apere cu arma în mină cu
ceririle revoluționare, munca 
pașnică a poporului român, 
independența patriei socia
liste.

treprinderii lor șeful dc echipă 
Nicolae Rusu de la exploatarea 
forestieră Maleia, șeful de e- 
chipă Crislea Gioabă de la ex
ploatarea Jigoreasa, gaterișlii 
Ioan Coman și Ioan Bocșe, sor 
lotorul dc cherestea Pompei 
Stoica, Gh. Enciu și loan Stan- 
cău, șefi ai sectoarelor la ex
ploatarea Lonea, respectiv. CSm- 
pu lui Neag și Iosif Drăqhlcl, 
maistru la exploatarea forestie
ră Pleșa unde a fost realizat 
planul pe 4 luni la toate sor
timentele.

In coloana forestierilor defi
lează și salariații de la I.C.F. 
Cimpa și I.M.T.F., sectorul Lu
peni caro deservesc întreprinde
rea forestieră Petroșani.

O atenție majoră a fost aci 
dată reparației Grupului nr. I, 
terminată cu două zile înainte 
dc termenul indicat dc grafie. 
Și două zile au un echivalent 
serios in acest caz : peste 
2 000 000 kWh ! Remarcăm pe 
cîțiva dintre „autori" : sudorul 
specialist Gheorghe Mareș, lăcă
tușul Nistor Vilvoi, electrici nul 
Gheorghe Stănișel, care au fost 
îndrumați îndeaproape de către 
inginerul Nicolae Slăvcî și 
maistrul Eugen Andrei.

Mindrla encrgeticicnilor. vă
dită în toiul sărbătorii, are un 
temei solid și în aceea că în 
lunile din urmă au pus la dis
poziția sistemului energetic na
țional întreaga putere disponi
bilă a clcctrocentralei.

utilaj minier
Realizările de pe grafici fc-l 

poartă cu încredere în fruntea 
coloanei fac dovada că munci
torii, maiștrii și inginerii uzinei 
între care amintim pe rectifica? 
torul Rusalim Bota. frezorul 
Iosif Konya, sudorul Nicolae 
Tudor, lăcătușul Victor Nitft, 
maistrul principal la secția >tc- 
lucrări mecanice. Viorel An
gliei au primit cu multă răs
pundere importanta sarcină pe 
care partidul a încredintat-o co
lectivului lor, că și-au mobilizat 
forțele și ambiția profesională 
pentru desfășurarea unei munci 
de creație în secții cît mai ro
ditoare. Realizarea producției 
globale în trimestrul I în pro
porție de 114,99 la sută și o 
producției marfă de 112.22 la 
sută, depășirea indicatorului 
planificat la productivitatea 
muncii cu 12,16 la sută, obține
rea a 306 000 lei economii la 
prețul de cost (cu 100 000 lei 
peste angajament), ca și ridi
carea calității produselor, sînt 
fapte grăitoare că harnicul co
lectiv al mclalurgișlilor este pe 
calea cea buna privind îndepli
nirea sarcinilor ce le stau In 
fată. Entuziasmul, încrederea în 
forțele proprii ce se puteau ci
li pe fetele celor din coloane 
salariaților U.U.M.P., aplauzele 
ce le erau adresate din tribuna 
oficială, sînt garanții că lozin
ca „Marca fabricii — produse 
de calitate", Înscrisă sub lista 
realizărilor de pe graficul pur
tat la demonstrație, se va în
făptui întocmai.

productivității muncii s-a produs 
peste plan 2,7 tone fire dc mă
tase și 11 tone sulfură de car
bon, depășindu-se angajamen
tele luate cu 0,2 și, respectiv, 
o tonă de produse la cele două 
sortimente, iar economiile reali
zate se cifrează la 110 000 lel« 
întrecînd cu 10 000 lei angaja
mentul' asumat.

Notăm din coloană citeva nu
me de filatori fruntași care au 
contribuit In mod deosebit la 
obținerea acestor succese în 
cinstea zilei de 1 Mai: Maria 
Vlădulescu — rfisucitoare, Lu
cretia Bălosu — bobinatoare, 
Margareta Ceaușii, Maria Pavel 
și luliana “Mitrol — răsucitoa- 
re, Iosif Iacob — lăcătuș și Au
gustin Naghi — lăcătuș meca
nic de întreținere.
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Oamenii muncii au sărbătorit ziua de 1 Mai ITINERAR

Ceferiștii merită 
încrederea 
acordată

...De ci depinde transportul 
In bune condiții al «'filatorilor 
ți mărfurilor, așteptata cu ne
răbdare la destinat ii prrrfev..

...In miinilc și deciziile lor 
— care nu inpflduir șovăieli și 
ambiguități — stă respectarea 
regulilor do siguranță a circu
lației, îndeplinirea corectă a 
manevrelor...

Bilanțul cu care ceferiștii au 
fntirnpinnt marca sărbătoare rMe 
rtestnî do consistent ; aproa
pe la sută depășire de plan 
J., t ma-ortul do mărfuri si că
lători, 1 25 la sută S|X*r la în
cărcătura statică, reducerea cu 
1.5 la sută a staționărilor la 
Inoărcpre-doscăroaro și tranzit 
cu manevră

Au manifestat la 1 Mai cefe
riștii din turele conduse de Con
stantin Jumanca, Oprea Ioa- 
ehim și Sabin Enășcscu, șeful 
do manevră Petru Dîlja. ma- 
nipulantul Gheorghe Șuta, ma- 
nevrantul Isala Drăghici și Im- 
piegații de mișcare Viorel Jo- 
can și Viorel Stoichițoiu.

Coloana muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor de la Gru
pul de șantiere Valea Jiului al 
T.C.M.M.. făuritorii înălțimilor 
de beton și oțel de la supra
fața minelor — porți larg des
chise spre comorile adîncurilor 
— trece, exprimindu-și dragos
tea față do patrie .și de partid 
prin purpuriul faldurilor largi 
al steagurilor ce le poartă, 
prin realizările în muncă pe ca
re le prezintă la această săr
bătoare. Dinamica acestor rea
lizări — comparată cu anul 
J9H7 _ esfț. sugestiv exprimată 
în linii ce merg ascendent pe 
graficul purtat de brațe vînjoa- 
so in fruntea coloanei : produc
ție 157 la sută, productix’itate 
378 la sută, cîștig mediu 115 
la sută

i’e vei care au contribuit in 
primele rinduri la obținerea a- 
cestor promițători indicatori îi 
vedem defilind prin fața tri
bunei : sint constructorii frun
tași. oameni pe care abisul înăl
țimilor și arșița soarelui, bătaia 
vîntului și gerul iernii nu-i bi
rui:- : zidarul Pavel Balaite, 
fierarul-bvtonist Gheorghe lins, 
lăcătușul Ion Duca, dulgherul 
Alexandrii Balint. mecanicul 
auto Virgil Vasilescu, tîmpla- 
rul Francisc Straca: maiștrii 
Boia Tștoe. Dumitru Gheorghe 
și Ion Vîlcu, sint doar o parte 
din cei care fac cinste colec
tivului T.C.M.M. Pe pieptul lor 
se pot vedea sclipind în razele 
soarelui însemnele prețuirii : 
Medalia Muncii. Tnsigna jubi
liară do fruntaș, iar la cîțiva 
dintre dfnrii Ordinul Muncii.

Ne adresăm tovarășului Pa
vel Balaite, zidar-pietrar la lo
tul Paro.șeni care defilează ală
turi de soția și coi doi copii 
ai săi. Are vorba caldă, privi
rea pătrunzătoare și gesturile 
botârîtc ea și cum ar vrea să

Record pe

Mesajul înălțimilor de beton 
și oțel

In aplauzele puternice, entu
ziaste ale oamenilor muncii care 
Încadrează cele două părți ale 
Etrâzii înaintează spre tribuna 
oficială coloana făuritorilor de 
locuințe — a colectivului Gru
pului 2 de șantiere. Ei pășesc 
n’.îndri dc succesele obținute în 
acest an : apartamente predate
— 101,5. la sută: productivitatea
— 101,0 la sută, economii — 
186 D00 lei. Indicatori semnifi
cativi, dobindiți .pe coordona- 
!'■•)<? murii întreceri" de harni
cii muncitori ai schelelor. In 
front-a coloanei distingem mun
citori ai brigăzilor fruntașe : zu- 
grav ii lui Dionisie Jenei, mo- 
zaiearii lui Gh. Bcțivu, zidarii 
lui Tudor Sandu și ai lui Du- 
H'-’ -n Roșu, instalatorii comu
nistului Ștefan Andraș. timpla- 
ml Nicolac Țabrc-a. Din coloa
nă. zidarii brigăzilor fruntașe 
cunrhs. cr>muni«'H Mihai Rfi-

e, u si Marin PoMolacbe a- 
cfnmĂ frenetic — fluturind spre 
tribună stegulețe roșfi și trico
lor, in tribună îi reprezintă, 
cu cinste, șefii lor de brigadă, 
coi oare i-au condus cu price
pere astfel incit dc 1 Mai să 
se poată mîndri u realizări 
meritorii : blocul M 2 cu 40 
apartamente (șantierul Petro- 
țnnil are luate promisele pre
dării cu o lună înainle do ter
men. iar la blocul G cu 164 
garsoniere (șantier Petrila) s-a 
ro. Vzat >>n ritm «enrît do lu
ciu.

In rindul manif<‘’ar.'-'lnr de
filează alături inginerii Ghiță 
lore) si Dumitru Cioc. Tovară
șul Cioc ne spune cu glasul plin 
do emoția și bucuria sărbăto
rii ..Am reușit, în cinstea lui 
B Mai, să ne mobilizăm in așa 
fel forțele incit să realizăm 
sarcinile încredințate, dind pes
te plan mai mult cu 4 aparta
mente".

Cadențe 
la eșalonul

Cu mure mulțumire în suflc-t 
fiu manifestat cercetătorii și 
proiectanții I.C.P.H.-ului din ca
drul Centralei cărbunelui și Sta
ției de cercetări pentru securi
tatea minieră Petroșani.

Am avut o scurtă convorbire 
cu tinerii ingineri Constantin 
Albuțoiu și Alexandru Marian, 
reveniți recent de la Cen
trul de perfecționare a ca
drelor din Capitală unde au

Solul mineresc adus săr

bătorii muncii si frăției între 

oameni.

înalțe într-o singură zi puțul 
principal de extracție Paroșcni, 
obiectiv la care lucrează în 
prezent. E bucuros că a putut 
participa activ la îndeplinirea 
angajamentului în cinstea zilei 
de 1 Mai : săpătura pentru fun
dația puțului principal adusă 
la cotă și finisată, astfel încit 
se poate trece la turnarea be
tonului în fundație.

.Dacă lucrul va merge ca si 
la puțul auxiliar — în 17 zile 
am ridicat. 39,70 m — dc 23 
August în virful acestui obiec
tiv va flutura un steag roșu 
do la înălțimea celor 6-1 metri 
cit va avea în final puțul prin
cipal".

Inginerul Virgil Tcodorcscu 
are o grea sarcină astăzi : duce 
la această sărbătoare, jilături 
do mesajul său și pe ceF al ce
lor 30 do muncitori de la con
st’•neț ia fabricii de brichetară 
Coroești conduși de maiștrii 
Nicol ac Dragoș și Aristide Di- 
nuță — care sărbătoresc ziua 
do 1 Mai în iureșul muncii, con- 
știenți că pentru a se intra la 
montajul utilajelor peste o lu
nă fiecare minut se cere utili
zat la maxim. „La 7 dimineața, 
no mărturisește ing. Virgil Teo- 
dorescu. am preluat la Coroești 
mesajul trimis de cei dc pe 
schele, mesaj ce-1 port cu mi
ne prin fata trib’moi E mesa
jul echipei de dulgheri a lui 
Marin Grigoroscu și Sigismund 
S.nkacs. a fierar-botonistilor în 
frunte cu Dumitru Boldici. Du
mitru Pietraru și Ton Molnar: 
a botonistilor conduși de Ton 
Sa va. a macaragistilor Gheor
ghe Trandafir. Ton Ciolacu și 
Vnleriu Pecîcan, harnici mun
citori care se străduiesc din răs
puteri să dureze în ritm viu 
și în termen noile înălțimi de 
beton și oțel. -

20 de ani!
Directorul Grupului 2 de șan

tiere Valea Jiului, Dumitru Tur
nă, abia după ce a defilat u- 
măr la umăr cu muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din colec
tivul ce-1 conduce, și-a luat 
locul în tribuna oficială. Gla
sul ii trădează emoția cc i-o 
dă bucuria acestei sărbători. 
Vorbind despre roadele colec
tivului Grupului nr. 2 de șan
tiere. tovarășul Turnă ne de
clară : „De pe platforma reali
zărilor bune din ultimul an ce-a 
trecut, constructorii noștri au 
început anul 1969 cu ferma con
vingere că realizările vor spori, 
că vom putea raporta indica
tori de producție neț superiori 
celor dc pînă acum.

Astfel, in cinstea sărbătorii 
de azi. am raportat realizarea 
celui mai mare număr de a- 
parlamente — 276 — din toate 
perioadele similare ale celor 20 
de ani do activitate desfășu
rată pe șantierele Văii Jiului 
(si asta în condițiile gerului 
și-a intemperiilor rare ne-au 
îngreunat activitatea).

Senini viitor. avem sarcini 
meri sj multiple, dintre caro 
cele mai semnificative sînt: 
peste 606 anariamonto do pre
dat nînă la finele semestrului 
T. complexul comercial do la 
Baru si Hotelul turistic do la 
Valea do Posti, ambele urmînd 
a se ataca în această lună.

Toți constructorii Grupului de 
șantiere Valea Jiului sînt hotă- 
rîti — sî sînt convins oă vor 
reuși — să se mobilizeze si mai 
mult, astfel ca să putem intim- 
pina aniversarea unui sfert de 
Veac do la eliberarea patriei 
cu noi și importante succese 
în muncă, sa punem la dispo
ziția familiilor dc minori alte 
și alte apartamente".

proaspete 
cercetătorilor

fost trimiși să deprindă lucrul 
cu calculatoarele electronice. 
Am înțeles că în sinul colec
tivului entuziast al cercetători
lor se manifestă preocupări in
tense. privind soluționarea la 
un nivel calitativ ridicat a pro
blemelor pe care le pune mi
neritul actual, in continuă dez
voltare. Experimentarea a noi 
procedee și reactivi in vederea 
limpezirii apelor industriale. 

problemele adaptării unui flux 
tehnologic cît mai adecvat pen
tru prcpiirația Coroești și sis
tematizării minei Vulcan, stu
dierea comportării slilpilor hi
draulici dc fabricație indigenă 
în subteran — constituie dovezi 
grăitoare ale îmbogățirii sferei 
de cercetare. O bogată contri
buție și-au adus-o în această 
direcție inginerii Lidia Mihăi- 
iescu, Vaier Stanciu, Constantin 
Dascălu, Adalbert Schultz, șef 
de atelier și Mihai Varga, pro
iectant.

Nu s-au lăsat mai prejos nici 
cercetătorii de la S.CS.M. ca
ro. stimulați din plin do însu-

Cea mai frumoasă floare
Dintrc miile de flori care au 

strălucit dc 1 Mai în coloana 
demonstranților, cea mai fru
moasă a rămas zîmbetul oame
nilor. Un zîmbet cald, tonic și 
atotcuprinzător ale cărui izyoa; 
re se află în adîncurilc vieții 
pe care o ducem zi de zi.

Am reținut zîmbetul unui băr
bat între două vîrste, din co
loana lucrătorilor din comerț, 
Dumitru Stcfanic, gestionarul 
magazinului cu autoservire din 
noul punct comercial deschis 
în cartierul Coroești din Vul
can.

— Ceea cc m-a cucerit la a- 
ccastă sărbătoare e lumina, op
timismul de pe fețele oameni
lor. E un zîmbet care te cuce
rește. Cunosc această bună dis
poziție nu numai do azi. Lucrez 
într-o unitate comercială nouă, 
modernă, dintr-un cartier tot 
nou și modern. Zilnic ne vizi
tează sute dc oameni — loca
tarii apartamentelor confortabile 
din aceste blocuri. Văd zîmbe
tul minorilor, constructorilor, 
preparatorilor, al soțiilor lor, 
după co și-au făcut cumpără
turile și pleacă mulțumiți dm 
magazin. Și aceasta de fiecare 
dată. Dc două luni de cînd s-a 
deschis unitatea noastră, am 
desfăcut mărfuri de peste două 
milioane lei. Lucrătorii maga
zinului, prozenți toți la mani
festație, se străduiesc tot tim
pul ca o dată cu oferirea măr
furilor solicitate să sporească 
mulțumirea, buna dispoziție a 
cumpărătorilor printr-o deser
vire exemplară. Doar, mulțumi
rea, bucuria lor, e și bucuria 
și mulțumirea noastră...

Vigoare, tinerețe, optimism
Demonstrația oamenilor mun

cii din Petroșani se apropie dc 
sfîrșil. Brale vînjoase, inimi ti
nere, corpuri oțelile. Defilează 
sportivii. Trec în pas cadențat 
prin fața tribunelor tinerii care, 
în sălile de sport sau pe sta
dioane, ne fac plăcute dumini
cile- Fotbaliști, handbalist!, rug- 
bișli, voleibaliști, boxeri, atleți, 
al(i sportivi au adus la demons
trația oamenilor muncii prino
sul lor de recunoștință parti
dului părinte pentru minunate
le condiții de viată și de pro- 
(fălire. Au demonstrat cu bucu
ria succeselor in suflete, cu nă
zuințe spre noi succese. în 
lupta cu metrii și secundele, în 
dispute îndîrjite pe qazoane sau 
pe zgura roșie. în săli sau pe 
virfuri de munte, sportivii Văii 
Jiului au cules rezultate dintre 
cele mai bune, împingind pînă 
departe, peste granițele jude
țului și ale lărit gloria sportu
lui jian.

Cu satisfacția acestor rezul
tate și cu hotărîrea de a lc am
plifica în confruntările viitoare, 
aii demonstrat de I Mai spor
tivii Văii Jiului. Se citea a- 
ceastă liotfiriro pe fețele lor ti
nere. luminoase. Sc simțea a- 
cr. lă <“•! irîro în pasul lor si

GRATIE $1 MĂIESTRIE

flcțitoaroa chemare la întrece
re lansată de institutele dc Cer
cetare și proiectare din secto
rul 7 al municipiului București, 
și-au amplificat, în perioada 
din urmă, cadența activității de 
documentaro, experimentare șl 
conturare a noi posibilități do 
ameliorare a climatului subte
ran, de întărire a securității 
muncii minorilor.

In eșalonul acestora distin
gem pe inginerii Gheorghe Mi- 
cheș, Ioan Matei, Doru Stan, 
Pavel Bitir, Serghic Niță, pe 
tehnicianul Gheorghe Morarii și 
muncitorii Ion Rebei și Victor 
Ghiorghioru.

— Ce v-a impresionat mai 
mult la această demonstrație 7

— Mulțimea aceasta dc oa
meni, tineri și vîrstnici, femei 
și bărbați — ne-a răspuns o 
purtătoare a insignei do „Frun
taș în comerțul socialist", ges
tionara Ana Enc dc la maga
zinul nr. 10 — tricotaje Petro
șani. Lucrez într-un magazin 
cu dever mare. Am o satisfac
ție cînd văd mulți oameni în 
magazinul nostru. Această sa
tisfacție am aVut-o în ultimele 
zile cînd unitatea noastră a 
realizat o vinzaro dublă față 
de zilele obișnuite. Și mai ales 
azi, în această maro de oameni.

O mică ,.st ai de nfă“
în fruntea grupului masiv 

de sludenți al Institutului dc 
mine din Petroșani, Încadrați 
de două corpuri atletice ale 
căror brațe vin joase purtau 
drapele larg desfășurate in 
vini, mergea cu pași mărunți 
un boț de lată. Doi ocld ne
gri, neînchipuit de negri și de 
rotunzi, luceau ca două măr
gele în adierea razelor de soa
re. Cu două balonașe într-o 
mină și cu o eșarfă tricolo
ră, pe care o llulura lot tim
pul, in cealaltă, trăgea după 
ea întreg convoiul studențesc.

— Tu ești studentă, micu- 
lo?

gur, energic, cadențat. Coloana 
a avut in primele rinduri pe 
cei mai mici sportivi ai Văii 
Jiului, schimbul de mîine al 
sportului de performanță, tineri 
cară* fac primii pași în spoit, 
alții care bat deja la porțile 
consacrării, care ne vor repre
zenta mîine în ponfruntări dc 
amploare în tară și peste ho
tare. Au trecut prin fața tri
bunei elevii Școlii sportive - 
rodnică pepinieră de elemente 
pentru multe discipline sporti
ve. Au pășit alături, nmăr la *i- 
măr, gimnaștii profesorului Eu
gen Potcrfi, micuții schiori ai 
neobositei profesoare Virginia 
Pelcrfi, aruncătorii do greutate, 
de disc și de suliță, pasionalii 
tenisului de masă, ai handbalu
lui, voleiului, fotbalului. Le-au 
urmat sportivii de la „Elevul" 
Petrila, de la „Viitorul" Lo- 
nea, de la școlile profesionale 
din Petroșani si Lupeni, de la 
liceul și Școala comercială Pe
troșani. Echipați în culoarea 
cărbunelui, elevii-uconici de la 
Lupeni au executat un frumos 
număr de gimnastică artistică 
cu sugestive ciocane de abataj.

în frunte cu vrednicii lor an
trenori, profesorii Gheorghe Iri- 
mie, Teodor Szilagy. Nicolac 
Barabaș, au trecut în pas voios

Crenguțe
Un moment dc liniște, apoi, 

ftprr cerlil dc mal, se risipesc 
wmhaltUe color șaizeci (Ic to
boșari și Irompetlșll vestind de
filarea pionierilor. In rinduri 
compar le, imbrăcnfi In unllorma 
sărbătorească, trec prin fața 
tribunelor ca un lliiviu Ircmă- 
ldt<<r. purlălorii cravatelor pur
purii. la 30 aprilie organizația 
lor a împlinit doini decenii de 
existență. bonă decenii in core 
generalii de copii s-au adunat 
sub catarg spre o jura credință 
patriei .și partidului, .spre a 
mărturisi bucuria lor pentru 
viața nouă din patria noastră. 
$1 lală-l acum pe nepoții șl IUI 
primilor pionieri, demonslrind 
prin lața tribunelor, cu lețelc 
îmbujorate de lericirc șl emo
ție, purllnd în mîinl baloane și 
cșarle multicolore, stcgulcțc și 
rării, lozinci și crenguțe dc măr 
Inllorile, simboluri ale prîmăve- 

Slujitorii scenei 
petroșănene

Artiștii Teatrului dc Stat „Va
lea Jiului" din Petroșani sint 
prozenți și el la marca săr
bătoare. în urmă cu aproape 
21 de ani, la 23 august 1948 
în gara Petroșani coborau din 
tren 40 de oameni, actori și 
tehnicieni trimiși în mijlocul 
minerilor pentru a pune bazele 
teatrului local. Do atunci și pî- 
nă astăzi Teatrul dc stat „Va
lea Jiului" a pregătit aproape 
170 do premiere prezentate în 
peste G 700 de spectacole, vi
zionate dc 2 000 000 dc specta
tori. Anul trecut, cu prilejul 
împlinirii a două decenii de c- 
xistență, mulți actori și tehni
cieni ai teatrului au fost dis
tinși cu ordine și medalii, sim
bol al prețuirii pe care parti
dul și guvernul o acordă mun
cii lor.

Printre cei care defilează as
tăzi îi vedem pe actorii Dumi
tru Drăcea, Titorel Pâtrașcu, 
Mihai Clita, Mircea Pînișoarâ, 
Alexandru Codrcanu, Constan
tin Dumitra, regizorul Marcel 
Șoma, tehnicienii Marin Dumi
trescu și Nicolac Moga etc. ca- 
re-și manifestează astfel atașa
mentul lor pentru politica în
țeleaptă a Partidului Comunist 
Român în domeniul artei și 
culturii.

— Da, sînt studentă.
— în ce an ?
— A,mică ; numai în anul 

lntii.
— Și înveți bine ?
— 10 pe linie.
înlr-adevar: Teodora Po- 

porogu, căci ea era boțul de 
fală, este in anul lntii. In a- 
nul înlîi de școală. Și învață 
bine. Deoarece mămica ei lu
crează la I.M.P., Ira (numele 
mic al Teodorei) a ținut să 
defileze cu studenții. Dc fapt 
ea este o prezență activă și 
deosebit de agreabilă pentru 
sludenți.

prin fala tribunei, echipați pen
tru ieșirea pe stadion, reprezen
tanți puternicului club Știința. 
Au l demonstrat pasionalii balo
nului oval — rugbiștii — care 
de 5 etape n-au gustat din cupa 
amară a înfrîngerii, care au 
smuls aplauze si simpatii tutu
ror acelora ce-i însoțesc dumi
nică de duminică la meciuri. Au 
urmat baschotbaliștii și volei
baliștii, handbaliștii și handba
listele, fotbaliștii care bat cu 
insistentă la porțile diviziei B.

Sportivii au executat în fața 
tribunei reușite numere de gim- 
nastică artistică și de box, au 
înscris cu trupurile lor gingașe 
pe caldarîm numele atît de 

i scumpe nouă tuturor, ale Parti
dului Comunist Român și Re
publicii Socialiste România, au 
scandat cuvinte de mulțumire 
pentru partidul părinte, pentru 
grija cu ca.re-i înconjoară, cu 
care le călăuzește pașii, cu care 
le protejează tinerețea.

In echipament de culoarea tri
colorului nostru românesc, spor
tivii au răspîndit în jur exube
rantă, voioșie, tinerețe, splen
doare. Ca și splendoarea fru
moasei zile de Mai înlli, domi
nată de razele puternice ale 
soarelui.

de măr înflorii
rll din noimă și din inimi. Prin
tre copii recunoaștem chipurile 
multor școlari Iriinlașl la învă- 
țălură și purtare : Prățllă loan 
și Niculem Viorica dc la Școa
la nr. 5 Pclroșani, Șiclovan Co
ri rufa șl Cămărășan Viorica de 
la Școală nr. 1 Petroșani, IMran 
Voichița și Marc Georgela dc 
la Școala nr. .1 șl mirlțl alții.

Trupurile mirldlonsc ale co
piilor, înscriu acum, cu litere 
vii, inițialele partidului șl ale 
țării, In aplauzele «iluzloșlc ale 
asislenfci. Copiii dc In Mrdeia 
și Dîlja au venit imbrăcațl în 
costume populare, iar cel din 
Slălinloara cu echipa dc llulcrași 
cu care se mîndrcsc.

Pionierii din Pelrlla nu pre
gătit pentru maica manifestație 
mai multe exerciții de gimnasti
că pe care le execută grațlbși 
și siguri in fața tribunelor. Șl 
lot el, alături dc colegii lor din 
l.onca, au adus la dclllare ro
dul strădaniilor lor in cadrul 
cercului de aulo-molo, condus 
de prol. Mircea Sirbu: două 
carllnguri, mașini ușoare dc

La porțile științei
Senini, de o exuberanță re

ținută, trec acum liceenii, be
neficiarii color șase instituții 
dc învâțămlnt mediu din mu
nicipiu. Fote și băieți în uni
forme, purlfnd în mîinl cărți 
și caiete se perindă prin fața 
tribunelor, scandînd lozinci ca
re exprimă atașamentul, recu
noștința lor pentru partid și 
guvern, pentru condițiile dc 
școală și de viață de care se 
bucură. lată-i pe elevii din Vul
can care învață în cel mai mo
dern liceu din Valea Jiului, 
dotat cu laboratoare, bibliotecă, 
săli dc clasă spațioase și lumi
noase. Alături dc ei pășesc c- 
levii celui mai vechi liceu din 
Valea Jiului, cel din Petroșani, 
caro anul acesta împlinește 75 
de ani de existență. Ei sînt 
conșticnți de faptul că trebuie 
să continue bunul renume de 
care s-a bucurat liceul lor în 
caro au învățat personalități dc 
seamă din țara noastră. Eleva 
Culda Rodlca din clasa a Xll-a 
a acestui liceu, ne mărturiseș
te gîndurilc cu care se îndreap

Viitorii căutători de comori
Sute dc sludenți ai I.M.P. au 

fost prezenti în coloanele de
monstranților. Dotat cu labora
toare moderne, utilaje, cu amfi
teatre spațioase, cu nenumărate 
săli de cursuri și seminarii, Ins
titutul de mine din Petroșani, 
caro a sărbătorit anul trecut 
20 dc ani dc existență, și-a cu
cerit un real prestigiu în cadrul 
învutămîntului superior tehnic 
din țara noastră. Nu există ex
ploatare minieră din România 
unde să nu se găsească absol
venți ai institutului polroșu- 
nean.

Ne apropiem de studenta Lu
cia Manitiu din anul I prepara
re, șefă de an, dornici să aflam 
cu ce gînduri defilează astăzi.

Deschizătorii orizonturilor 
cunoașterii

De tribune se apropie învă
țătorii și profesorii do la șco
lile de toate gradele din muni
cipiu. In anii noștri, învăță- 
mîntul a cunoscut o dezvoltare 
impetuoasă. Noile măsuri pre
conizate de Partidul Comunist 
Român, care au și dat primele 
roade, privind dezvoltarea în- 
vățămîntului de toate gradele 
și anume: trecerea la invăță- 
mîntul obligatoriu dc 10 ani, 
școlarizarea elevilor dc la vîrs- 
ta dc 6 ani, elaborarea dc noi 
programe analitice și do ma
nuale caro să țină seama de 
ultimele cuceriri ale științei si 
tehnicii, elaborarea legii învâ- 
ț&mîntului, a Statutului cadre
lor didactice etc., duc la ridi
carea continuă a calității în- 
vățămintului românesc. Cu pri
vire la continua modernizare 
a învflțămîntuluî nostru, prof. 
Tronhn Muhttanu, director ad
junct cu problemele od’^-'rii

A

In acord de viori și-n ritm 
de dans

De tribună se apropie, în 
melodioase și zglobii acorduri 
de viori și clarinete, pentru 
prima oară in coloană compac
tă, masivă, formațiile artistice 
de amatori din lăcascle dc cul
tură ale municipiului. Alălu- 
rindu-se entuziasmului și bucu
riei generale neostoite, florile 
amatorismiilui Văii Jiului, o 
mare parte a inflăcăroților ad
miratori ai zeiței Artei au pă
șit prin fața tribunei manifos- 
tindu-și deschis, spontan, fi
resc, fericirea prezentului și în
crederea fermă în viitorul lu
minos al culturii în societatea 
noastră socialistă. Acei care, 
zilnic, după ce părăsesc aba
tajele, din subpămînturi, strun
gurile sau meterezele marilor 
construcții dedieîndu-si, plini de 
însuflețire, timpul liber muzi- 
e’i. dansului, teatrului sau poe
ziei, au adus, sub bolta do 
flori și fast a urimăverii, un 
sincer mcsai măreței zile care 
unește inimile, gîndurilc și as
pirațiile oamenilor muncii de 
pretutindeni.

Tineri si tin< — membrii 
tarafului Casei de cultură a 
sindicatelor. împreună cu diri
jorul lor. prof. Traian TA»”ă- 
șan și cu soliștii vocali Adela 
Revitca, Constanța Tănase. Ni
colac Siminic, cu Viorica Fo- 
dor de la clubul sindicatelor 
din Aninoasa, cîțiva dintre cel 
curo, doar cu cîteva zile în ur
mă, pe scena întrecerilor fazei 

concurs, conduse de doi dintre 
cel mal tolcnlațl membri ai cer
cului. Ceilalți copil se uită cu 
uimire la aceste mașini, holărlțl, 
desigur, să. realizeze șl el al
tele asemănătoare sau mai com
plicai r. Dezvoltindu-țl cunoștin
țele in cercuri, sub supraveghe
rea atentă a pmlcsorllor lor, 
pionierii șl școlarii îmbină în 
mo<l armonios cunoștințele lor 
dc la clasă cu activitatea re
confortanta. creatoare, depusă 
în orele libere.

Primăvara s-a oglindit mlrlli- 
că in sufletul llccdrula dintre 
cri .tr>00 de pionieri și școlari 
din municipiul nostru care au 
trecui in lorenl ordonat, prin 
fața tribunelor. In ochi ei 
poartă încă azurul necuprins a! 
mării și verdele proaspăt al 
munților. Exuberanța și veselia, 
încrederea și curajul tinereții 
și-au dai azi ini Unire pe stră
zile orașului. Șl. nu știu de ce, 
llecare gest al pionierilor, adu
ce aminte dc crenguța Inllorllă 
de măr pe care mulți dintre el 
o poartă în mîinl.

tă spre viilor. „Vreau să ter
min liceul cu note foarte bu
ne și să mă. prezint apoi la e- 
xamcnul dc admitere dc la Fa
cultatea dc filozofie, secția 
psihologie-pedagogie. Doresc să 
continui munca profesorilor mei 
dc la caro am învățat ce în
seamnă pasiunea pentru știin
ță, căldura sufletească, dărui
rea".

Elevii Liceului industrial mi
nier din Petroșani, care sc pre
gătesc să devină tehnicieni ai 
Industriei carbonifere, poartă 
în mîini flori dc primăvară și 
grafice ilustrînd aspecte din 
preocupările și succesele lor. 
Nu lipsesc din coloană nici c- 
lovii Grupului școlar minier și 
ai Școlii profesionale comercia
le din Petroșani. Elevii Grupu
lui școlar minier din Lupeni 
sînt precedați do fanfara școlii 
lor. creată cu patru ani în ur
mă. Tn sunetele marșului săr
bătoresc ei pășesc semeți, afir- 
mîndu-și încrederea în viitorul 
dc aur care-i așteaptă.

Sînt mulțumit că am obținut re
zultate foarte bune în prima se
siune de examene. Mă voi strădui 
să obțin aceleași rezultate și în 
viitoarele sesiuni". Studenta I- 
leanti Paicu din anul IV prepa
rare, membră în comitetul U.T.C. 
pe facultate și în comitetul U- 
niunii Asociației studențești din 
institut ne mărturisește: „Și a- 
cum, ca și în primul an sînt 
cuprinsă de aceleași emoții săr
bătorești. După terminarea stu
diilor, voi merge în producție 
acolo unde voi fi repartizată, 
spre a putea aplica cele învă
țate de la profesorii mei la 
cursuri și seminarii".

de la Liceul teoretic din Pe
troșani, ne spunea : „Așteptăm 
cu înfrigurare crearea celor trei 
secții preconizate de Ministe
rul Invățămintului în cadrul 
liceelor : secțiile de biologie- 
chimie, fizică-matematicâ și cla
sică, convinși fiind că această 
măsură va avea în cel mai scurt 
timp rezultate remarcabile. Noi, 
profesorii de la Liceul din Pe
troșani, ne preocupăm deja de 
selecționarea elevilor după ap
titudini în cadrul secțiilor. In 
ceea ce privește clasa a XII-a, 
am intensificat procesul dc pre
gătire a elevilor ce se vor pre
zenta anul acesta la bacalau
reat. in prima sesiune. Dorim 
să avem cît mai mulți elevi 
promovați la examenele de ad
mitere în facultăți și institute 
de învâțămînt superior, caro să 
ducă faima liceului nostru sep- 

■i inagenar în toată țara".

județene a Concursului al IX- 
lea au cules aplauze pentru 
măiestrie și talent: micuțele 
dansatoare din coreul de core
grafie al Casei de cultură; com- 
ponenții îndrăgitei formații dc 
muzică ușoară „Atlas", dansa
torii clubului’ sindicatelor din 
Lonea, împreună cu instructo
rul acestei vioaie și harnice for
mații. Gheorghe Duțu. și cei 
de la Casa de cultură si de 
la cooperativa „Jiul", maiestuos 
buchet de energii juvenile. în 
I/1--sli si atît de... vii. de co
lorate, de ni'oaspete costume 

î-rior;>te. au făcut. în 
fata tribunei, adevărate demon
stra Hi dc rafinament, gratie și 
virtuozitate.

Toți acești iubitori ai frumo
sului, oare prin eforturile lor, 
prin marea dăruire ce le este 
atît de pronrie. contribuie <>fi- 
0ic’'l la înlesnirea cunoașterii 
p*’ -'untului fc'nomon artistic
ro’- ■'"''.sc, )a lnr<ra răspîndii'O 
în "’asp a beneficiilor artei so- 
cicliste, au demonstrat pentru 

m'lingățiro spirituală a 
personalității umane. pentru 
creșterea si dezvoltarea conti
nuă a mișcării artistice de a- 
matori.

Reporterii ziarutui „Ste- 
qul roșu".

Fcloarafii : E. FRITSCH

la sfîrșil de 
saptamina

CULTURAL

ț lin colectiv de actori ai 
Teatrului dc stat „Valea Jiu
lui" prezintă duminică, ora 
1», pe scena teatrului din Pe
troșani, piesa „Sosesc desea
ră".

9 Muzica și dansul plac 
deosebit <le mult tinerilor. 
Simbhtfi, <le la ora 18, la Ca
sa dc cultură se pot audia 
melodiile dc muzică ușoară 
interpretate do formația .Co 
lor*. Urmează scară dc dans.

• Duminică, ora 20, iubi
torii dc murică din Aninoa
sa vor avea prilejul să audie
ze și să aploudc „Atlasul" 
— formație di* muzică ușod- 
ră a Casei dc cultură din Pe
troșani.

• Cei ce doresc să cunoas
că file din istoria exploatării 
industriale a cărbunelui in 
Valea Jiului .sint invitați să 
viziteze Muzeul Mineritului. 
Exponatele muzeului stau Ic 
dispoziție duminică între o- 
rele 10—20.

SPORTIV

• Duminică pc Vale dosr 
rugbi se Joacă la nivelul ccl 
mai înalt, adică de divizia A, 
Strașnicii băieți de la Știința 
Petroșani, campionii autori
tari ai echipelor provinciale, 
Joacă din nou acasă. Aureo
lați dc victoria obținută la 
București în dauna Grivițci 
roșii, dc „remiza" cu Dinamo 
București, studenții întîinesc 
la ora 9,30 pe stadionul Jiul 
din Petroșani echipa Rulmen
tul Birlad. I'avoriți siguri stu
denții dacă nu cumva îmbă- 
tați <lc succese vor lua jo
cul în... Joacă.

Spre a da posibilitate a- 
matorilor de rugbi să vadă 
două meciuri într-o singură 
dimineață, partida dintre 
I.M.P. — Minerul Lupeni 
începe duminică la ora 8 pe 
terenul din Petrila.

După balonul oval, la 
ora II, pe gazonul stadionu
lui din Petroșani iși va face 
apariția balonul rotund cu... 
picățele. Luata in șuturi de 
cei 22 de jucători dc la Ști
ința Petroșani și Tehnofrig 
Cluj, mingea va căuta să sc 
ascundă în plasele celor două 
porți. In poarta cărei echipe 
am dori sâ sc oprească mai 
mult asta n-o mai destăi
nuim.

O Minerul Lupeni e pus 
pe fapte mari. Dacă vor fi 
în... șut cu siguranță că lu- 
pcncnii vor umple poarta e- 
chipei Victoria Caransebeș 
de goluri. Meciul începe Ia 
ora 11 iar rezultatul precis 
sc va cunoaște în jurul orei 
13.

® In campionatul județean 
de fotbal doar o singură e- 
chipă din Valea Jiului — 
Constructorul Lupeni — va 
trece fruntariile municipiului. 
La ora 11 arbitrii vor fluiera 
începutul „ostilităților" dintre 
Parîngul Lonea — Construc
torul Hunedoara; Minerul 
Vulcan — Energia Deva; Mi
nerul Uricani — Minerul A- 
ninoasa; Preparatorul Petrila 
— I.G.C.L. Hunedoara.

ț Handbalistele de la Ști
ința au de plătit o datorie 
inimoșilor lor suporteri. Pla
ta datoriei începe pe terenul 
de la stadionul Jiul, la ora 
10, cînd are loc meciul de di
vizia B dintre Știința Petro
șani — „U“ Craiova.

TV
■■■■■■■■■■■■■■I

SIMBAtA 3 MAI

17.30 Telex Tv.
17,35 Lanterna magică vă pre

zintă filmele : „Aventu
rile lui Joc": „Clovnul 
Kiri"; „Mănușa"; „Călă
torie aeriană".

18,00 Pentru școlari. In pas 
de... basm — fantezie 
muzical-coregrafică.

18.30 „O seară la club*, emi
siune pentru tineret.

19.00 Telejurnalul de seară.
19,15 Des >ne animate.
19.30 .Spre trepte de lumină". 

Program prezentat de 
Ansamblul artistic al 
Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

20.00 Tolc-enciclopedia.
21,00 Cintecclc Bucureștiului

— muzică ușoară.
21,20 Film serial : Bonanza.
22,05 „Vreți să ne-ntilnim sîm- 

bătă seara?" (II).
22,45 Tclesport.
23,00 Telejurnalul (le noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

LOTO
La tragerea din 2 mai 1969 

nu fost extrase din urnă ur- 
mătnrcle numere ;

Extragerea I-a: 58 81 15 12 
55 69 7 20 5 73 87 21.

Fond dc premii : 497 595 lei.
Extragerea a II-a : 17 73

66 60.
Fond de premii i 278 824 

+ report 283 038 let
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fel huit «.a cream posibilități 
cît moi favorabile pentru obți
nerea unor rezultate superioa
re în agriculturi.

învătămTntul, știința, arta șl 
literatura se dezvolta pe un 
drum ascendent, aducind o pre- 
tî ‘-i conlribulie la îmb' t.'J- 
rca patrimoniului culturii noas
tre In proqTesul general al |ă-

Majorarea salariilor intr-un 
șir de domenii de activitate, 
măsurile pentru aplicarea nou
lui sistem de salarizare, care 
vor duce la o mărire substan
țială a veniturilor salariatilor, 
creșterea veniturilor țărănimii 
cooperatiste, realizarea unul 
vast program de construcții de 
locuințe și a altor obiective șl 
acțiuni social-culturale stau măr
turie că tot ceea ce se înfăp
tuiește in țara noastră este pus 
în slujba ridicării nivelului de 
trai al poporului — telul su
prem iț politicii partidului șl 
st ' i nostru.

< urmare a victoriei socia
lismului, a măsurilor luate de 
partidul nostru pentru perfec
ționarea conducerii activității 
economice și a întregii vieți 
sociale, se cimentează unitatea 
social-politică a poporului, se 
întărește continuu prietenia fră
țească dintre poporul român șl 
naționalitățile conlocuitoare, se 
afirmă tot mai larg capacitățile 
creatoare ale națiunii noastre 
socialiste.

bază ale dezvoltării societății 
noastre este adlncirea democra
ției socialiste, exprimată in par
ticiparea mai activă și mai di
rectă a maselor populare la con
ducerea treburilor do stat șl 
obștești, sporirea atribuțiilor 
consiliilor populare, întărirea 
legalității socialiste, creșterea 
rolului organizațiilor de masă și 
obștești în societate, coeziunea 
tot mai înaltă a tuturor for
țelor social-politice ale tării, în-
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Ora 9 — Salutați cu îndelungi 
aplauze și urale, în tribuna cen
trală iau loc tovarășii: Nicolae 
Ceausescu, Ion Gheorghe Mau
rer. Gheorghe Apostol. Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica. Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdet, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, Petre 
Lupu, Manea Alanescu. Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Vasile VilCu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici. Dumitru Coliu, Emil 
Drăqănescu, Mihai Gere, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, Mi
hai Dalea. Vasile Patilineț, vice
președinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri

In tribuna centrală se află, de 
asemenea, tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Par
tidului Comunist din Spania, a- 
flat în țara noastră la invitația 
secretarului general al C.C. al 
P.C.R.

în tribuna centrală sint pre- 
zenți membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

în celelalte tribune sini pre- 
zenfi conducători ai organiza
țiilor de masă și ai instituțiilor 
centrale de stat, vechi militant! 
ai mișcării muncitorești din ta
ra ncastra, reprezentanți al în
treprinderilor și instituțiilor bu- 
curestene, muncitori fruntași în 
producție, academicieni si alti 
oameni de stiintă și cultură, ge
nerali si ofițeri superiori, pre
cum si numeroși oaspeți de pes
te hotare.

In tribuna ro'rxată romului 
diplomatic se află șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Reonblîca Socialistă România și 
alti n>pmbri a; corpului diplo
ma tir

Peste 15 000 de bucureșteni 
se află in marea piață pentru a 
lua parte la mitingul oamenilor 
muncii consacrat sărbătoririi 
Zilei de 1 Mai.

Fanfara forțelor noastre arma
te intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. 
Mitingul este deschis de tova
rășul Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secrctar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Primit cu îndelungi aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv. al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

în repetate rînduri, cuvînta- 
rea este subliniată cu puternice 
aplauze, cu urale. Participau Iii 
la miting își reafirmă hotărîrea 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului, ale cărei prevederi 
corespund intru totul interese
lor vitale ale întregului popor. 
Ga o expresie a unanimei ade
ziuni a maselor la politica par
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PROGR AMUL I :

6,05 Călătorie muzicală — 
cintece .și jocuri; 7,00 Concertul 
dimineții; 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei; 8,15 Ilustrate mu
zicale; 9.00 Radiomagăzinul fe
meilor; 9,30 Cintecc de primă
vară; 9,45 Pagini din opereta 
„Rose Marie* de Friml; 10,00 

mănunchiale în Frontul Unității 
Socialisto.

Marile realizări dobî'ndite In 
anii construcției socialiste sînt 
rodul activității pline de ab
negație a celor ce muncesc, în
truchiparea politicii marxist-le- 
ninislc a Partidului Comunist 
Român, în caro poporul nostru 
vede forța călăuzitoare a socie
tății noi. stegarul năzuințelor 
șale, al înfloririi patriei socia
liste, libere și Independente. în
crederea neclintită a întregului 
popor în partidul comunist, înal
ta responsabilitate cu care par
tidul îsl îndeplinește misiunea 
sa istorică. întărirea continuă n 
rolului său conducător în toate 
domeniile de activitate consti
tuie garanția obținerii unor noi 
succese în opera do desăvîrșire 
o construcției socialiste, în ri
dicarea României pe trepte tot 
mai înalte ale civilizației și cul
turii.

Înfăptuind neabătut îndatori
rea fundamentală de edificare a 
socialismului pe pămîntul Ro
mâniei, partidul nostru desfă
șoară o intensă activitate pe 
plan extern, călăuzit in mod sta
tornic de ideile și telurile no
bile ale internaționalismului pro
letar, ale luptei pentru triumful 
cauzei socialismului si păcii în 
lume.

în centrul politicii externe a 
partidului și statului nostru stau 
prietenia frățească, alianța șl 
colaborarea multilaterală cu 
toate țările socialisto. în aceas
tă zi de sărbătoare, adresăm 
salutul nostru frățesc popoare
lor din țările socialiste vecine
— Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Iugoslavia, Ungaria — din ce
lelalte tari socialiste europene
— Albania. Cehoslovacia, Repu
blica Democrată Germană. Po
lonia — din țările socialiste ale 
continentului asiatic — Republi
ca Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
Republica Populară Mongolă și 
Republica Democrată Vietnam
— din primul stat socialist de 
pe continentul american — Re
publica Cuba.

tidului, în marea piață răsună 
puternic și repetat înflăcăratele 
lozinci: ,Dc partid condus 
poporul își clădește viitorul!*, 
„Ne conduci partid iubit spre 
trai bun și fericit!”.

Din alte colturi ale pielii se 
aud urări pentru întărirea uni
tății și coeziunii mișcării comu
niste mondiale — supremă în
datorire intemafionalistă a fie
cărui partid marxist-leninist, 
pentru întărirea prieteniei fră
țești, a legăturilor multilaterale 
dintre toate țările socialiste. în 
același timp, ca un ecou al ac
tivității permanente pe care 
partidul nostru o desfășoară pen
tru unirea tuturor forțelor care 
militează pentru eliberare na
țională și socială, pentru dez
voltarea legăturilor cu partidele 
socialiste și cu alte forte poli
tice democratice din toate ță
rile. cu partidele și mișcările 
progresiste din tarile recent eli
berate. mulțimea scandează : 
„Muncitori din lumea-ntreagă 
pe noi toii un tel ne leagă !”. 
Participanlii la miting își ma
nifestă sprijinul și aprobarea 
pentru acțiunile întreprinse de 
partid și guvern în direcția asi
gurării securității europene, pen
tru promovarea relațiilor de co
laborare cu toate tarile lumii, 
indiferent de sistemul lor so
cial-politic, în spiritul tespectă- 
rii independentei si suveranită
ții naționale, egalității în drep
turi si neamestecului in trebu
rile altor țări, al avantajului re
ciproc.

Cinstea de a deschide marea 
demonstrație de 1 Mai o au, 
ca în fiecare an, pionierii. La 
semnalul trompetelor, cîteva 
sute de copii pătrund voioși în 
piață, fluturind tricolorul scump 
al țării și drapelul organizației 
lor. O mare pancartă purtată 
de micii demonstranți vestește 
că pionierii țării noastre ani
versează acum, în preajma săr
bătorii de la 1 Mai. 20 de ani 
de existență a organizației lor. 
Trecerea timpului este ilustrată 
și prin prezența la demonstra
ție a unora din cei care, acum 
două decenii, au fost primii ca
re și-au pus cravata roșie de 
pionier și care acum defilează 
de mină cu fiii lor. la rîndul 
lor membri ni organizației do 
pionieri.

Tn timp ce în piață pionierii 
conturează cu trupurile lor o 
mare cravată roșie. încadrată 
de datele festive : 1949—1969, 
cîțiva dintre ei urcă la tribuna 
centrală. In uralelc tuturor, pio
nierii oferă conducătorilor 
partidului și statului buchete 
de flori, semn al recunoștin
ței fierbinți pe care copiii pa
triei o poartă Partidului Co
munist Român, părintele iubit 
al tinerelor vlăstare.

Alte grupuri de copii urcă în 
celelalte tribune, dăruind flori 
celorlalte persoane oficiale, 
membrilor corpului diplomatic.

Ora satului: 11,05 Avanpremieră 
cotidiană: 11,16 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 12,00 De toate pentru 
toți: 13,00 Estrada duminicală; 
14,00 Radiojurnal: 14,30 Unda 
veselă: 15,00 Concert de după- 
amiază: 16,30 Sport și muzică;
19,15 Teatru scurt: 19,55 Muzi
că; 20,00 Radiojurnal. Sport; 
20,10 Agendă folclorică; 21.00 
Muzică de dans: 21,25 Mi inc. 
în emisiunile muzicale: 21.35 
Melodii de Ionel Furnic • i Ion 
Vasilescu; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Romanțe; 22,30 Moment 
poetic; 22,40 Suită de ritmuri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

Salutăm cu căldură și sim
patie clasa muncitoare, parti
dele comuniste și toate forțele 
socialo înaintate din țările ca
pitaliste care militează pentru 
drepturile lor vitale șl progres 
social, popoarele din Asia, Afri
ca șl America Latină caro lup
tă împotriva neocolonlalismulul, 
pentru consolidarea independen
ței naționale, înlăturarea tuturor 
formelor de dominație Imperia
listă, pentru înaintarea cît mai 
rapidă pe drumul progresului sl 
bunăstării.

Transmitem și cu acest prilej 
un salut fierbinte eroicului popor 
vietnamez care luptă pentru 
libertatea șl independența pa
triei sale, pentru dreptul sacru 
de a-șl hotărî singur soarta, 
fără vreun amestec din afară.

Partidul nostru, animat do 
Ideile internaționalismului, este 
holărît să-si aducă în continua
re contribuția la depășirea ac
tualelor dificultăți din mișcarea 
comunistă internațională, la în
tărirea unității tarilor socialiste 
și a partidelor comuniste șl 
muncitorești — condiție funda
mentală a creșterii influentei 
socialismului asupra dezvoltării 
sociale contemporane — să ac
ționeze pentru afirmarea solida
rității do luptă a tuturor celor 
ce muncesc, a întregului front 
antiimperialist.

Călăuzindu-se de interesele 
supreme ale păcii, România so
cialistă va duce mai departe o 
politică activă do colaborare cu 
toate statele lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială și po
litică, va milita pentru convie
țuire pașnică între popoare. Ța
ra noastră promovează în în
treaga sa activitate internațio
nală principiile independenței 
șl suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, a căror respectare cons
tituie chezășia dezvoltării cola
borării internaționale, a afirmă
rii libere a fiecărei națiuni, a 
statornicirii unor noi relații în
tre state.

In timp ce torentul de tine
rețe, de gingășie și voioșie al 
coloanelor pionierești se scurge 
încet, încet, în urma sa pășesc, 
ferm, energic, ca o simbolică 
ocrotire a viitorului patriei, co
loanele gărzilor patriotice.

Puternică pavăză a cuceriri
lor revoluționare ale poporu
lui nostru, a independenței și 
suveranității de stat a patriei 
socialiste, gărzile patriotice înar
mate. simbolizează unitatea de 
monolit a poporului român, 
patriotismul fierbinte al făuri
torilor și apărătorilor orîndui- 
rii noi, socialiste. In rîndul a- 
ccstor unități defilează mii și 
mii de oameni de toate vîrstele 
— bărbați și femei — care la 
chemarea propriei lor conștiin
țe au îmbrăcat uniforma de 
luptători. Ei poartă mai depar
te în timp tradiția glorioaselor 
fapte pe care părinții și tova
rășii lor de muncă le-au înscris 
pe prima filă a istoriei noas
tre noi, în luptele crîncene du
se cu 25 do ani în urmă îm
potriva fascismului, pentru li
bertatea patriei, pentru apăra
rea ființei noastre naționale.

începe apoi demonstrația oa
menilor muncii din întreprinde
rile si instituțiile Capitalei. In 
fata coloanelor pe o maro oan- 
cartă este scris cu litere albe : 

’■iască 1 Mai !*. Un grup de 
demonstranți poartă portretele 
clasicilor rnarxism-leninismului 
și oortretelo membrilor Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. încadrate în rînduri 
compacte do «steaguri roșii și 
tricolore.

Uriașa armată a constructo
rilor socialismului aduce cu si
ne la marea sărbătoare a pri
măverii simboluri evocatoare 
ale activității creatoare. întru
chipate în cifre care marchea
ză izbînzile dobîndite pe dru
mul jalonat de istoricele hotă- 
rîri ale partidului. Prin fața 
tribunelor trec în rînd’u-i --lese 
mii și mii de muncitori, tehni
cieni. ingineri de la Uzinele 
„23 August”. „Grivița Roșie", 
.Semănătoarea”. „Automatica”, 
„Electronica", „Electromagneti
ca", „Electroaparatai". „Tricola- 
na", „Dacia". „Tableta". „Ga- 
lenica". Alături de colectivele 
cu tradiție, sînt prezente tine
rele unități bucure.ștene: Uzi
na de mașini grele, Uzina „Poli- 
color". Fabrica do tricotaje de 
lină și altele.

Ajunși în fața tribunelor, oa
menii muncii salută cu ovații 
pe conducătorii de partid și de 
stat, scandînd cu înflăcărare 
numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului general al 
Comitetului Central. De la tri
bună, tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu le răspunde cu căldură, în 
timp ce noi valuri de entu
ziasm inundă piața : „Coaușescu 
și poporul! Ceaușcscu — 
P.C.R.!”, scandează mii de gla

PROGRAMUL II :

6,00 Melodiile dimineții: 7,00 
Tineri interpreți ai folclorului 
nostru; 7,37 Divertismente pen
tru fanfară; 8,00 Piese instru
mentale de compozitori români;
8,15 Teatru radiofonic pentru 
copii: 9,00 Melodii de Radu $er- 
ban și Tcmistocle Popa: 9,30 
Radio publicitate; 9,45 Cintece 
și jocuri populare; 10,03 Avan
premieră cotidiană: 10,1-1 Soliști 
de muzică ușoară; 10,45 A 7-a 
artă: 11,00 Concert George E- 
nescu; 12,30 Nestemate alo fol
clorului: 12,50 Miniaturi instru
mentale; 13,00 Radiojurnal: 13,10 
Varietăți muzicale; 14,00 Orches
tra de muzică populară a Ra
ri iotclevizi unii; 14,20 De la ope

Țara noastră acordă o maro 
Importantă realizării securității 
europene, fiind hotărîtă să-și 
consacre eforturile, alături de 
celelalte forie iubitoare do pa
ce, în vederea înfăptuirii des
tinderii pe continentul nostru, 
a conlucrării pașnice și dezvol
tării unor relații noi Intre toate 
statele, bazate pe stimă, încre
dere și cooperare fructuoasă, 
pentru ca Europa să devină o 
zonă a păcii, înțelegerii și prie
teniei între popoare.

Avem convingerea nestrămu
tată că prin lupta unită a for
țelor antiimperialiste, a maselor 
populare de pretutindeni, pla
nurile cercurilor imperialiste a- 
gresive pot fl •zădărnicite, cauza 
păcii în lume va triumfa I

Tovordșf,
Cu prilejul sărbătorii de as

tăzi, partidul și guvernul îșl 
exprimă deplina lor convingere 
că oamenii muncii do pe întreg 
cuprinsul tării îșl vor înzeci e- 
forturile pentru sporirea poten
țialului economic al tării, pen
tru îndeplinirea cu succes a 
planului pe 1969 — anul hotă- 
rîlor al cincinalului, întîmpinînd 
cea de-a 25-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
X-lea al partidului cu noi și în
semnate realizări în înfăptuirea 
politicii partidului de înflorire 
multilaterală a patriei, do creș
tere a bunăstării poporului ro
mân.

Trăiască I Mai — ziua soli
darității și frăției internaționale 
a celor ce muncesc 1

Trăiască poporul român, cons
tructor al socialismului, și scum
pa noastră patrie — Republica 
Socialistă România !

Trăiască unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor demo
cratice și antiimperialiste I

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Comitotului 
său Central, înainte spre noi 
și mari succese în desăvîrșiroa 
construcției socialiste !

suri unite. Ca in atîtea alte 
rînduri, întîlnirea dintre con
ducători și masele de oameni 
ai muncii emoționează prin spon
taneitatea și căldura cu care ex
primă unitatea deplină dintre 
partid, guvern și popor, încre
derea de nezdruncinat a po
porului nostru în conducătorii 
destinelor sale.

Șirurile compacte de demon
stranți scandează puternic: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor 
noastre!", „Trăiască atotbițhii- 
toarca învățătură marxist-ietîi- 
nistă !", „Trăiască unitatea cla
sei muncitoare din lumea în
treagă în lupta pentru pace, 
democrație și socialism !". Sînt 
constructorii de pe marile șan
tiere industriale, social-culturale 
și edilitare ale Capitalei, autori 
ai unor impunătoare ansam
bluri arhitectonice: Institutul 
Politehnic. Teatrul Național, 
Centrul de Televiziune, clădi
rile noi ale Academiei de ști
ințe Economice. Universității. 
Institutului de Arhitectură. Ho
telul Intercontinental și alte 
mindrii al* Bnourestinlui de 
mîinc.

Cu aceeași bucurie, izvorîtă 
din sensul nou al marii sărbă
tori. participă la demonstrația 
de 1 Mai reprezentanții intelec
tualității. oameni de știință, artă 
și cultură, autorii unor creații 
menite să contribuie la înflo
rirea României socialiste. la 
creșterea prestigiului ei în lume.

Alături de dascălii lor. uniți 
de același entuziasm, trec stu
denții — schimbul de mîinc 
al creatorilor de valori în c- 
conomie, știință și cultură. In 
memoria lor sînt proaspete in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu. la recenta Consfă
tuire pe țară a Uniunii Asocia
țiilor Studențești privind pregă
tirea lor temeinică pentru a 
deveni cadre de nădejde ale con
strucției socialiste în patria 
noastră.

Demonstrația se încheie cu 
tradiționala paradă a sportivi
lor. Mulți dintre ei sînt de
ținători ai titlurilor do cam
pioni mondiali, europeni, olim
pici și naționali și ai unor im
portante trofee obținute în în
treceri viu disputate. Ei exe
cută cu măiestrie diferite exer
ciții răsplătite cu îndelungate 
aplauze din tribune.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
se încheie, ca în fiecare an. 
cu momentul solemn, înălțător, 
a] intonării Imnului de luptă 
al clasei muncitoare de pretu
tindeni — „Internaționala".

Marea demonstrație a oame
nilor muncii din București a 
fost transmisă în întregime d<’ 
posturile noastre de radio și te
leviziune și parțial prin Inter- 
viziune de o scrie de posturi 
străine.

retă la operă; 15,25 Cine știe 
cîștigă; 16,00 La horă-n sat;
16,15 Album de piese corale;
16.30 Succese ale muzicii ușoa
re; 17,00 Revista literară radio;
17.30 Caravana fanteziei; 18,30 
Romanțe; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Cînlă Dorina Drăghici: 
20,00 Melodii magazin; 21.00 
Radiojurnal: 21.10 Album fol
cloric: 21,30 Studioul do poe
zie: 21,50 Canțonete; 22,00 Săp- 
tămina culturii cehoslovace; 
22,33 „Siluete" — Jacques B.rcl; 
24,00—1.00 Vă invităm la dans.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I: 6.00; 11.00: 16.00;
18,00: 24.00; 1.00; 2,00: 4,00.
Programul II : 6.30; 7,30: 10,00; 
19,00; 23,00; 0,55.

1 Mai peste hotare
Moscova

In Plata Roșie din Moscova, 
a avut loc demonstrația oame
nilor muncii din capitala Uniu
nii Sovietice consacrată Zilei 
solidarității Internationale a tu
turor color ce muncesc.

La ora 10, la trbuna Mauso
leului lui Lcnin au luat loc L. I. 
Brejnev, A. N. Kosîghin, N. V. 
Podgornîi șl alti conducători de 
partid și de stat sovietici. în 
cuvimorea sa do deschidere a 
demonstrației, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a felicitat călduros pe 
oamenii muncii din Moscova șl 
din întreaga tară cu prilejul Zi
lei de 1 Mai. a relevat succe
sele lor remarcabile obținute 
sub conducerea P.C.U.S. in edi
ficarea comunismului, a trans
mis salutul poporului sovietic 
adresat popoarelor din țările so
cialiste, oamenilor muncii din 
întreaga lume.

Timp de cîteva ore, in Piața 
Roșie se succed apoi, venind 
de pc marile bulevarde ale ca
pitalei, coloanele dc demons
tranți, care aduc, pe pancarte 
și grafice, expresive simboluri 
ale succeselor obținute de ei în 
muncă.

Seara. în parcurile capitalei 
Uniunii Sovietice au avut loc 
serbări populare.

Demonstrații ale oamenilor 
muncii cu prilejul Zilei de 1 
Mai s-au desfășurat, de aseme
nea, în capitalele republicilor 
unionale și în celelalte orașe 
sovietice.

Budapesta
Demonstrația oamenilor mun

cii închinată Zilei de 1 Mai la 
Budapesta a cunoscut o impu
nătoare participare. în tribuna 
oficială din Pia(a demonstra
țiilor au luat loc Janos Kadar, 
Pal Losonczi, Jeno Fock și alțl 
conducători de partid și de stat.

Oamenii muncii din Budapes
ta .și din întreaga țară au fost 
salutat! înaintea începerii de
monstrației de către Sandor 
Gaspar, membru al Biroului Po
litic al C.G. al P.M.S.U., secre
tar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Ungaria. 
Anul acesta sărbătorirea Zilei 
de 1 Maf a avut la Buda
pesta o semnificație aparte, ea 
mareînd împlinirea a 50 de ani 
de cînd, în 1919, după instau
rarea Republicii Sovietice Un
gare, la chemarea Partidului Co
munist, oamenii muncii din Un
garia au sărbătorit primul 1 Mal 
liber. Carele alegorice, panou
rile șl graficele purtate de de
monstranți — muncitori ai cu
noscutelor uzine budapestane 
care dau peste 40 la sută din 
întreaga producție industrială a 
tării — prezintă drumul succe
selor obținute de întregul popor 
ungar în edificarea socialismu
lui. Participînd la marea de
monstrație, locuitorii capitalei 
ungare și-au manifestat hotă
rîrea de a munci cu abnegație 
pentru înflorirea patriei lor — 
Republica Populară Ungară.

Sofia
La tribuna Mausoleului lui 

Gheorghi Dimitrov, din Piața 
„9 Septembrie" din capitală, au 
luat loc, în dimineața zilei de 
1 Mai. Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, și alti conducă-
lori de partid și de stat, oas-
peli de peste hotare.

Tn a plauzelc mulțimii și în
acordurile fanfarei militare, în 
piață au demonstrat oamenii 
muncii din cele șase raioane ale 
capitalei, purlind pancarte si 
diagrame sau însoțind care ale
gorice frumos împodobite, cpre 
au înfățișai sugestiv succescde 
lor in producție. Au trecut în 
aceste coloane metalurgișlii și 
constructorii de la întreprinde
rea „Kremikovtî". muncitorii de 
la uzinele de electrocare, de a- 
parate electrice și electronice, 
colectivele institutelor de cer
cetări, constructori, mineri de 
la poalele Starei-Planina, colec
tiviști din comunele învecinate.

După-amiază și pînă seara tîr- 
ziu au avut loc serbări cîm- 
penești in parcurile orașului șl 
pe muntele Vitoșa din apropie
re.

Demonstrații și manifestații ale 
oamenilor muncii consacrate 
Zilei de 1 Mai au avut loc în 
toate orașele și în numeroase 
comune din tară.

Varșovia
Oamenii muncii din Varșo

via, Cracovia, Katowice. Wro
claw și alte orașe alo țării au 
demonstrat în Ziua de 1 Mai 
sub somnul apropiatelor alegeri 
in Soim și sfaturile populare 
si a sărbătoririi in acest an a 
25 do ani dc la eliberarea țării 
do sui; jugul fascist.

Tn tribuna oficială an luat 
loc conducătorii dc partid și 
du stat, reprezentanți ai tutu
ror partidelor din Polonia, frun
tași in muncă, invitați dc peste 
hotare.

W. Gomulka, primul secretar 
a! C.C. al P.M.U.P.. a rostit o 
scurtă cuvintare. după caro a 
început demonstrația oamenilor 
muncii varșovierii.

După-amiază in parcurile și 
ue estradele var.șovicne au avut 
loc spectacole, concerte .șl în- 

tilnirl cu artiști cunoscuți. Pos
turile dc radio și de televiziu
ne au transmis programe spe
ciale.

Berlin
In cinstea Zilei de 1 Mai, In 

piața „Marx-Engels" din Berlin 
a avut loc tradiționala demon
strație a oamenilor muncii din 
capitala R. D. Germane. In tri
buna centrală au luat loc Wal
ter Ulbrlcht, prim-secrctar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Slat al R. D. 
Germane, și alți conducători de 
partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești, invitați din străi
nătate.

Cuvîntul dc salul a fost ros
tit de Gerhard Gruneberg, mem
bru al Biroului Politic, secretai’ 
al C.C. al P.S.U.G. A avut loc 
o paradă militară, după care 
în piață au pătruns coloane de 
demonstranți, avînd în frunte 
pe veterani ai mișcării revolu
ționare, fruntași în muncă, co
lectivele întreprinderilor care 
au obținut cele mai bune rezul
tate in întrecerea în cinstea a- 
nlversăril a două decenii de la 
constituirea R. D. Germane.

Manifestații ale oamenilor 
muncii au avut loc în multe 
orașe ale R. D. Germane.

Praga
în ajunul Zilei de 1 Mai, la 

Praga a avut loc o ședință fes
tivă lărgită a Comitetului na
țional orășenesc. J. Krjcn, pre
ședintele Comitetului Orășenesc 
Praga al Frontului National, a 
vorbit despre tradițiile mișcării 
muncitorești pragheze, despre 
unele probleme politice și eco
nomice actuale. Adunări festive 
consacrate tradiționalei sărbă
tori a muncii au avut loc în 
cadrul întreprinderilor și orga
nizațiilor din cea mai mare par
te a raioanelor capitalei.

La Bratislava, capitala R. S. 
Slovace, 1 Mai a fost săr
bătorit printr-o demonstrație la 
care au luat parte mii de re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din oraș. La tribuna din Piața 
„Răscoala națională slovacă" au 
luat loc G. Husak, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, O. Klokoc, președintele 
Prezidiului Consiliului National 
Slovac, S. Sadovsky, președin
tele guvernului R.S. Slovace, șl 
alti membri ai guvernului, înal
te oficialități, oaspeți de peste 
hotare.

înaintea începerii demonstra
ției, G. Husak a rostit o cuvîn- 
tare în care și-a exprimat con
vingerea că vor fi create con
dițiile în care milioane de oa
meni își vor putea concentra a- 
tentia asupra muncii creatoare 
și vor putea rezolva împreună 
problemele care le stau în fată. 
El a transmis, de asemenea, un 
salut popoarelor din tarile so
cialiste, luptătorilor pentru pa
ce, pentru libertate națională șl 
socială din întreaga lume.

După-amiază, în capitala Slo
vaciei au avut loc serbări popu
lare.

Belgrad
Anul acesta, popoarele Iu

goslaviei au sărbătorit Ziua de 
1 Mai sub semnul aniversării 
a 50 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Iugo
slavia. în ultimele zile, în fa
brici, uzine și în cooperative 
au avut loc ședințe festive și 
mitinguri, s-au deschis expoziții 
consacrate acestui eveniment 
important din viața clasei mun
citoare și popoarelor iugoslave.

în parcurile din marile orașe 
s-au desfășurat joi programe 
cultural-artistice și întreceri 
sportive, la care au asistat mii 
și mii de locuitori.

în cinstea Zilei de 1 Mai au 
fost dale în folosință noi obiec
tive industriale de mare impor
tantă, ca Hidrocentrala de pe 
Drava, mina și topitoria de 
plumb și zinc de lîngă Prișlina, 
Fabrica dc ceramică de la Gev- 
gclia, o nouă mină de cărbuni 
în bazinul Cosovo, instalația au
tomată de șlefuit a metalelor 
de la șantierul naval din Kralie- 
vița, un nou pod peste riul 
Drava la frontiera cu Ungaria 
etc.

Conducerea Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia și organiza
țiile do masă au adresai de 1 
Mai salutul lor oamenilor mun
cii.

Ulan Bator
O mare demonstrație a oa

menilor muncii mongoli, consa
crată Zilei de 1 Mai, a avut 
loc în piața centrală din Ulan 
Bator.

La tribuna Mausoleului lui 
Suhe Bator și Ciobalsan au luat 
loc J. Țedenbal, prim-secrctar 
al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului do Miniștri al 
R. P. Mongole: J. Sambu, pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular, și alți conducă
tori ai partidului și guvernului. 
După un cuvint de salut rostit 
dc N. Luvsanravdan, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., a început de
monstrația oamenilor muncii, la 
care au luat parte muncitori ai 
uzinelor și fabricilor din capi
tală. reprezentanți ai intelec
tualității. Demonstranții purtau 
panouri în caro erau relevate 
succesele obținute in muncă.

Demonstrații sărbătorești au 
avut loc în toate orașele și în 
centrele rurale din R. P. Mon
golă.

Pekin
Locuitorii Pekin-ului au pe

trecut Ziua de 1 Mal asistînd 
la serbările populare și festi
vitățile care au avut loc în tot 
cursul zilei în marile parcuri 
și piețe ale orașului. Parcu
rile. străzile principale șl între
gul oraș, erau pavoazate cu nu
meroase lozinci în cinstea Zilei 
dc 1 Mai. Alături de muncitori, 
țărani și soldați ai armatei 
populare, sludenți și elevi, la 
serbări au participat membrii 
noului Comitet Central al Parti
dului Comunist Chinez și de
legați din toate regiunile Chinei 
la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului. Tn cursul dimineții, 
conducătorii de partid și de 
stat s-au întîlnit cu cei pre- 
zenți la festivitățile ce au avut 
loc în parcurile capitalei.

Tn Parcul Pe Nhai, dominat 
dc pagoda albă și înconjurat 
de o salbă de lacuri legate in
tre ele, mii do oameni au ur
mărit, timp de trei orc, progra
me artistice susținute de for
mații de artiști profesioniști și 
amatori. De asemenea și în alte 
parcuri și piețe ale capitalei au 
avut loc festivități, în cadrul 
cărora și-au dat concursul nu
meroși artiști.

In după-amiaza si in seara zi
lei de 1 Mai. serbările au con
tinuat in marca piață Tien /\n 
Min împodobită sărbătorește, 
unde se aflau peste 500 000 de 
persoane. La ora 20 (ora locală), 
în piață au venit președintele 
Mao Tze-dun. vicepreședintele 
Lin Biao și ceilalți conducători 
de partid și de stat chinezi, 
precum și numeroși oaspeți ca
re au asistat la spectacolul 
prezentat aici și la jocul de 
artificii.

Tirana
Anul acosta. Ziua dc 1 Mai 

a fost sărbătorită in Albania 
în cadrul Jubileului celei de-a 
25-a aniversări a eliberării ță
rii. La Tirana a avut loc o ma
nifestație la care au participat 
zeci de mii de oameni ai mun
cii. Tn tribuna de pe Bulevar
dul Martirilor națiunii au luat 
loc Eftver Hodja, Hadji Lleshi, 
Mehmet Shehu și alți condu
cători de partîd și de stat, oas
peți din străinătate.

După salutul adresat oameni
lor muncii din capitală șl din 
întreaga țară de către Quoi 
Tonin Jakova, secretar general 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor. a avut loc demonstra
ția oamenilor muncii.

Hanoi
In ajunul Zilei de 1 Mai. în 

clădirea Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam din Hanoi a 
avut loc un miting festiv con
sacrat sărbătorii oamenilor 
mierii din întreaga lume. In 
prezidiul mitingului s-au aflat 
președintele Ho Și Min, vice
președintele Ton Duc Thang. 
primul ministru Fam Van Dong, 
primul secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam, Le Duan. și alți con
ducători ai partidului și guver
nului

Raportul la miting a fost pre
zentat de Hoang Quoit Viet, 
președintele Federației Sindica
telor din Vietnam.

Havana
Poporul cubanez a sărbăto

rit Ziua de 1 Mai printr-o am
plă mobilizare la muncă patrio
tică, inițiată de Centrala re
voluționară sindicală a oameni
lor muncii din Cuba, pentru a 
nu se pierde nici o zi în cam
pania națională dc recoltare si 
de prelucrare a trestiei de za
hăr. Încă din zorii zilei, sute 
de mii de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, din 
școli și universități au plecat 
spre marile plantații. Tn tot 
cursul zilei de 1 Mai posturile 
dc radio cubaneze au transmis 
știri despre participarea largă 
ia muncă nntHotică si despre 
succesele înregistrate în cam
pania de recoltare și in aVe 
munci agricole. împreună cu 
sute do ,mi> rin voluntari. $e 
aflau în diferite regiuni ale 
țării conducători dc oartid si 
de stat. în frunte de Fidel Cas- 
,tro. miniștri, conducători ai in
stituțiilor centrale, activiști ai 
organizațiilor nolilice și dc 
masă.

Brazzaville
Sărbătorirea Zilei do 1 Mai 

a început la Brazzaville prin- 
tr-un mare miting la care a 
luat cm intul președintele repu
blicii. Marion Ngouabi. care a 
subliniat hotărîrea fermă a po
porului din Congo dc a conti
nua c'’oa eliberării depline a 
țării» După miting, la Brazza
ville au avut loc o paradă mi
litară și o demonstrație a oa
menilor muncii la caro au luat 
parte reprezentanți din toate 
regiunile țării.

Phenian
Pe stadionul din Phenian a 

avut loc o demonstrație sporti
vă consacrată Zilei solidarității 
internaționale a oamenilor mun
cii. Cu același prilej, la Teatrul 
mare din capitala R.P.D. Core
ene a fost organizată o repre
zentație artistică la care au fost 

prezenți Klm Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, și alti conducători de 
partid și de stal.

Berlinul

occidental
In Berlinul occidental a avut 

loc o demonstrație consacrată 
Zilei de 1 Mai. la caro au par
ticipat mii de muncitori, stu- 
denți, reprezentanți ai organi
zațiilor democratice șl antifas
ciste din oraș. Demonstrația s-a 
desfășurat sub lozincile luptei 
pentru unitatea dc acțiune a 
forțelor democratice, pentru re
cunoașterea R. D. Germane, pen
tru destinderea încordării și în
țelegere reciprocă, pentru liber
tăți democratice.

In încheierea demonstrației a 
avut loc un miting la care a 
luat cuvîntul Emil Redmann, 
membru al Secretariatului Con
ducerii organizației P.S.U.G. rd 
Berlinului occidental.

Viena
încă din primele ore ale di

mineții, oamenii muncii, nume
roși tineri, și-au dat intîlnire 
in peste 30 de puncte ale Vie- 
nei. Tn lungi coloane, demon
stranții s-au îndreptat spre 
Ring, marele bulevard circular, 
unde au fost înălțate tribunele. 
Tn lozincile scandam sau în
scrise pe mari pancarte, Viena 
muncitoare și-a exprimat reven
dicările și aspirațiile: apăra
rea și dezvoltarea drepturilor 
oamenilor muncii, consolidarea 
păcii, colaborarea cu toate po
poarele. solidaritatea cu popoa
rele asuprite și cu cele care 
luptă pentru independență și 
libertate.

Miercuri seara a avut loc tra
diționalul marș cu torțe al ti
neretului. Un mare număr de 
tineri au demonstrat pentru pa
ce, democrație și progres social..

Tokio
In parcul Meiji din Tokio a 

avut loc un miting în cinstea 
Zilei de 1 Mai la care au luat 
parte peste 500 000 de persoane. 
După ce președintele „Sohyo"-- 
Tosikatsu Horyi — a deschis 
mitingul, au luat cuvîntul, în 

’calitate de invitați, Tomomi Na
rita. președintele Partidului So
cialist. Sanzo Nosaka, președin
tele .Partidului Comunist, Eichl 
Nishimura, președintele Partidu
lui Socialist Democratic, precum 
$i Yoko Tobaru, reprezentant al 
populației din prefectura Oki
nawa, aflată sub administrație 
americana. Vorbitorii au apelat 
la menținerea unității în miș
carea pentru retrocedarea Oki- 
nawei. abolirea - tratatului de 
securitate japono-american și 
obținerea revendicărilor econo
mice și politice formulate dc 
sindicatele japoneze în actuala 
campanie de primăvară.

După miting demonstranții 
s-au îndreptat spre Piața Shi
buya și spre cartierul birourilor 
guvernamentale și Parlament.

în peste o mie de localități 
din întreaga tară au avut loc, 
de asemenea, manifestații la ca
re au participat aproape șapte 
milioane de persoane. Anul a- 
cesta demonstrația de 1 Mai s-a 
desfășurat la Tokio șl în majo
ritatea localităților de pe cu
prinsul Japoniei sub semnul u- 
nității forțelor de stingă șl a 
diferitelor organizații sindicale 
japoneze.

Geneva
Ziua de 1 Mai a fost sărbăto

rită în orașele elvețiene sub lo
zincile luptei pentru pace, a- 
părarea drepturilor oamenilor 
muncii șl îmbunătățirea condi
țiilor de viată. La Geneva a 
avut loc. potrivit tradiției, o de
monstrație care s-a încheiat 
printr-un miting la Palatul Ex
pozițiilor. Participanta la miting 
au condamnat agresiunea S.U.A. 
în Vietnam si și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta poporului 
vietnameza Demonstrații cu pri
lejul Zilei de 1 Mai au avut 
loc. do asemenea, la Berna, 
Lausanne si în alte orașe.

Paris
, Sărbătorirea Zilei de 1 Mai a 
fost marcata în Franța prin or
ganizarea de mitinguri și adu
nări revendicative la bursele 
muncii, intr-o serie de orașe 
ca, de pildă. Touluse. Lyon, 
Lille și în alto localități. La Pa
ris însă iui a avut loc nici o 
mani Testat ie cu prilejul Zilei de 
1 Mai, ca urmare a hotărîrii 
Confederației Generale a Mun
cii din Franța de a anula prin
cipala manifestație populară 
pentru a evita eventualele pro
vocări in actuala situație poli
tică complicată.

Tunis
Tn întreaga Tunisie au avut 

loc mari adunări consacrate 
Zilei de 1 Mai. decretată săr
bătoare oficială. In ajun, în ca
pitală a avut loc o manifestație 
cu torte, iar in dimineața Zilei 
dc 1 Mai in fața Palatului Spor
turilor a avut loc o demonstra
ție a oamenilor muncii și un 
mare miting la care a luat cu
vîntul președintele republicii, 
Bourguiba.
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