
UNIȚI-VÄ !PROLETARI DIN TOATE 

® E2B

Forgan al Comitetului Central al P.M.R.
Anul XXXII Nr. 5880 ] Joi 2 mai 1963 | 4 PAGINI — 20 BANI

■ ' ———————------- '' ----------- --- ' -------------------------------------------------- --------—----------- !■ ■ .■ U ■■ . .............. . ....................

Oamenii muncii din patria noastră au sărbătorit cu entuziasm 
ziua de 1 Mai, manifestîndu-și bucuria pentru mărețele victorii obținute 
sub conducerea partidului în construcția socialistă, prietenia frățească 
cu popoarele țârilor socialiste, solidaritatea cu clasa muncitoare 
internațională, cu forțele păcii și progresului din întreaga lume.

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală
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Braț la braț ou primăvara atît de așteptată, 1 Mai 
s-a arătat și de astă dată, o sărbătoare ce întine
rește de la an la an mulțumită avîntului și veseliei 
pe oare i-o imprimă popoirul nostru, aflat de la an 
la an pe trepte mai înalte ale construcției socialis
mului conduse de partid, ale dezvoltării forțelor 
productive ale țării, ale ridicării nivelului de trai.

în Piața Aviatorilor, deasupna tribunei princi
pale se află un mare panou : globul pămintesc în- 
oonjurat de un brîu roșu ou chemarea nemuritoare 
„Proletari din toate țările, uniți-vă !” în partea cea
laltă a pieței, portretele marilor dascăli a căror în
vățătură luminează calea progresului în zilele noas
tre — Marx, Engels și Lenin — se înșiră deasupra 
unei mari lozinci „Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale”. 
Pe mari pancarte sînt înscrise lozincile „Trăiască și 
să se întărească în veci prietenia și colaborarea fră
țească între poporul romîn și popoarele țărilor so
cialiste !”, „Trăiască pacea și prietenia între po
poare !”

Este ora 9 dimineața. Miile de oameni din piață 
întîmpină cu urale îndelungate și aplauze furtu
noase pe conducătorii partidului și statului. în tri
buna oficială iau loc tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gh. Gaston Marin, membri ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

în tribune sînt prezenți numeroși invitați : condu
cători ai instituțiilor centrale de stat și ai organi
zațiilor de masă, reprezentanți ai întreprinderilor 
și instituțiilor Capitalei, fruntași în întrecerea so
cialistă, academicieni și alți oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.

Sînt prezenți, de asemenea, numeroși oaspeți de 
peste hotare.

în tribuna rezervată corpului diplomatic se află 
șefii misiunilor diplomatice acreditați în R .P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului diplomatic.

Fanfara militară aflată în piață intonează Imnul 
de stat al Republicii Populare Romîne.

Mitingul este deschis de tovarășul Florian Dănă- 
lache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne. Cuvîntarea 
este subliniată de urale și ovații puternice.

începe marea demonstrație a oameniloi’ muncii.
Ca un torent primăvăratic, încărcați cu flori, cu 

crengi înmugurite, cu panouri sărbătorești vestind 
succesele în muncă, bucureștenii, ore în șir, au 
manifestat cu înflăcărarea și voia bună devenite 
caracteristice anilor de libertate, de construire a 
vieții noi, socialiste.

Cu planul îndeplinit pe primul trimestru al aces
tui an — an cu care am pășit în a doua jumătate a 
șesenalului — cu noi realizări în cinstea zilei de 
1 Mai, oamenii muncii din întreprinderile Bucureș- 
tiului dobîndesc azi o producție de peste nouă ori 
mai mare decît aceea a anului 1938. Anul trecut, 
producția globală a industriei noastre a fost de 
aproape 8 ori mai mare decît aceea din 1948. Agri
cultura — la un an de la data cînd sărbătoream

(Continuare în pag. Il-a)

Cuvîntarea
Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți de peste hotare, 
Poporul romîn sărbătorește astăzi, 

împreună cu oamenii muncii din în
treaga lume, Ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, ziua 
luptei unite a clasei muncitoare de 
pretutindeni pentru pace, democra
ție și socialism.

Cu acest prilej, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și guvernul Repu
blicii Populare Romîne transmit cla
sei muncitoare, țărănimii colectivis
te, intelectualității, întregului nostru 
popor un fierbinte salut și felicitări 
pentru succesele dobîndite în dezvol
tarea economiei și a culturii, în lupta 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialismului.

Salutăm din inimă pe oaspeții noș
tri, reprezentanți ai oamenilor mun
cii din alte țări, care împreună cu 
noi iau parte la această mare săr
bătoare.

Poporul romîn cinstește ziua de 1 
Mai cu noi succese, obținute în rea
lizarea sarcinilor trasate de Congre
sul al III-lea al Partidului. Economia 
noastră națională crește rapid și în 
mod proporțional. Se înfăptuiește in
dustrializarea țării și dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii. Crește 
sistematic nivelul de trai al po
porului.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
noștri, muncind cu avînt și pricepe
re. au îndeplinit cu succes planul de 
stat pe primul trimestru al acestui 
an. Producția industrială obținută 
în primele trei luni ale anului 1963 
depășește cu aproape 10 la sută pro
ducția trimestrului corespunzător al 
anului trecut și este de mai bine de 
odată și jumătate de ori mai marc 
decît întreaga producție industrială 
a Romîniei pe anul 1938.

Țărănimea noastră colectivistă, 
harnică și pricepută, desfășoară cu 
forțe sporite și însuflețire munca ei 
rodnică pentru a întări și dezvolta 
gospodăriile colective și a mări pro
ducția agricolă vegetală și animală. 
Zeci de mii de tractoare și mașini 
de tot felul însutesc munca milioa
nelor de brațe neobosite, în efectua
rea la timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole, pentru asigurarea 
unei recolte bogate.

Intelectualitatea țării noastre, slu
jind cu credință poporul, aduce prin 
talentul, priceperea și entuziasmul ei 
o valoroasă contribuție la dezvolta
rea economiei naționale, la educarea 
tinerei generații, la înflorirea științei 
și a culturii.

Rezultatele obținute de oamenii 
muncii de la orașe și sate în desăvîr
șirea orînduirii noastre socialiste le 
întăresc încrederea în forțele lor pro. 
prii, le sporesc dragostea și atașamen
tul față de încercatul lor conducă
tor — Partidul Muncitoresc Romîn.

Dragi tovarăși și prieteni,
Forțele socialismului, ale progresu

lui și ale păcii din întreaga lume

tovarășului Eu
sărbătoresc ziua de 1 Mai prin uni
rea mai strînsă a rîndurilor lor, prin- 
tr-un nou avînt de luptă împotriva 
forțelor reacțiunii, ale imperialis
mului.

Pentru primii demonstranți de 1 
Mai de acum peste trei sferturi de 
secol socialismul era un țel îndepăr
tat. în zilele noastre, el este întru
chipat într-un puternic sistem mon
dial, începuturile căruia au fost puse 
de Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, creatoare a primului stat 
socialist din lume. Sub conducerea 
gloriosului Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice, întemeiat de marele 
Lenin, poporul sovietic înfăptuiește 
cu succes programul construirii 
comunismului și obține în această 
măreață operă victorii remarca
bile. Succese de seamă dobîndesc 
popoarele din celelalte țări so
cialiste. Sistemul mondial socialist 
cîștigă noi poziții în întrecerea 
economică pașnică cu capitalismul 
și exercită o influență tot mai în
semnată asupra dezvoltării întregii 
societăți umane. Relațiile de tip nou 
dintre statele socialiste, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, de res
pectarea strictă a suveranității na
ționale, pe colaborare și într-ajutora- 
re tovărășească, în scopul întăririi 
fiecărei țări în parte și a sistemului 
mondial socialist în ansamblu, au o 
mare putere de înriurire asupra tu
turor popoarelor lumii.

Transmitem salutul nostru de prie
tenie frățească popoarelor din țările 
socialiste, urîndu-le numeroase și în
semnate realizări în făurirea noii 
orînduiri sociale.

în lumea capitalistă, masele popu
lare, în frunte cu clasa muncitoare, 
se ridică cu tot mai multă vigoare 
împotriva jugului monopolurilor ca
pitaliste și a exploatării. Ele luptă 
cu dîrzenie împotriva restrîngcrii 
drepturilor democratice și a încălcă
rii independenței și a suveranității 
naționale, împotriva pregătirilor de 
război, pentru apărarea intereselor 
lor vitale, pentru democrație, pace și 
progres social. Adresăm, în această 
zi de 1 Mai, oamenilor muncii din 
țările capitaliste, încercatelor lor 
partide comuniste și muncitorești, 
tuturor luptătorilor pentru progres, 
care înfruntă eroic teroarea burghe
ziei, un călduros mesaj de solidari
tate frățească și de simpatie.

Poporul nostru este solidar cu lupta 
popoarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină pentru lichidarea colo
nialismului și a dominației imperia
liste, sub orice formă s-ar prezenta 
ele. EI sprijină noile state suverane 
în dobîndirea independenței lor eco
nomice, în opera de renaștere națio
nală și dezvoltare pe calea progre
sului.

Chezășia tuturor victoriilor dobîn
dite de sistemul mondial socialist, de 
mișcarea comunistă internațională o 
constituie coeziunea lor indestructi
bilă sub steagul marxism-leninismu-

iii Bodnăraș
lui șl al internaționalismului prole
tar. Chemarea lansată de Marx și 
Engels — „Proletari din toate țările, 
uniți-vă !” — răsună și azi ou putere 
neslăbită. Credincioase acestei istori
ce chemări, partidele comuniste și 
muncitorești se călăuzesc după linia 
elaborată în comun la Consfătuirile 
din 1957 și 1960, unindu-și eforturile 
în lupta împotriva exploatării, a 
reacțiunii șl a forțelor agresive ale 
imperialismului, pentru victoria cau
zei păcii și a socialismului.

Astăzi, sute de milioane de oameni 
din toate țările, avînd convingeri 
politice, sociale și religioase diferite, 
își exprimă hotărirea de a apăra pa
cea, de a împiedica imperialismul a- 
gresiv ca, prin război, să dezlănțuie 
o catastrofă termonucleară. Oamenii 
muncii de pretutindeni își manifestă 
încrederea că războiul poate fi preîn- 
tîmpinat, deoarece forțele păcii și 
ale socialismului precumpănesc asu
pra forțelor războiului, ale imperia
lismului.

Țara noastră, împreună cu celelalte 
state socialiste, exprimînd interesele 
vitale ale poporului, promovează cu 
consecvență, în politica externă, 
principiile leniniste ale coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme sociale 
diferite. Acționînd neobosit pentru 
rezolvarea prin tratative a proble
melor internaționale litigioase, îm
potriva planurilor și manevrelor 
cercurilor imperialiste agresive, Ro- 
mînia militează pentru lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale —■' cale si
gură de instaurare a unei păci 
trainice.

Dragi tovarăși și prieteni,
Succesele în desăvîrșirea construc

ției socialismului constituie principa
lul aport al poporului nostru la vic
toria cauzei păcii șl a socialismului 
în lumea întreagă. Partidul și guver
nul țării noastre cheamă oamenii 
muncii să-și înzecească eforturile, să 
muncească cu și mai multă abnega
ție pentru a înfăptui mărețele sar
cini ale planului nostru de 6 ani, po
litica partidului de dezvoltare conti
nuă a economiei naționale și de creș
tere a bunăstării celor ce muncesc, 
pentru a întări necontenit patria 
noastră — Republica Populară Ro- 
mînă.

Trăiască 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc !

Trăiască unitatea și coeziunea ma
rii comunități a popoarelor din ță
rile socialiste !

Trăiască clasa muncitoare inter
națională și unitatea de luptă a miș
cării comuniste mondiale !

Trăiască și înflorească patria noa
stră ! Trăiască minunatul ei popor, 
vrednic și talentat constructor al 
vieții noi, socialiste !

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, Comitetul său Central și guver
nul Republicii Populare Romîne !

Trăiască pacea în întreaga lume !
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Murea demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitală
(Urmare din pag. I-a)

încheierea cu succes a colectiviză
rii — se află în plin proces de con
solidare economico-organizatorică, de 
fructifioare a marilor posibilități pe 
care le deschid socialismul, știința, 
tehnica nouă, sprijinul primit de 
luorătorii ogoarelor de la statul oa
menilor muncii. înflorirea multila
terală a științei și culturii, munca 
rodnică a intelectualității noastre, 
s-au oglindit, odată mâi mult, în Pre
miile de Stat acordate în ajunul a- 
cestui ! Mai.

„Socialismul a învins / Pe al pa
irie! întins“, „Partidul Muncitoresc / 
Forța celor ce muncesc', iată cîteva 
din numeroasele lozinci noi care se, 
ivesc de la ua an la altul, pline de 
putere de emoționare prin căldura 
pe care le-o transmit manifestantă. 
Sînt lozinci prin care oamenii mun
cii își exprimă recunoștința față de 
partid pentru succesele dobîndite, 
angajamentul lor ferm de a munci 
mai departe cu elan pentru îndepli
nirea marilor obiective ale desăvâr

Nota 10 azi șî tnîine
Mărea fanfară a tăcut, 

lăsînd sä răsune trom
peta pionierești, tabela 
în care bat, cu energia 
lor proaspătă, COpfll Cu 
cravate roșii. Intr-un sin
gur elan, tribunele se ri
dică : viitorul defilează 
sub échu noștri, riuri În
cărcate cu crengi de mâr 
înflorit, de cais, de ci
reș, imagine a tării, așa 
cum o vrem, așa cum « 
facem să devină. Capiii 
trec juclndu-se cu min
gea, cu cercuri, sărind 
coarda, apoi în hore că
rora ie dă strălucire 
străvechiul și mereu tî- 
nărul port national. Pen
tru copilăria lipsită de 
griji, pentru viitorul lu
minos care li se deschi
de în fală, pionierii 
poartă panouri pe core 
stă scris cu literă înflo- 

„carnetul de note", pa
nouri pe care școlarii le 
agilă la vedete, încăr
cate cu opturi, cu nouă 
și cu nota celor mal Bill
tori, zece. El învață cu 
spor pentru ca milne să 
obțină „zece" în fabri
cile și laboratoarele unde 
vor lucra, pe întinderile 
agriculturii socialiste, In 
tăcerea rodnică a sălilor 
de studiu. Vremea acea
sta nu e departe : muifi 
dintre cei cate mal de
filau acum cîfiva ani in 
rîndurlle pionierilor sînt 
azi fiii marii armate paș
nice a muncii •— 1er! 
copii, azi tineri, milne 
părinți maturi, mereu cu 
fața îndreptată spre 
viitor, cu întreaga lor 
existență luminată de 
construcția măreață al
cărei stat major e par
tidul — construcție care 
înalță treptat și sigur 
țara noastră pe înăl(i-

o asigură cirmaciul în
cercat ale cărui priviri 
răzbat pînă departe în 
viitor — partidul.

rată : „Mulțumim din 
inimă partidului1’.

iar această mulțumire 
se oglindește concret în

șirii construcției socialiste, trasate 
de cel de-al treilea Congres al P.M.R. 
Ca și în alți ani, demonstrația popu
lară a fost un prilej de vibrantă ma
nifestare a unității întregului popor 
în jurul partidului și guvernului, a 
Comitetului Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

De la începutul mitingului pînă la 
momentul de încheiere al demon
strației, cînd mulțimea adunată în 
piață a intonat Internaționala, de
monstrația de 1 Mai a purtat pece
tea bucuriei pentru marile realizări 
obținute de poporul nostru și a ho- 
tărîrii lui de a înfăptui neabătut po
litica partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste ; a purtat pe
cetea unității internaționaliste de 
luptă, a prieteniei și colaborării din
tre poporul nostru și popoarele 
țărilor socialiste, a simpatiei și soli
darității cu lupta oamenilor muncii 
din țările capitaliste, cu lupta de eli
berare a popoarelor din colonii și 
țările dependente, cu lupta partiza
nilor păcii din lumea întreagă.

mile socialismului șl co
munismului.

Un car alegoric e în
conjurat de cei ce defi
lează finind in miini 
echere și ciocane, șuble- 
re șl eprubete, stupi în 
miniatură, planoare și 
navo-modele.

Un grup de pionieri se 
desprinde de coloană șl 
urcă spre tribună, ofe- 
rindu-le flori conducăto
rilor partidului și statu
lui. îmbrățișarea caldă, 
părintească a acestora e 
dăruită parcă fiecăruia 
dintre copiii patriei.

Ne-am îlitîlnlt cu vi
itorul. Nota 10 de azi, 
de pe băncile școlii, se 
va preface in zecele de 
milne, là școala vieții, 
la știinfa construirii unei 
vieți fericite — iar legă
tura dintre azi și mîine

in mersul coloanelor — înfăptuiri și perspective
începe marea demonstrație a oa

menilor muncii. Iată un car alego
ric : globul pămîntesc străjuit de 
muncitori în salopete albastre și de 
țărani. In șuvoiul uriaș al manifes
tației, panourile înfățișînd realizările 
oamenilor muncii în cinstea zilei de 
1 Mai sînt purtate alături de panouri 
închinate unității internaționale a 
celor ce muncesc în lupta lor pentru 
socialism, democrație, pace. Sub 
semnul acestei mari lupte, poporul 
nostru muncește cu avînt, înfăptuind 
sarcinile Congresului al III-lea al 
P.M.R., pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Romînă.

Ne conduci partid iubit 
Spre trai bun și fericit

Partidului, Comitetului său Cen
tral, îi înfățișează sutele de mii de 
oameni ai muncii bucureșteni tabloul 
realizărilor lor. Un grafic arată că, 
față de 1938, producția industrială 
globală a întreprinderilor bucurește- 
tie este acum de peste 9 ori mai mare. 
Numai din 1956 pînă în primul tri
mestru al acestui an numărul mun
citorilor din Capitală a sporit cu 
aproape 200 000, ajungînd la apro
ximativ o jumătate de milion. Erau 
prezente în Coloane, pentru întîia 
oară la demonstrația de 1 Mai, co
lectivele întreprinderilor intrate re
cent în funcțiune — „Danubiana“, 
Fabrica de băi și radiatoare, 
Fabrica de obiecte sanitare din por
țelan.

Manifestanții strigă lozinci de sa
lul și poartă panouri în cinstea prie
teniei și colaborării frățești cu po
poarele țărilor socialiste. Pe un pa
nou Stă scrie : „Salut frățesc oame
nilor muncii din Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, constructori 
ai comunismului 1 Trăiască priete
nia dintre popoarele romîn și sovie
tic 1“ Alte panouri poartă saiuturi de 
prietenie frățeasaă adresate popoa
relor din Republica Populară Chi
neză, Republica Populară Polonă, 
Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Repu
blica Populară Albania', Republica 
Populară Mongolă, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republi
ca Democrată Vietnam, . Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, Re
publica Cuba.

Iată carul alegoric al metalurgiștl- 
lor de la Vulcan. Pe o mare hartă 
a patriei, raze care duc la Hune
doara și Onești, Reșița și Luduș, 
Turnu Severin și Arad,'în-toate col
țurile țării. Sînt itinerariile pe care le 
străbat mașinile și instalațiile pro
duse de acest harnic colectiv. Trei 
dintre fruntașii uzinei — cazangiii 
Gheorghe Burcică și Petre Tălpescu 
precum și lăcătușul montor Dumitru 
Pană — poartă în fruntea coloanei 
steagul roșu de întreprindere frun

tașă pe ramură în întrecerea socia
listă pe țară.

Muncind bine zi de zi 
Patria vom întări

Scandînd această lozincă au 
pășit în piață muncitori din raio
nul „23 August", ale cărui întreprin
deri dau aproape o cincime din pro
ducția industrială a Capitalei. O 
pancardă a Uzinelor „23 August“ : 
„In primul trimestru al anului 1963 
s-au produs, față de aceeași perioa
dă a anului trecut, locomotive de 
120 C.P. în proporție de 333 la sută". 
Nenumărate asemenea pancarde, 
panouri, grafice, te întîmpinau și în 
coloanele celor de la „Grivița Roșie" 
și „Timpuri Noi", „Semănătoarea" și 
„Tudor Vladimirescu", „Steaua Ro
șie" și Uzina de mașini electrice, 
oglindind succesele obținute de in
dustria constructoare de mașini, 
justețea politicii de industrializare 
socialistă a țării.

...O pompă, un șuvoi de apă, iar în 
jur un lan înalt de porumb. Așa au 
prezentat muncitorii Uzinelor de 
pompe și mașini agricole unul din 
noile produse ale întreprinderii lor, 
destinat irigării ogoarelor. Alături de 
agregat, un muncitor, iar lîngă lan, 
o colectivistă : în felul acesta autorii 
carului alegorici au ținut să întruchi
peze alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea colectivistă. In această 
zi, colectiviștii de pe întreg întinsul 
țării închină marii sărbători munca 
lor pentru a termina la timp însă- 
mînțările, pregătind recolta ogoare
lor înfrățite. Cei din regiunea Bucu
rești, ca și colectiviștii din alte re
giuni, au și adus vestea încheierii 
însămînțăiilor.

„Vom produce, in anul 1965, 
300 000 de aparate de radio și 
130 000 de televizoare" — ne înștiin
țează colectivul Uzinelor „Electro
nica“ pe carul său alegoric, ade
vărată stație de radio-televiziune în 
miniatură.

— Nici nu poate fi vorba de vreo 
comparație între uzina noastră de 
azi și atelierul de odinioară — ne 
spune Anastasia Velicu, care lu
crează în fabrică de peste două de
cenii.

— Și nici în ce privește prețuirea 
muncii — adaugă un tîhăr de ală
turi, arătîndu-ne portretul pe cate îl 
poartă, portretul tovarășei Velicu.

...Dublă sărbătoare : de acest 
1 Mai colectivul Fabricii de confec
ții și tricotaje București aniversează 
15 ani de existență a întreprinderii. 
Cei peste 203 .milioane rpetrj de 
țesăfuri, care au luat forma atî- 
tor rochii, costume, haine pentru co
pii, ar putea înfășură pămîntul la 
Ecuator de mai mult de cinci ori. 
Avînd la îndemînă utilaj din cel 
mai modern, muncitorii de aici rea
lizează Un costum la fiecare 35 de 
secunde. Printre cei care defilează 
se află și Victor Bădiță, care acum 

15 ani punea cărămizi la clădirea 
noii fabrici, iar acum este unul din
tre pricepuții ei tehnicieni.

Tatăl care-și poartă pe umeri co
pilul a devenit o imagine obișnuită 
a marilor demonstrații din zilele de 
sărbătoare. Tot atît de firească este 
și prezența în coloane a unor întregi 
familii.

— Priviți-1 pe Nicolae Cernoianu 
al nostru — ne spune o muncitoare 
de la Uzinele „7 Noiembrie“. Fami
lia lui ocupă aproape un rînd și toți 
— filatori, țesători, strungari — lu
crează la întreprinderea noastră. 
Vîrsta lor : de la 22 la 58 de ani...

„Trăiască 1 Mal, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncescl”

Această lozincă e purtată pe pa
nouri înconjurate de o mare de cu
lori vii; oricît de viu e însă coloritul 
coloanelor, în care strălucesc floiri, 
care alegorice multicolore, steaguri, 
podoabe de tot felul dintre care se 
înalță vesel baloane pitorești, cel 
mai puternic impresionează oamenii 
înșiși, contagioasa lor bună dispo
ziție, însuflețirea cu care Cîntă, 
scandează lozinci, dansează.

„Oameni ai muncii din construc
ții ! Luptați pentru a realiza construc
ții de locuințe și social-culturale 
confortabile, frumoase și Ieftine“.

Oamenii de pe schelele Bucu- 
reștlului sînt hotărîți să dea „la 
cheie“ anul acesta peste 13 500 
apartamente. Sute de familii s-au și 
mutat în noile lor locuințe din car
tierul Balta Albă, parcul Floreasca, 
Bulevardul Giurgiului... Constructo
rii Capitalei au întîmpinat acest 1 
Mai ridicînd noi schele în șantiere 
deschise în primăvară pe marea ar
teră Mihal Bravu, în Drumul Tabe
rei, la Străpungerea Mărășești și în 
multe alte locuri. Se înalță văzînd 
cu ochii 61 de blocuri, cuprinzînd 
6 400 de apartamente.

Intelectualitatea Capitalei — oa
meni de știință și cultură, cercetă
tori științifici, scriitori și aitiști din 
■Uniunile de creație —- pariicipanți la 
marea demonstrație, au raportat 
succesele de seamă - realizate în 
făurirea culturii socialiste, exprimîn- 
du-și atașamentul față de partid și 
guvern. In fruntea coloanei cercetă
torilor științiiici din zecile de institu
te și centre de cercetări ale Acade
miei R.P, Romîne înainta un car ale
goric — globul pămîntesc străjuit de 
simbolul nucleului atomic și încon
jurat de inscripția: „Atomul în 
slujba păcii 1". Numeroase sînt apli- 
cațiile pașnice ale energiei nucleare, 
pe care colectivul acestui institut, 
înzestrat cu instalații'dintre cele mai 
moderne, le pune la dispoziția in
dustriei, agriculturii, apăiării sănă
tății.

Un grup de steaguri roșii și trico
lore formează o uriașă ramă a unui 

panou de pe care rețin atenția pei
sajele industriale, simbol al viitoare
lor locuri de muncă ale studenților 
Institutului politehnic. O săgeată a- 
rată dinamica creșterii numărului 
studenților : de la 5 267 cîți erau în 
1959 la Politehnică, astăzi sînt peste 
11 000. In coloanele care manifestea
ză cu entuziasm se află mulți ti
neri de peste hotare.

„îndeplinim sarcinile trasate de 
cel de-al III-lea Congres al partidu
lui“, era înscris pe carul alegoric al 
colectivului Institutului de cercetări 
chimice, alături de mostre ale unor 
produse cieate în ultimii ani : mase 
plastice pentru industrie, construcții 
și agricultură.

Dintr-odată, ca din paginile unei 
cărți cu legende, apare un lac în
conjurat de nuferi pe care se profi
lează personajele baletului „Lacul 
lebedelor". Cu acest spectacol, ar
tiștii Teatiului de Operă și Balet au 
reprezentat arta noastră în turneul 
întreprins în Italia.

...Lalele, maci, garoafe, nuferi și, 
mai ales, pomi înfloriți, nenumărați 
caiși și meri înfloriți au trecut în co
loanele oamenilor muncii, ore de-a 
rîndul, prin fața tribunelor. Erau nu 
numai un semn al primăverii oare a 
sosit. Erau simbolul înfloririi, prin 
muncă, a țării, înflorire de care vor
beau angajamentele de viitor luate 
de oamenii muncii în îndeplinirea 
sarcinilor importante trasate de 
partid.

Marea demonstrație din Capitală a 
fost transmisă de posturile noastre de 
radio și televiziune. în timpul trans
misiei, telespectatorii romînl au urmă
rit aspecte ale parăzii militare și ale 
demonstrației oamenilor muncii de la 
Moscova, ale demonstrațiilor de 1 Mai 
de la Berlin, Budapesta, Sofia, Praga, 
Varșovia. De asemenea, posturile de 
televiziune din aceste capitale au re
transmis aspecte de la demonstrația 
din București.

Pe estrade și în parcuri
La manifestările cultural-artistice ce 

au avut loc în Capitală în după-amiaza 
zilei de 1 Mai, au participat zeci de mii 
de bucureșteni. începînd de la ora 17,30 
pînă la ora 22 în Piața Republicii au 
prezentat un frumos program artistic : 
fanfara M.F.A., corul Filarmonicii de 
stat „George Enescu", Ansamblul Sfa
tului popular al Capitalei, corul, or
chestra și soliștii de la Centrocoop, e- 
chipa de dansuri de la Fabrica de țiga
rete. Manifestarea s-a încheiat cu dans 
de masă. La Teatrul de vară din par
cul de cultură și odihnă „Herăstrău“ au 
evoluat corul, echipa de dansuri, or

Vigoare, grație, 
armonie...

„.iată despre ce îți vorbește marșul 
plin de culori al celor zece mii de finer! 
și tinere, parle a celor două milioane și 
jumătate de oameni pe care-i numără 
astăzi mișcarea noastră de cultură fizică 
și sport. '

Tineri în alb, stegari purtînd voalul 
emblemelor sportive, sportivi bucureș
teni care raportează succesele obținute 
în țară și peste hotare, coloane ener
gice a căror ordine, disciplină și armo
nie îți evocă nu numai sportul, dar și 
înflorirea multilaterală a personalității 
omenești pe care o aduce cu sine so
cialismul.

Un 1 Mal înscris cu precizie de tru
purile tinerilor de la Clubul sportiv șco
lar e răsplătit de aplauze pline de sim
patie. Distingem coloane cu flamurile 
asociațiilor din raioanele Capitalei. 
Piața devine o imensă scenă cu sute de 
dansatoare. în urma lor, băieții execută 
mișcări de gimnastică practicată în pau
zele de producție.

Piramide vii, pe care înfr-un echili
bru perfect tinerii gimnaști execută di
ferite figuri din goana motocicletelor, 
coloane care îmbină sportul cu arfa co
regrafică, eșaloane de sportivi îmbră- 
cați în roșu, galben și albastru, care în
scriu inițialele Republicii Populare ; 
alții, în alb și albastru, cuvînful Pace,., 
e greu de cuprins întreaga bogăție a 
demonstrației sportivilor.

Atleți și atlete, fotbaliști, rugbiști, bo
xeri, voleibaliști, baschetbalișfl, cano- 
feuri din foafe raioanele Capitalei sa
lută cu dragoste pe conducătorii par
tidului și statului nosfru află.țl“'.tn tri
bune. Sportivii uzinelor „23 AïBjüsL“ și 
„Republica” poartă în mîini 'ciocane, 
simbol al muncii pe care o desfășoară 
în producție. Tinerele sportive de la 
F.R.B. au venit cu suveici și canefe, cu 
fire de bumbac...

Cu vii aplauze sînt salutați vînăforii 
și pescarii sportivi, încadrînd un car pe 
care, conform tradiției, au pus cîteva 
trofee.

La încheiere, o piramidă vîei'Tnaîn- 
tează lin pe platoul pieței,--cala ipatru 
etaje întruchipînd parcă nivelup înalt 
al reușitei demonstrații. -

chestra și soliștii Combinatului poligra
fic „Casa Scînteii“, orchestra „Barbu 
Lăutaru" și Ansamblul de cîntece și 
dansuri al M.A.I.

Scena marelui Teatru de vară „23 Au
gust" a găzduit programul artiștilor de 
la Teatrul de stat de opereta "șÎ An
samblului C.C.S., echipei de dansuri și 
corului Uzinelor „23 August“. Manifes
tări asemănătoare au fost organizate în 
parcul „Nicolae Bălcescu", grădina Ciș- 
migiu, Piața Libertății, pădurile Mo- 
goșoaia, Snagov, Pustnicul, Andronache 
și altele. • ...

Trece carul alegoric al Uzinelor de pompe și mașini agricole.,. (Foto : M. Andreescuț„Prin drumeție cunoaștem frumusețile și bogățiile patriei...**

Prima zi de mai : coloane entuziaste, steaguri, lozinci, panouri, care alegorice...

a

Ieri seară în Piața Republicii din Capitală.

Fiori... Un buchet polisportiv...
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Demonstrația oamenilor muncii hu- 
nedoreni a revărsat pe străzi căldura 
și freamătul din jurul marilor fur
nale și cuptoare. Făurarii fontei șl 
oțelului,"'cocsarii, lamihoriștil s-au 
prezentai.' în fața tribunelor cu în
semnate succese în muncă. Construc
tor::, potrivit unei vechi tradiții, au 
arătat hirriedorenilor ce au construit 
și ce vor mai construi în acest an. 
In irtiniéa coloanelor siderurgiștilor 
se află '^colectivul secției de repa
rații siderurgice. Carol Bahnt, Cornel 
Scurtu,u',Alexandru Benedec și alți 
muncitori de aici raportează că fur
nalul nr. 3 -a fost reparat în timp re
cord —de zile, cu 15 zile mai re
pede dee-îȚ prevederile graficelor.

Cu vii^aplauze sînt întîmpinați la
minatorii de la laminorul de 650 mm. 
In cinstea zilei de 1 Mai au produs 
peste plan 15 000 tone laminate, iar 
la prețul de cost au înregistrat e- 
conomii de peste 3 000 000 lei. Lami-

natorii de la laminorul de 650 mm 
sînt urmați de colective noi. Este 
vorba de colectivele noilor linii de 
laminoare hunedorene date în folo
sință anul trecut.

în coloana siderurgișlilor se re
marcă oțelarii de la Oțelăria electri
că, realizatorii unor noi șarje de o- 
țeluri de înlocuire, oțelarii de la cele 
două oțelării Martin în rîndul cărora 
se află renumiții oțelari 
Teodor Caramalis, Toma 
Bleotu, Alexandru Stoica 
expresie a sentimentelor 
ționaliste, demonstranții 
carde și lozinci închinate prieteniei 
cu popoarele țărilor socialiste, solida
rității cu oamenii muncii din lumea 
întreagă. Pe una din placarde era 
scris : „Salut frățesc poporului so
vietic, constructor al comunismului, 
Salut frățesc tuturor popoarelor care 
construiesc socialismul !".

mii de oameni ai 
cartierul 1 Mai, din 
din toate coifurile

cutn sînt : 
Salta, llie 
și alții. Ca 
lor interna- 
purtau pla-

♦♦.și în Valea cărbunilor
Oră JO,' Piața Victoriei devine ne

încăpătoare. Răsună cîntece care se 
împletesc cu urale și lozinci închi
nate partidului, zilei internaționale a 
celor ce muncesc.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Valea Jiului a fost deschisă de mi
nerii din Lupeni. Pe un impresionant 
grafic purtat de minerii Sabin 
Ghioancă, Andrei Lucaci, Mihai Huda, 
Vasile F eher săgețile indică crește
rea continuă a producției de cărbune.

Minerii din Lupeni sînt urmați de 
minerii din Aninoasa (distinsă recent 
cu Steagul roșu de întreprindere frun
tașă pe ramură), Petrila, Lonea și Vul
can, muncitorii Uzinei de reparat 
utilaj minted din Petroșeni, de minerii 
celei mai tinere mine din Valea Jiu-

Iui
lui 
lor 
nelui din Petrila și Lupeni.

Prin fața tribunei au trecut în fru
moasele lor unilorme peste 1 500 de 
studenți, viitoarele cadre pentru in
dustria noastră minieră în continuă 
dezvoltare.

— din DÎIja — colectivul depou- 
C.F.R. Petroșeni șj muncitorii ce- 
două uzine de preparare a cărău

★

Miile de oameni ai muncii parti
cipant la demonstrația de 1 Mai din 
Hunedoara și Petroșeni și-au mani
festat hotărîrea lor fermă de a 
Contribui cu forțe sporite, alături de 
întregul nostru popor, la măreața o- 
peră de desăvîrșire _a const’riiației so
cialiste în patria noastră.

^PLOIEȘTI Spre noi succese în producție
2ecide mii de oameni ai muncii dir» 

rafinării, schele petroliere, uzine meta
lurgice, întreprinderi ți instituții, colec
tiviști și lucrători din gospodării agri
cole dp stat din regiune au luat parte 
la mitingul și demonstrația de 1 Mai 
de la f.PIprești,

Demonstrația aste deschisă de harni
cul colectiv, de muncitori, tehnicieni și 
ingineri .de la uzinele constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai“,

Printre, constructorii de utilaj petro
lier se »află și tehnicianul losif Lisovski, 
laureat al premiului de stat, cunoscut 
inovator. Distingem de asemenea chi
purile muncitorilor evidenjiaji în pro
ducție. Dumitru Eufrosin, Gheorghe Dră- 
gan, Nicolae Andreescu, Ion Marin șl 
sie altor fruntași în produejie.

își face apariția un car alegoric. El 
reprezinți;', coloanele argintii ale ma
chetei unei instalații din cadrul comple
xului de prefabricate a uleiurilor su
perioare de la rafinăria Teleajen, între
prindere fruntașă pe ramură pe anul 
1962. în primele 4 luni ale anului în 
curs, de Ia această rafinărie au fost li
vrate peste plan produse petroliere în 
valoare -de 1;2 milioane lei,- iar prin 
reducerea prețului de cost al produse
lor s-aü obținut în plus aproape 3 mi
lioane lei economii.

Prin ^faja tribunei trec textiilișfii de la 
Fabric^pDprbbanju!“,- muncitorii, teh
nicienii-, ți..inginerii de la nodul de cale 
ferată G.F.R., de la rafinăriile Brazi și 
Ploiești, de la Uzina de utilaj chimic 
și petrolier nr. 2, de la Schela Boldești. 
Trec apoi constructorii. Recent, ei au 
început lucrările pe un nou șantier si
tuat în. partea de nord a orașului. Aici 
se vor ridica în cîțiva ani blocuri cu 
peste .5.700 de apartamente.

Dis-de-dimineață, 
muncii din port, din 
noul cartier Țiglina, 
orașului s-au îndreptat spre Piața Repu
blicii peritru a participa la demonstra
ția în cinstea marii sărbători.

Cinstea de a deschide demonstrația 
oamenilor muncii a revenit constructo
rilor și montorilor de pe șantierul com
binatului siderurgic, mare obiectiv in
dustrial care se înalță pe malul Dună
rii. Care alegorice înfățișează mache
tele laminoarelor, forjelor viitoarei „ce
tăți de foc" de pe Dunăre. Construc
torii combinatului poartă cu mîndrie 
portretele unor fruntași în producție ca 
sudorul Alexandru Velichi, fierar-beto- 
nisful Teodor Florescu, proiectanta Ma
ria Manole și alții.

Pășesc prin fața tribunei și muncito
rii întreprinderii orășenești de construc
ții, care în ultimii ani au înălțat blocuri 
cu 2 750 de apartamente, care contri
buie ca bătrînul oraș, cu alîtea ruine 
lăsate de război, să aibă astăzi o înfă
țișare frumoasă, modernă.

Raportînd despre succesele obținute, 
constructorii de nave gălățeni se mîn- 
dresc cu faptul că, în cinstea sărbătorii, 
ei au lansat la apă o motonavă de 
2 000 tone.

Plini de voioșie, scandînd lozinci, 
frec prin fața tribunei și laminatorii de 
la uzina de tablă subțire, evidențiată 
în întrecerea socialistă pe ramură pen
tru realizările obținute anul trecut, mun
citorii de la uzina mecanică, de la în
treprinderile textile, de la fabricile „11 
Iunie" și „Brafeșul” și de la alte între
prinderi. Ei își manifestă dragostea fier
binte față de partid și guvern, dorința 
de a munci cu forțe sporite pentru 
săvîrșirea construcției socialismului 
țara noastră.

Trec prin fața tribunei oameni 
muncii din unitățile socialiste din agri
cultură. Ei raportează cu mîndrie că în 
cinstea măreței sărbători s-a terminat 
în întreaga regiune semănatul porum
bului.

Puternice aplauze și ovații răsună 
cînd prin piață trece carul alegoric re- 
prezenfînd un glob pămînfesc, în ju-

rut căruia își dau mîna oameni de toate 
rasele ; manifestanții își exprimă astfel 
solidaritatea cu lupta oamenilor muncii 
de pretutindeni pentru independență, 
democrația, pace și socialism.

Piața răsună de voioșie tinerească — 
demonstrează cei peste 2 000 de sfu- 
denți, care învață la Galați, nou cen
tru universitar, mii de elevi din cele 7 
școli medii, un mare număr de spor
tivi. Toți demonstranții își exprimă ata
șamentul nețărmurit față de politica 
partidului, hotărîrea de a lupta cu 
toate forțele pentru înflorirea Republi
cii noastre dragi.

Muncă însuflețită pa ogoare

de- 
în

ai

După cum s-a anunțat, semănatul 
porumbului s-a terminat în regiunile 
București, Dobrogea și Galați, pre
cum și în unele raioane din regiunile 
Ploiești, Argeș, Crișana. Veștile so
site la redacție arată că s-a terminal 
semănatul porumbului și în alte ra
ioane printre care : Corabia, Segar- 
cea, Calafat, Băilești și Caracal din 
regiunea Oltenia. In regiunea Cluj 
s-a însămînțat peste 90 la sută din 
suprafața planificată.

Pentru terminarea semănatului în- 
tr-un timp cît mai scurt, în ziua de 
1 Mai colectiviștii și mecanizatorii au 
lucrat cu toate forțele și mijloacele. 
Corespondenții noștri din regiunile 
Cluj, Brașov, Mureș-Autonornă Ma
ghiară și Iași ne relatează că oriunde 
te-ai fi dus prin satele regiunii, peste 
tot puteai vedea pe cîmp oameni, 
mașini și atelaje lucrînd de zor la 
pregătirea terenului și semănat.

Cu realizările din cursul zilei de 
ieri s-a terminat semănatul în ma
rea majoritate a gospodăriilor colec
tive din raioanele Sf. Gheorghe și 
Tg. Secuiesc din regiunea Brașov, 
Luduș, din regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară, în multe gospodării 
colective din raioanele Bîrlad, Huși 
și Pașcani din regiunea Iași.

■ i BRAȘOV Graf

Programe 
cultural - artistice, 

excursii
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 

în după-amiaza zilei de ieri, la 
clubul exploatării miniere Săsar, la 
Baia Sprte, Valea Borcutului și în 
alte locuri de odihnă au fost or
ganizate reuniuni, chermeze, con. 
cursuri de cîntece și dansuri. La 
Teatrul de vară din Baia Mare, 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
sfatului popular regional a pre. 
zentat spectacolul „Țara toată-i o 
cunună“. Formațiile artistice de a- 
matori din întreprinderea „Cloș
ca“, uzina de plumb Firiza, exploa
tările miniere Her ja, Iozsa Bela, 
Nistrul și altele au susținut fru. 
moașe programe artistice.

Az.i, numeroși tineri din Baia 
Mare și din localitățile învecinate 
vor pleca în excursii organizate 
de Consiliul local al Sindicatelor 
și Comitetul orășenesc U.T.M.

Cu concursul elevilor școlilor 
medii, grupului școlar minier și 
școlii financiare, pe stadionul „23 
August" din localitate vor avea loc 
demonstrații și întreceri sportive.

LA CARNAVAL
Un sunet de trompetă 

și peste platoul Casei 
de cultură împodobit 
sărbătorește se revarsă 
lumina multicoloră a 
lampioanelor. A început 
carnavalul tineretului. în 
iureșul valsului se avîn- 
tă peste 1 000 de tineri 
fruntași în producție și 
la învățătură din raionul 
Nicolae Bălcescu. Pro
gramul e bogat în sur
prize Pe scenă apar so
liști de muzică populară 
și ușoară. Deodată se 
face liniște; începe con- 
cursu1 : „Cine cîntă mai 
frumos”. Juriul e format 
din ce> 1 000 de 
și exigența 
mai mare, 
participanfi 
alte jocuri 
Apoi, orchestra 
melodie și mai

tineri 
e cu afît 
Nu lipsesc 
nici de la 

distractive, 
cîntă o 
mulți fi-

neri se străduiesc să re
cunoască atîf piesa mu
zicală cît și pe autorul 
ei. Cum însă sînt multe 
răspunsuri exacte, or
chestra mai are încă de 
furcă pînă se desem
nează cîșf igătorul. Cli
pele trec și tinerii se 
distrează minunat.

La toate celelalte 
case raionale de cul
tură ale tineretului din 
Capitală au avut loc 
carnavaluri asemănă
toare. La reușita 
și-au dat concursul 
meroși artiști amalori 
profesioniști.

★

Ieri, numeroși alți
neri au plecat în dru
meție, în excursiile or
ganizate de O.N.T. pen
tru ei în întreaga țară. 
Iar tinerii vîrsta...

lor
nu-

fi-

cravatelor roșii au 
trecui la carnavalurile 
pionierești și în jurul 
focurilor de tabără.

Sărbătorirea „Zile' ti
neretului din R. P. Ro
mînă“ a început de a- 
seară Ea va continua 
azi, cu bogate manifes
tări cultural-arfistice, dis
tractive și sportive care 
vor avea loc în întreaga 
tară. în Capitală cele 
mai atractive locuri vor 
fi pădurile din jurul 
orașului, unde s-au or
ganizat serbări cîmpe- 
neșfi, stadionul Repu
blici'. locul desfășurării 
unei mar' demonstrații 
polisportive și Parcul de 
cultură și odihnă Herăs
trău, care va găzdui de 
dimineață pînă seara 
tîrziu cele mai frumoase 
manifestări.

spune „tovarășe se-

Parficipanții la această minunată săr
bătoare poartă steaguri roși; și trico
lore, portrete ale membrilor Birouluilore,

Demonsireazâ oamenii muncii

; .-V' Io
' '?<

'-«Çh

în ajunul Zilei tineretului din 
publica Populară Romînă, sus 
cimpul CotroceniloT, pe locurile 
unde acum o jumătate și ceva 
veac s-a ridicat pentru prima dată 
Aurel Vlaicu la bordul avionului in
ventat, construit și pilotat de el. am 
cunoscut cîțiva tineri de la Uzina 
de mașini electrice București.

Aighezi scria acum cîțiva ani, 
tr-o primăvară : „Ce-î tinerețea, 
bituleî Are ea vîrstâ? Tinerețea 
timp se mlădie pe tinerețea de cu
get. Muncește-o, ca să-ți rămînă 
proaspătă întotdeauna"...

Mi se pare că în profilul spiritual 
al celor trei tineri despre care va fi 
vorba se găsește replica afirmativă 
și vie la îndemnul poetului.

Evoluția băiatuiui
Dimineață de duminică. Panglica 

gri-albăstruie a șoselei se pierde în 
zare, undeva spre adîncul Bărăga
nului. Aerul biciuie obrajii motoci- 
clietului. Pe pmul acesta care, btne 
înfipt în șeaua I. J.-uIui străbate, 
cu o tinerească satisfacție cîm- 
pia în lumina sfiosului început 
de primăvară, îl așteaptă acum 
casa părintească, îmbrățișarea pă
rinților 
oamenii din satul natal ; iar sea
ra, la

In- 
iu- 
de

și a fratelui colectivist,

i c e si
In dimineața însorită a marii sărbă

tori, pe largul bulevard Carpați sute de 
oameni se îndreptau spre centrul Brașo
vului. Aici', la ora 9 dimineața, a avut 
loc tradiționalul miting consacrat zilei 
de 1 Mai. Tov. Teodor Haș, secretar al 
comitetului regional de partid, a subli
niat însemnătatea zilei solidarității in
ternaționale a clasei muncitoare și a fe
licitat colectivele întreprinderilor de pe 
cuprinsul, regiunii Brașov pentru succe
sele obținute în producție. Planul pro
ducției •industriale globale și marfă a 
fost îndeplinit pe trimestrul 1 al acestui 
an în proporție de 101,2 la sută și res
pectiv 101^1 :la șută, realîzîndu-se în a- 
celași timp economii suplimentare la 
prețul de cost de 37 000 000 lei.

Marea și entuziasta demonstrație a 
oamenilor muncii din Brașov a fost des
chisă de coloana constructorilor de trac
toare. Pe. tractoare se află scris 
cu literef mari : „1 Mai“ ; „Pace“. 
La volatful tractorului din fața coloa
nei, se -află muncitorul Victor Oprea. 
Tot el a., fost acela care la 1 Mai 
1947 a cohdus.la demonstrație primul 
tractor rp/iîînesc. De atunci în viața uzi
nei au aițtlf' loc prefaceri uimitoare. Ea 
a devenii" una din cele mai moderne 
întreprinderi industriale ale țării. Pen
tru succesele obținute în 1962, zilele a-

Politic al C.C. al P.M.R., panouri și lo
zinci. Manifestanții aclamă îndelung 
pentru pace și prietenie între popoare, 
pentru continua întărire a unității și 
coeziunii marii unităfi a țărilor socia
liste, pentru solidaritatea internațională 
a oamenilor muncii de pretutindeni.

WH
MUREȘ-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ

din Ploiești

Strîns uniți în jurul 
partidului și guvernului

o ori
Uzinele de tractoare din Brașovcestea 

au primit Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură, al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

Cu vii aplauze a fost primită lunga 
coloană a constructorilor de autoca
mioane. Se știe că autocamioanele 
„Steagul roșu“ cutreieră drumurile pa
triei noastre, se află pe șantiere, 
gospodării agricole de 
dării colective.

Trec apoi în rînduri 
rii de la „Rulmentul“ 
nica", textilisteje de la „Partizanul roșu 
și „Textila roșie“, lucrătorii din cadrul 
Trustului 5 construcții. Pe panourile și 
graficele lor sînt înscrise realizări de 
seamă obținute în cinstea zilei de 1 Mai. 
In număr mare au demonstrat studenții 
de la Institutul Politehnic și Institutul 
Pedagogic, care își manifestă dragostea 
și recunoștința față de partid și guvern 
pentru minunatele condiții de învățătură 
ce le-au fost create.

De-a lungul coloanelor răsună lozinci 
care vorbesc despre solidaritatea inter
națională a oamenilor muncii din în
treaga lume, despre hotărîrea oamenilor 
muncii de a apăra pacea și, strînși uniți 
în jurul partidului și guvernului, să mun
cească cu și mai multă hotărîre pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

in
stat, în gospo-

strînse muncito- 
și „Hidromeca-- u

în orele diminefîi, coloane de oa
meni ai muncii purtînd steaguri roși, și 
tricolore, pancarte și lozinci, se îndrep
tau spre centrul orașului Tg. Mureș. 
Despre însemnătatea zilei de 1 Mai au 
vorbit în cadrul mitingului tovarășii Ion 
Cozma și Jakab Ștefan, secretari ai co
mitetului regional de partid. Trecînd în 
revistă succesele obținute de poporul 
nostru sub conducerea P.M.R. în opera 
de desăvîrșire a construcției socialist, 
vorbitorii au arătat că oamenii muncii 
din regiune au întîmpinat ziua de 1 Mai 
cu rezultate însemnate în întrecerea so
cialistă. în primul trimestru al acestui 
an, în regiune planul producfiei globale 
industriale a fost realizat în proporfie 
de 102 la sută, iar al producfiei marfă 
de 103 la sută. S-au produs peste plan 
însemnate cantități de fontă, cherestea 
și alte produse.

Manifestația de 1 Mai a început cu 
defilarea miilor de purtători ai crava
tei roșii. A trecut apoi prin fața tribu
nelor coloana muncitorilor de la Fa
brica de mobilă „23 August", distinsă 
recent cu Steagul roșu de întreprin
dere fruntașă pe ramură. Manifestanții 
purtau steaguri și lozinci, grafice pe 
care erau înscrise rezultatele obținute 
în producție de colectivul fabricii. Pînă 
în ziua de 20 aprilie planul producției 
globale a fost depășit cu 2 469 000 lei. 
în primul trimestru s-au realizat econo
mii suplimentare la prețul de cost, în 
valoare de 1 994 000 lei și beneficii 
peste plan în valoare de 1 762 000 lei.

Au trecut apoi prin fața tribunei 
muncitorii de la întreprinderea de re
parații auto nr. 2, cărora li s-au acordat

diploma de întreprindere evidențiată 
pe țară. La realizarea succeselor obți
nute aici au contribuit în mod deose
bit muncitorii Gheorghe Almășan, Frac- 
zad Pal, Nicolae Bucur, Fülôp Francise 
și alții.

Carul alegoric al trustului regional de 
construcții Tg. Mureș reprezenta noul 
cartier „Mihai Viteazu“ în care se va 
ridica și un bloc turn de 9 etaje. Anul 
acesta se vor da în folosință în regiune 
peste 1 200 de apartamente.

Alte care alegorice reprezintă globul 
pămînfesc înconjurat de bărbați și fe
mei în costume specifice diferitelor po
poare și naționalități. Ele exprimă so
lidaritatea oamenilor muncii din țara 
noastră cu clasa muncitoare internațio
nală, cu toate forțele care în lumea în
treagă luptă pentru independență, de
mocrație, pace și socialism.

Plină de prospețime și de entuziasm 
tineresc a fost demonstrația sutelor de 
studenți din cele 3 institute de învăfă- 
mînt superior din acest centru univer
sitar al țării.

Manifestația oamenilor muncii romîni 
și maghiari' s-a desfășurat sub semnul 
unității în jurul partidului și guvernului, 
al dragostei Io, fierbinți pentru patria 
noastră socialistă.

CLUJ

întoarcere, soția, băiatul 
care împlinește : 10 luni, prietenii, 
uzina. Pretûtindgtii — cei dragi.

Și el conduce atent, concentrat, 
cu răspundere. Fără nebunii.

Se numește Aurelian îancu și 
de meserie bobinator. 11 întîlnim

I s-ar fi putut
cretar". Dar nici unul din cei 126 
de utemiști din cele două organi
zații de bază de Ia bobinai nu s-ar 
gîndi că apelativul familiar ar fi 
totuna cu știrbirea respectului pe 
care secretarul și l-a dobîndit în- 
tr-altfel : prin grija pentru fiecare 
dintre ei. Hai să ne oprim la Nicu P. 
El ce-ar zice ? Și-ar smulge cuvin
tele din gură, dar tot ar trebui să 
recunoască băiatul că mai de mult, 
de mult și nu prea foarte — cum 
zice povestea — el, Nicu, se ținuse 
de tot felul de nimicuri. Fleacuri 
dăunătoare pentru muncă. pentru 
sănătate, pentru tot. „Prietenii" nefe
ricit ales© îl împingeau cu încetul 
pe o cale lipsită de glorie, presă
rată cu absențe de la lucru și re
buturi. Discuții, sancțiuni : nici un 
rezultat. La capătul răbdării, condu
cerea secției se pregătea să ia mă
suri mai energice. Atunci a interve
nit însă Iancu. „Ușurel. încă o în
cercare, tovarăși. Ușurel".

Cum l-a luat pe Nicu, cum l-a 
ambiționat vorbindu-i despie fetele 
care cîștigă de trei ori mai mult de- 
cît el, cum l-a zguduit zugrăvindu-i 
amărăciunea lui bietul taică-su, 
cum l-a dat în grijă brigăzii lui 
Mihai Schuster pentru „tratament 
anti-chiul' și cum, săptămînă de 
săptămînă, s-a fot interesat de evo

mult ca sigur, cînd 
ascultat, Marinescu 
numai cu atîta. Ii 
ca de obicei, sä

dru-

refe- 
„n-o 

va 
vor-

aerisite 
de fier, 
mediile 9 
anii tre-

Aspect din timpul demonstrației in orașul Brașov (Eato : R. Costin)

e 
a 

doua zi în uzină. Acum mîinile sale 
masive, dar cu degete sensibile, 
ascultă alte comenzi, pentru mane
vre complexe. Rotorul pentru pom
pele de ulei ale locomotivei Diesel 
capătă treptat înfățișare. Așezate 
cu grijă, unul cîte unul, în șanțurile 
transversale ale rotorului, zecile de 
fire de aramă devin, după migăloa
se operații de izolare, o parte din 
„sistemul nervos" al locomotivei vii
toare. Tînărul a ridicat o clipă pri
virile spre tovarășii de muncă. De 
obicei nu muncește aici, ci în alt 
sector al bobinajului, la producerea 
statoarelor. Dar ce are-aface. A 
fost nevoie să vină aici cîțiva oa
meni cu experiență ca să ajute la 
lichidarea unei întîrzieri. Au venit. 
Iancu e unul dintre ei. își aminteș
te, cu un zîmbet, de solicitările că
rora trebuia să le facă față acum 
mai bine de 10 ani, cînd proaspătul 
absolvent al școlii profesionale ve
nise la Uzina din Craiova, încă mai 
tînără pe atunci decît cadrele 
trotehnice pe care le primea.

— Toată lumea din comitet 
de ședință? mai întreabă el o 
pe careva. La două.

— Știe, nea Iancule.

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI DRAGI
Ploaia măruntă și deasă care a 

căzut în cursul zilei n-a știrbit din 
însuflețirea cu care zecile de 
mii de oameni ai muncii au demon
strat de acest 1 Mai, exprimîndu-și 
bucuria pentru realizările obținute, 
atașamentul față de partid, hotărî
rea de a-și înzeci eforturile pentru 
înflorirea patriei scumpe — Repu
blica Populară Romînă.

După miting, prin fața tribunei din 
Piața Victoriei trec cu voioșie co
loanele oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile clujene. Co
lectivul uzinei „Carbochim”, eviden
țiată pe ramură în întrecerea socia
listă pe anul 1962, a raportat — așa 
cum arăta și graficul purtat de de
monstranți — că în cinstea marii 
sărbători a dat o producție peste 
plan în valoare de peste 2 200 000 lei 
și economii și beneficii suplimentare 
de peste 1 400 000 lei. La aceasta 
și-au adu3 contribuția și brigăzile 
conduse de muncitorii Ștefan Mure- 
șan și loan Kacsa, ale căror portrete 
erau puitate de muncitori.

Cu succese deosebite în întrece
re s-au prezentat și colectivele uzi
nei „Tehnofrig", care au produs 
peste plan de la începutul anului 
46 000 kg utilaj tehnologic, al în
treprinderii Industriei locale Cluj, 
fruntașă pe ramură în întrecerea so
cialistă pe 1962, ale atelierelor de 
reparat material rulant etc..

elec-

știe 
dată

tribunei, cons- 
că au dat în 

în cartierul

Trecînd prin fața 
tructorii au raportat 
folosință anul acesta 
Grigorescu peste 170 de apartamen
te, că nu peste multă vreme alte 130 
de familii vor locui în frumoasele 
blocuri din noul microraion aflat în 
construcție.

Pe o pancartă mare purtată de 
demonstranți scrie : „Trăiască inte
lectualitatea din țara noastră”. în 
rîndurile acesteia pășesc oamenii 
de știință, artă și de cultură clujeni, 
care, raportînd despre realizările ob
ținute în cercetarea științifică sau pe 
tărîmul artei, își exprimă recunoș
tința față de partid și guvern pen
tru condițiile favorabile oreate în 
țara noastră desfășurării activității 
lor creatoare.

Plină de voioșie este coloana stu
denților care este deschisă de un 
grup ce poartă un mare portret al 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și o pancartă pe care eerie „Studen
ții universității mulțumesc din inimă 
partidului pentru grija pe care le-o 
poartă".

Pe numeroase panouri purtate de 
demonstranți se poate citi: „Trăiască 
marea comunitate a popoarelor din 
țările socialismului", lozincă ce ex
primă solidaritatea oamenilor mun
cii din patria noastră cu popoarele 
frățești sau „Trăiască pacea în în
treaga lume“.

bul începe la două. Ce mă ooreste 
să viu la uzină direct de la școală, 
ca să văd cum stau cu binomul lui 
Newton oii cu valențele catbonatului 
de calciu? Săptămînă viitoare lucrez 
în tura de dimineață Intre 3 și ju
mătate și 5 e timo să revăd materia, 
chiar la școală, așezai in banca 
mea : care-a aplicațiile forței elec
tromagnetice, cum a scris Vlahuță 
„Minciuna stă cu regele la masă"... 
Uneori și spectacolele mi le-aleg în 
așa fel îneît să-mi folosească direct 
învățăturii. Filmul „Moara cu noroc" 
mj l-a apropiat pe Slavici. Pot să vă 
mai spun, tovarăși, că obișnuiesc să 
citesc în tramvai. îmi caut loc și fo
losesc cele 35 de minute ale 
mului Cam asta e"

Dar mai 
râtul va fi 
să scape" 
veni greu,
bească mult și amănunțit despre 
sine ; însă colegii vor dori să pă
trundă maj adînc în galeriile fără 
întortocheli, luminate și 
bine, ale acestei voințe 
Căci, dacă își pot explica 
și 9,33 obținute de el în
cuți prin muncă sistematică, de zi 
cu zi, fără absențe, cea de 8,66 din 
primul semestru al acestui an șco
lar le pare aproape misterioasă. Păi 
gîndiți-vâ și dvs. : Marinescu a lip- 

trei luni. Din .noiembrie pînă în fe
bruarie, ce, e , glumă? „Să ceri să ți X 
se amine tezele", l-au sfătuit prie
tenii, cînd și-a făcut reapariția. N-a 
zis nimic, n-a sfidat pe nimeni, dar 
s-a dus la meditații, alături"de cei 
mai slabi, a recuperat tot timpul 
pierdut, a dat tezele odată cu toată 
lumea, și a primit calificative ca- - 
re-1 situează și acum printre cei 
dinții.

Dragostea lui de studiu are în 
urmă un drum lung (după școala 
elementară, după școala profesio
nală, a mai urmat aproape un an 
o școală pentru maiștri-instructori, 
și acum seralul). Iar în fată — 
perspectiva studenției. Acesta e 
tînărul pe care, acum o lună, co
muniștii de la secția montaj l-au 
primit în partid fără 6tagiul de can
didat. Părinții lui sînt muncitori 
necalificați, bunicii au fost oameni 
fără știință de carte.

Dar dacă cineva și-ar închipui că 
autorul referatului „Cum îmi folo
sesc timpul pentru studii’ e un as
cet, s-ar înșela. Ducîndu-vă într-una 
din serile acestea la o terasă cu 
muzică bună, undeva pe malul He
răstrăului, aveți toate șansele să-l 
întîlniți acolo, împreună cu o tînără, 
asistentă medicală la Institutul On-

luția băiatului, asta-i o poveste Iun- s^' Jiolriqy serios, timp
gă. Destul că Nicu P. a ajuns un om 
despre ludrul căruia nu se vorbește 
decît de bine, iar în brigada artis
tică este chiar o modestă stea de 
primă mărime.,.

— Nu-i mai bine așa, Nicule ?
— Cum să nu fie, nea Iancule 1

Fără nebunii. Dacă nu erai
— ...era altul. Știi ce ? 

încurcată.
Deci, la două, ședință de

Obiectiv — sarcini de
Plăcute sarcini : participări la spar- 
tachiadă, la carnavalul tineretului, 
la' munca patriotică.

Cartea în lupta cu timpul

d-ta...
Las-o

comitet, 
primăvară.

„Cum îmi folosesc

Profesoara i-a spus :
— Tovarășe Marinescu, te rog ca 

pentru ora de dirigenți© din șăptă- 
mina viitoare să pregătești un refe
rat cu tema :
timpul pentru studii”

în drum spre uzină, Constantin 
Marinescu, un băiat brun, solid, 
muncitor montoT la demarori, înce
pu, după obiceiul său, să scrie în 
gînd punctele principale ale refe
ratului. „Să luăm săptămîna asta : 
lucrez după-amiază, am școală di
mineață. Bun. De cînd mă trezesc 
pînă la nouă, cînd plec la școală, 
să tot învăț. îmi mai rămîne un 
ceas și la prînz, căci cursurile se 
termină la 12 șj jumătate, iar schim-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. IV-a)

BACAUj O regiune in plina dezvoltare
Demonstrațiile de 1 Mai din ora

șul Bacău și din alte centre ale 
regiunii au oglindit încă o dată pu
ternicul avînt al dezvoltării indus
triale a acestei regiuni, în trecut 
ținută într-o cruntă înapoiere. în 
decurs de numai un an au intrai în 
funcțiune noi obiective industriale 
de mare însemnătate economică, 
cum sînt combinatul de îngrășămin
te azotoase, o fabrică de mobilă 
curbată, o nouă linie de ciment și 
altele. Colectivele acestoT întreprin
deri au participat pentru prima 
oară la sărbătorirea zilei de 1 Mai.

Demonstrația oamenilor muncii din 
orașul petrochimiei, Onești, este des. 
chisă de coloana colectivului com
binatului chimic ; el poartă cu mîn
drie Steagul roșu de întreprindere 
fiuntașă pe ramură primit pentru a 
doua oară consecutiv. Pe primele 4 
luni ale anului, harnicul colectiv a 
realizat peste plan produse în va
loare de aproape 3 000 000 lei și a 
obținut pe trimestrul I economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de 1 500 000 lei.

Prin fața tribunei trec colectivele 
secțiilor electroliză, granodin, clo- 
rură de metilen, clorură de alu
miniu, alcooli grași și altele. 
Graficele pe care le poartă co
lectivul rafinăriei nr. 10 arată

că. pe primele 4 luni, planul 
de producție a fost îndeplinit la toți 
indicii. Tiece apoi coloana muncito
rilor și tehnicienilor de la termocen
trala Bo>zeștl ; ei poartă portretele 
unor muncitori fruntași în întrecete 
— mecanicii Ignat Carol, Gheorghe 
Iorga, maistrul Mihai Pleșescu și 
alții. In fruntea coloanei mun
citorilor combinatului de cauciuc 
sintetic, un car alegoric poartă ma
chetele primelor două instalați, in
trate în funcțiune.

Urmează coloana constructorilor, 
montorilor și instalatorilor celor 
care au ridicat orașul Onești și im
punătoarele uzine și combinate ale 
complexului petrochimic de pe Va
lea Trotușului. Trecînd prin fata tri
bunei muncitorii scandează lozinci 
în cinstea prieteniei cu popoarele 
Uniunii Sovietice, cu toate popoarele 
marii comunități a țărilor socialiste; 
adeseori răsună cunoscuta lozincă: 
„Jos cu acei ce vor război, pentru 
pace luptăm noi“.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Onești a oglindit hotărîrea fermă 
a tuturor colectivelor de muncă din 
orașul petrochimiei de a contribui 
activ la îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al III—lea al partidului 
și de a realiza, în mod exemplar, 
planul la tofi indicii.
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Matura tinerețe

La Moscova, o sărbătoare 
a primăverii și păcii

Moscova a sărbătorit cu mare însu
flețire ziua de 1 Mai.

Ne-arn îndreptat spre Piața Roșie, 
pe sub ghirlande de becuri, de-a lungul 
bulevardelor împodobite cu portretele 
lui Lenin, cu mii și mii de steaguri roșii, 
cu lozinci închinate comunismului și 
păcii.

In tribunele din Piața Roșie, frumos 
pavoazate, se aflau mii de moscoviți : 
muncitori, inovatori, fruntași ai muncii 
comuniste, activiști de stat și ai organi
zațiilor obștești, ofițeri superiori ai Ar
matei sovietice. Printre oaspeți se aflau 
membrii delegațiilor muncitorești din 
multe țări. Erau de față, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic și atașați 
militari.

La orele 10 fix, în aplauzele îndelun
gate ale celor prezenți în Piața Roșie, 
urcă la tribuna Mausoleului lui Lenin, 
conducătorii P.C.U.S. și guvernului so
vietic, în frunte cu N. S. Hrușciov, în
soțiți de primul ministru al Cubei libere, 
Fidel Castro.

După ce a trecut în revistă trupele 
aliniate în Piața Roșie și pe străzile din 
jur, mareșalul R. I. Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S., a rostit o cuvîntare,. 
de la tribuna Mausoleului. Subliniind că 
poporul sovietic cinstește sărbătoarea de 
1 Mai în condițiile înfloririi forțelor sale 
creatoare, ale uriașei activități politice și 
in muncă, ministrul apărării al U.R.S.S. 
a declarat că poporul sovietic, strîns unit 
în jurul scumpului său partid comunist 
și al Comitetului său Central leninist, 
privește cu încredere în viitor, pășește 
cu fermitate spre culmile luminoase ale 
comunismului.

Faptul că forțele agresive nu au reușit 
să împingă omenirea în prăpastia unui 
război termonuclear nimicitor trebuie 
considerat ca cel mai important rezul
tat al întăririi puterii economice și mili
tare a țărilor socialiste, al promovării 
consecvente de către ele a politicii ex
terne iubitoare de pace, al holărîrii po
poarelor de a pune frîu agresorilor.

Militarii sovietici strîns uniți în jurul 
scumpului lor partid leninist, umăr la 
umăr cu militarii armatelor țărilor so
cialiste, stau cu vigilență de strajă păcii

Sub semnul solidarității internaționale
a celor ce muncesc

R. P. Chineză
PEKIN 1 (Agerpres). — Locuito

rii Pekinului s-au adunat în Piața 
centrală „Tiananmîn“ pentru a săr
bători ziua de 1 Mai. La tribuna ofi
cială au luat loc Sun Țin.lin și Dun- 
Bi-u, vicepreședinți ai R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, președintele Con
siliului de stat al R. P. Chineze, ac
tiviști de partid și de stat.

Prin fața tribunei au defilat oa
meni ai muncii din uzine, fabrici, 
instituții de învățămînt din capitală.

La festivitățile de 1 Mai de la 
Pekin au luat parte peste 3 milioane 
de persoane.

R« P. Bulgaria
SOFIA 1. Corespondentul Ager

pres transmite : Manifestația oame
nilor muncii din Sofia s-a desfășu
rat în Piața „9 Septembrie”. în tri
bună au luat loc conducători ai 
partidului și guvernului, în frunte 
cu Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar și președinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, precum și conducătorii 
delegațiilor sindicale străine care au 
sosit în Bulgaria pentru a participa 
la festivitățile de 1 Mai.

Timp de două ore zeci de mii de 
oameni ai muncii din Sofia, mun
citori, intelectuali, elevi și stu
denți, purtînd flori, scandînd lo
zinci au trecut, prin fața tri
bunei. Carele alegorice și diagramele 
oglindeau realizările cu care colec
tivele de muncă din unitățile eco
nomice au întîmpinat măreața zi a 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 1 Corespondentul 

Agerpres transmite : Străzile Var
șoviei, clădirile orașului, împodobi
te sărbătorește, au cunoscut în 
ziua de 1 Mai animația caracteristi
că marilor sărbători. Coloane de de
monstranți se îndreptau spre Piața 
parăzilor.

Aici, după intonarea imnului de 
stat, Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o 
cuvîntare cu prilejul zilei de 1 Mai.

Manifestația oamenilor muncii a 
fost deschisă de un detașament 
purtînd steagurile de luptă ale or
ganizațiilor politice și de masă, ale 
organizațiilor de tineret. Au urmat 
apoi șiruri compacte ale veteranilor 
mișcării muncitorești. în sunetele 
fanfarelor au defilat apoi zeci de 
mii de oameni ai muncii din fabrici 
și uzine, oameni de cultură, artă și 
știință, studenți și elevi.

Oamenii muncii din capitala Po
loniei au demonstrat pentru frăția 
și strînsa colaborare între popoa
rele lagărului socialist, pentru prie
tenie și pace între popoarele din 
lumea întreagă.

R. D. Germană
BERLIN 1 (Agerpres). — Din 

primele ore ale dimineții, coloanele 
de oameni ai muncii din capitala 
R. D. Germane s-au îndreptat spre 
Piața Marx-Engels, unde a avut loc 
demonstrația oamenilor muncii din 
Berlinul răsăritean cu ocazia zilei 
de 1 Mai.

în tribună se aflau Otto Grote
wohl, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președinte al 

și sînt gata întotdeauna să asigure nimi
cirea hotărîtă și deplină a oricărui agre
sor dacă acesta ar atenta la munca 
pașnică, la libertatea și independența 
U.R.S.S. și a celorlalte țări socialiste.

Începe parada militară, care este 
deschisă de elevii academiilor militare. 
Prin fața Mausoleului au defilat osta
șii diviziei mecanizate de gardă „Ta
man“, ostași ai infanteriei aerotranspor- 
tate, tancuri grele și piese de artilerie 
antiaeriană-autopropulsată, ale diviziei 
de gardă „Kantemir“, urmate de arti
lerie, inclusiv armele cu uriașă putere 
distructivă. Urmează apoi defilarea tru
pelor de rachete, care constituie baza 
puterii de foc a forțelor armate sovie
tice. La început, pe platforme auto trec 
proiectilele cu reacție, care dispun de o 
mare putere și înaltă precizie. Prin 
fața tribunelor trec apoi rachetele anti
aeriene argintii. Instalate pe mașini de 
luptă autopropulsate se perindă rachete 
de diferite dimensiuni și cu destinație di
ferită. Bătaia lor variază de la cîțiva ki
lometri pînă la multe sute de kilometri. 
Trec, de asemenea, instalații de rachete 
cu care sînt înzestrate navele militare 
sovietice. Tehnica sovietică a dotat flota 
maritimă cu puternice rachete cu bătaie 
lungă, capabile să acționeze în orice 
clipă din orice poziție și să transporte 
încărcătură nucleară pînă la orice punct 
al celui mai îndepărtat continent.

Parada militară a constituit o grăi
toare expresie a forței Uniunii Sovie
tice, aflată neabătut în slujba menținerii 
și asigurării păcii mondiale.

După parada militară începe demon
strația oamenilor muncii din Moscova. 
Un grup de motociclete străbate cu iu
țeală piața, purtînd flamuri pe care 
este înscrisă chemarea : „Proletari din 
toate țările, uniți-vă !”. Flamurile sînt 
urmate de un car alegoric înfățișînd 
chipul lui Lenin, încadrat de o lozincă 
în litere de aur : „Înainte spre victoria 
comunismului”.

După defilarea plină de voioșie a pio
nierilor, în piață apar coloanele de spor
tivi, printre care mulți purtători ai me
daliilor obținute la diferite concursuri 
internaționale.

Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Max Reimann, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Germania. Au 
fost de față delegațiile partidelor 
democratice și organizațiilor de 
masă din toate regiunile republicii, 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din R.F. Germană și Berlinul occi
dental, precum și invitați din peste 
30 de țări.

W. Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a rostit o cuvîntare în care a ară
tat importantele succese obținute 
de R. D. Germană în anii puterii 
populare.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 1 Corespondentul A- 

gerpres transmite : în piața Dozsa 
György, dominată de portretele lui 
Marx, Engels și Lenin, a avut loc 
tradiționala demonstrație a oameni
lor muncii unguri.

în tribuna oficială au fost pre
zenți conducători de partid și de 
stat în frunte cu Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluționar 
munci toresc-țărănesc, precum și re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
alte țări. Somogyi Miklos, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U. și președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Ungară, a adresat oamenilor muncii 
o cuvîntare de salut.

Prin fața tribunei oficiale au de
filat apoi sute de mii de oameni 
muncii.

ai

a-

R. D. P. Algeria
ALGER 1 (Agerpres).— Anul 

cesta poporul algerian a sărbătorit 
pentru prima oară în libertate ziua 
de 1 Mai.

în Piața Martirilor din Alger s-au 
adunat oamenii muncii din portul 
Alger, reprezentanți ai direcției gos
podăriei urbane, ostași ai armatei 
populare naționale. Coloanele au 
defilat în direcția Pieței Manevre
lor. Demonstranții scandau lozinci, 
le : „Trăiască solidaritatea interna
țională a oamenilor muncii |“, 
„Jos neocolonialismul !“.

La un mare miting, care a avut 
loc în piață, în fața „Casei poporu
lui“, au luat cuvîntul Ahmed Ben 
Bella, președintele Consiliului de 
Miniștri, și alte personalități.

Japonia
TOKIO 1 (Agerpres).— în parcul 

„Meidzi“ din capitala Japoniei s-au 
adunat miercuri 650 000 de oameni 
pentru a sărbători ziua de 1 Mai. 
Oameni de diferite profesii, de di
ferite convingeri politice, reprezen. 
tanți ai orașelor și prefecturilor din 
țară purtau în mîini pancarte pe 
care scria : „Trăiască 1 Mai — Ziua 
solidarității internaționale a oame
nilor muncii |“, „Nu, armelor nu
cleare !"

La miting a luat cuvîntul Kaoru 
Ota, președintele Consiliului Gene
ral al Sindicatelor din Japonia, S. 
Nosaka, președintele C. C. al P. C. 
din Japonia, Kavakami, președintele 
partidului socialist, și alții. în cu- 
vîntările lor a răsunat chemarea în
flăcărată la întărirea solidarității 
oamenilor muncii și la extinderea 
luptei pentru pace.
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Răsună imnul scump oamenilor mun
cii din toată lumea : Internaționala.

Pătrund apoi în piață coloanele de 
manifestanți ale moscoviților.

Trec prin fața tribunelor muncitorii, 
cei care prin munca lor apropie comu
nismul. Cele mai mari întreprinderi din 
capitală — constructoare de mașini, chi
mice, textile și de automobile — rapor
tează cu mîndrie despre îndeplinirea 
înainte de termen a planurilor, despre 
economiile realizate. In întreaga Mos
covă, două milioane de muncitori luptă 
pentru titlul de „udarnic al muncii co
muniste". In 4 ani ai septenalului, mos- 
coviții au făcut 900 000 de propuneri 
de raționalizări. Rezultatul ? 375 mi
lioane ruble economii. Aceste 3 cifre, 
plutind deasupra capetelor, sînt purtate 
de nesfîrșitele coloane de manifestanți.

Trec constructorii Moscovei, care îna
intează anual cu un ritm de peste 
100 000 apartamente. Prin numeroase 
machete, demonstranții ilustrează reali
zări de pe tot întinsul Uniunii Sovie
tice, unde se înalță noi hidrocentrale, 
se construiesc giganți ai metalurgiei, se 
sapă canale de sute de km.

In rîndurile demonstranților se află 
și harnicii muncitori ai satelor din apro
pierea Moscovei.

Aproape deasupra fiecărei coloane 
se văd machete ale sateliților artificiali 
ai pământului, ale rachetelor cosmice, 
portretele celor patru cosmonauți so
vietici.

Trecînd prin fața tribunelor, mosco- 
viții salută, agitînd ramuri de flori, pe 
Fidel Castro și ceilalți oaspeți cubani ; 
ei scandează lozinci în cinstea prieteniei 
frățești cu popoarele din țările socia
liste.

Demonstrația de la Moscova a dat 
expresie sentimentelor de solidaritate 
ale poporului sovietic cu forțele 
care în întreaga lume luptă pentru in
dependență, pace, socialism. Ea a fost 
o puternică manifestare a voinței de 
pace a popoarelor Uniunii Sovietice.

A. MUNTEANU
Moscova, (prin telefon);

După miting, pe străzile orașului 
a avut loc o demonstrație de masă.

Mitinguri și demonstrații de 
masă ale oamenilor muncii japo
nezi au avut loc și în alte orașe 
ale Japoniei. La manifestațiile de 
1 Mai din întreaga țară au partici
pat în total, 6 500 000 de persoane.

Franța
Deși vremea a fost urîtă, cerul 

fiind acoperit de nori 'aproape în 
întreaga Franță, ziua”de 1 Mai, a 
fost sărbătorită cu însuflețire de. oa
menii muncii de aci sub semnul uni
tății.

La Paris, în fața „Bursei muncii", 
a avut loc miercuri după-amiază, un 
miting cu participarea a mii de oa
meni ai muncii. Din toate colțurile 
Parisului, bărbați și femei, s-au în
dreptat încă de dimineață spre 
Piața Republicii, alături de care se 
află „Bursa muncii". Deasupra bal
conului acoperit cu pînză roșie, în 
care avea să ia loc prezidiul, litere 
mari înscriau chemarea : „Unitatea 
clasei muncitoare pentru revendică
rile sale, pentru libertate și pace 1’ 
In prezidiu se aflau conducători ai 
partidului comunist, fruntași ai sindi
catelor. Despre însemnătatea zilei 
de 1 Mai a vorbit Michel Vellaud, 
secretar al U.D.C.G.T., care a evo
cat succesele obținute în ultimul 
timp de clasa muncitoare din Franța 
și din toate țările.

In localități mai mari sau mai 
mici, au fost organizate mitinguri 
urmate de defilări, în tribune aflîn- 
du-se reprezentanți ai sindicatelor 
C.G.T., C.F.T.C., F.O. și ai altor or
ganizații democratice. Așa s-a în- 
tîmplat la Toulouse, Lyon și Nîmes, 
Rouen etc. în regiunile miniere 
Nord, Pas de Calais, Lorraine, în 
Cevennes, unde au avut loc recent 
marile greve, au fost organizate de 
asemenea manifestații la chemarea 
comitetelor formate din cele trei 
uniuni sindicale.

T. VORNICU
Paris, prin telefon.

l

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a plecat la Geneva

NEW YORK. La 30 aprilie, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
părăsit orașul New York, plecînd la 
Geneva, unde va prezida conferința 
anuală a Comitetului pentru coordo
narea activității organelor specializate 
ale O.N.U.

LONDRA. Conferința anuală a 
Sindicatului unit al constructorilor de 
mașini din Anglia, care se desfășoară 
la Blackpool, a adoptat în unanimi
tate, la 30 aprilie, o rezoluție de so-' 
lidaritate cu metalurgiștii greviști din 
Germania occidentală, care luptă pen
tru majorarea sala:iilor. „Metalurgiș
tii vest-germani pot fi siguri de spri
jinul constructorilor de mașini din 
Anglia“ — se spune în rezoluție.

MOSCOVA. La 30 aprilie deasupra 
stațiunii științifice în derivă „P. N.- 
12“ din Arctica a fost arborat drape-

Solemnitatea preluării de 
a administrației

KOTA BARU 1 (Agerpres). — La 
1 Mai, în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc în piața centrală a ora
șului Kota Baru (fost Hollandia), 
capitala Irianului de vest, reprezen
tanții Organizației Națiunilor Unite 
au remis oficial Republicii Indone
zia administrația Irianului de vest 
(fosta Guinee occidentală olan
deză).

După cum transmite corespon
dentul din Kota Baru al agenției 
France Presse, la ora 12 (5, ora 
Bucureștiului), pavilionul O.N.U. a 
fost coborît de un soldat al trupe
lor O.N.U. și în locul lui a fost înăl
țat drapelul Republicii Indonezia, 
în numele O.N.U., dr. Djalal Addoh 
(Iran), a remis apoi administrația 
teritoriului dr. Sujarwo Tjondrone- 
goro, reprezentantul guvernului Re
publicii Indonezia în Irianul de

edința Comisiei Permanente C.A.E.R. 
în domeniul industriei carbonifere

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința a XV-a a 
Comisiei Permanente C.A.E.R. în 
domeniul industriei carbonifere.

La ședință au participat delega
țiile : R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Po
lone, R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

Comisia a analizat activitatea 
desfășurată în-cursul anului 1962 și 
a trimestrului I 1963, a discutat și 
adoptat direcțiile de bază în activi
tatea ei pentru perioada următoare.

în scopul adîncirii colaborării 
tehnico-științifice în domeniul in
dustriei carbonifere, Comisia a exa
minat, împreună cu conducătorii 
consiliilor tehnico-științifice, direc
țiile și formele de activitate ale a-

După alegerile din Italia
Ziua da 1 Mai a coincis anul aces

ta în Italia cu marele succes repur
tat de forțele democrate italiene, și 
în primul rînd de Partidul Comunist 
Italian, în alegerile parlamentare 
din 28 și 29 aprilie.

Comuniștii se află pe primul loc 
în marile centre Milano, Genova, 
Torino, Bologna, Florența, Modena, 
Reggio-Emilia, Parma și în alte orașe 
și provincii.

Toate ziarele italiene remarcă fap
tul că în timp ce 
partidele de cen
tru și de dreapta 
au obținut cu 5,5 
la sută mai pu
ține voturi decît în 
1958, partidele de 
împreună peste 12 000 000 de voturi 
(cu 5 la sută mai mult ca în 1958) 
depășind, pentru prima oară, numă
rul voturilor partidului 
creștin: 11 700 000.

Comentînd rezultatele 
ziarul „Tempo“, care

Comentariile presei italiene

stingă au obținut

democrat-

alegerilor, 
în perioa

da campaniei electorale a sprijinit 
partidul democrat-creștin, a lost o- 
bligat să constate următoarele : „Po
litica de centru-stînga a democra
ției creștine a dat faliment pe plan 
electoral. Ce urmărea această po
litică ? In primul rînd, să-i izo
leze p9 comuniști. Dar partidul 
comunist a înaintat. Comuniștii și 
socialiștii au împreună 12 milioane 
de voturi, iată realitatea. Aceasta 
reprezintă cea mai puternică înain
tare a marxismului în Italia din 1946 
și pînă astăzi“.

Organul Vaticanului, „Osservatore

sfert din totalul 
au realizat cel 
pînă acum — 
ASSOCIATED 
alegerilor ac-

„Obținînd un 
voturilor, comuniștii 
mai mare succes de 
relatează agenția 
PRESS. Rezultatele 
tuale ar putea face să crească pre
siunile în vederea unei noi uniri a 
forțelor de stînga, ceea ce ar putea 
pune, în joc apartenența acestei 
țări la N.A.T.O.”.

„Specialiștii Departamentului de 
Stat, constată comentatorul din

■ ■ ■ .. ■ ■ . -•

Iul de stat al Uniunii Sovietice. Ds 
pe banchiză au fost emise primele 
semnale și a început transmiterea in
formațiilor științifice.

PNON PENH. Răspunzînd invita
ției prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, la 1 mai a sosit 
în Cambodgia, într-o vizită de prie
tenie, Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, însoțit de Cen I, ministrul 
afacerilor externe.
O scrisoare a Iui Suianuvong

către Suvanna Fumma

HANOI. Prințul Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central al Par
tidului Neo Lao Haksat, a adresat lui 
Suvanna Fumma, primul ministru al 
guvernului de coaliție laoțian, o scri
soare în care condamnă hotărîrea a- 
cèstuia din urmă de a se trimite în 
Valea Ulcioarelor un grup permanent 
al Comisiei internaționale de control.

către guvernul indonezian 
Irianului de vest
vest. La ceremonie au asistat mi
nistrul afacerilor externe al. Indone
ziei, dr. Subandrio, în calitate de 
reprezentant al președintelui Su
karno, și reprezentantul secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
C. V. Narasimhan. Peste 5 000 de 
persoane, invitați și locuitori ai ora
șului Kota Baru, au manifestat cu 
entuziasm scandînd „Merdeka” 
(Independență). *

AMBOINA 1 (Agerpres). — Aflîn- 
du-se în drum spre Irianul de .vest, 
Sukarno, președintele Indoneziei, a 
luat cuvîntul la un miting de masă 
al populației Insulei Amboina. El a 
cerut din nou ca teritoriilor Sara
wak, Brunei și Borneo de nord, a- 
flate sub jugul colonial englez, să 
li se acorde independență.

cestor organe ajutătoare ale Comi
siei cărora li se încredințează sar
cina să organizeze și să coordoneze 
elaborarea problemelor mai impor
tante ale programului tehnic în in
dustria carboniferă a țărilor mem
bre C.A.E.R.

Comisia a examinat și a adoptat 
ordinea de desfășurare a lucrărilor 
viitoare legate de coordonarea in
vestițiilor de bază în industria car
boniferă a țărilor membre C.A.E.R., 
a examinat materialele privind nece
sarul de utilaje ale acestor țări 
pentru dezvoltarea producției de 
cărbune în cariere pe perioada pînă 
în anul 1980.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie frățească și 
înțelegere reciprocă.

Romano“ se lamentează că „alegă
torii n-au înțeles așa cum se cu
vine învățătura bisericii“, și astfel în 
numeroase regiuni ale Italiei .„au 
învins teoriile sociale materialiste, 
marxiste, comuniste“.

Ziarul „Avanti“, organul central,al 
partidului socialist, scrie următoxt 
rele : „Trebuie să luăm act de succe
sul comuniștilor care, dovedește.,;că 
mulți muncitori au dorit să-și-; ex
prime în felul acesta opoziția lor 

față de nedrep
tățile, prea multe, 
ale societății ita
liene“.

Incercînd să a- 
tenueze eșecul su- 

democrat-creștin,

sâ se 
comu-

unită-

ferit de partidul
ziarul „II Popolo“ -gorganul central 
al acestui partid — declară că „în
tărirea comuniștilor a provocat con
fuzie“ (!) și cheamă celelalte partide 
(inclusiv pe cele de dreapta) 
unească „pentru a face față 
niștilor“.

Sub titlul „Victorie 1 Cauza 
ții, democrației și socialismului îna
intează. Italia se îndreaptă 
stînga“, ziarul „Unita“, 
semnificația rezultatelor 
de duminică, subliniază : 
rezultat care dă o lovitură 
monopolului politic al partidului de
mocrat-creștin și tuturor manevrelor 
prin care el a căutat cu disperare 
să-l mențină. Ne aflăm în fața unor 
rezultate care vor pune în mișcare 
întreaga situație politică“.

spre 
relevînd 

alegerilor 
„Iată un 

puternică

GIORGIO PASTORE

Washington al agenției ASSOCIA
TED PRESS, Endre Marton, se aș
teaptă la o perioadă politică grea 
în Italia înainte ca premierul Fan- 
fani, sau poate altcineva, să găsea
scă o formulă pentru o nouă coali
ție. Analizînd rezultatele alegerilor 
— continuă Marton — specialiștii 
americani au constatat că partidul 
lui Fanfani, creștin-democrat, a 
pierdut mai multe voturi și comu
niștii au cîștigat mai multe decît 
s-a așteptat Washingtonul”.

In scrisoare se spune că această hotă- 
rîre cotravine spiritului și literei acor
durilor de la Geneva cu privire la 
Laos, violează principiul unanimității 
dintre cele trei grupări. Sufanuvong 
cere primului ministru să anuleze a- 
ceastă hotărîre.

DAMASC. „Consiliul național al 
comandamentului revoluției“ din Si
ria a dat publicității o nouă listă de 
persoane private de drepturile poli
tice și cetățenești. Pe ea figurează 40 
de foste personalități politice și mili
tare. Numărul total al persoanelor 
private de drepturi se ridică la 141. 
Potrivit decretelor emise de „Consiliul 
național al comandamentului revolu
ției“ din Siria vor fi deferite justi
ției 22 de personalități politice și mi
litare fiind acuzate de înfăptuirea lo
viturii de stat din 28 septembrie 1961, 
în urma căreia Siria s-a desprins de 
R.A.U.

NEW YORK. La baza militară 
aeriană Vandenberg (statul Califor
nia) a explodat racheta intercontinen
tală „Titan-1“ chiar pe rampa de lan
sare. Un reprezentant al forțelor 
aeriene militare•“âîef'S.U.A. a declarat 
că „nu se cunosc cauzele acestei ex
plozii“.

(Urmare din pag. III-a)

cologic : sărbătoresc un an de la 
căsătorie. S-au cunoscut pe litoral, 
în ’61, .cină Marineecu, muncitor și 
elev, era în concediu la mare.

Cu țeluri mari
Ce pui trebuie să fi intrat Gheor

ghe Toma pe porțile Institutului Po
litehnic dacă a primit diploma de 
inginer la cîteva luni după ce abia 
împlinise 21 de ani. Dar faptul e 
fapt — bursa de merit în toți cei 
cinci ani de studii nu se dă pentru 
ochii frumoși ai nimănui, chiar cînd 
— este cazul — sînt într-adevăr 
frumoși.

După doi ani și jumătate, la servi
ciul tehnolog-șef te întîmpină un 
tînăr cu preocupări de o gravă în
semnătate. Pe planșeta din fața lui, 
rigla de calcul și celelalte ustensile 
ale proiectantului pun Ia punct o 
lucrare migălos elaborată. Aici se 
creează și utilaje pentru mecaniza
rea și modernizarea fabricației. 
Căutarea anevoioasă a soluției efi
ciente, aceea care, odată aflată, 
pare atît de simplă, „bătaia de cap 
pentru descoperirea oului lui Co- 
lumb' este munca pentru care sim
te o magnetică atracție. Mai înainte 
de a fi aici a lucrat vreme de doi 
ani la secția de scule-utilaje. Unde 
tot ce învățase la cursuri, în prac
tică, în excursiile de studiu s-a ve
rificat, s-a consolidat. Și unde, mal 
ales, a făcut cei mai de seamă pași 
în cunoașterea și aprecierea tova
rășilor săi de idei și de generație, 
tinerii muncitori.

Ca mai toți inginerii uzinei, a fost

FOTBAL ; București — Copenhaga 2-0
COPENHAGA 1 (Agerpres). — Echi

pa selecționată de fotbal a orașului 
București și-a început turneul în Da
nemarca întîlnind marți în nocturnă 
reprezentativa orașului Copenhaga. Pes
te 12 000 de spectatori au urmărit pe 
stadionul „Idraetsparken“' acest joc, 
care s-a încheiat cu scorul de 2—0 
(2—0) în favoarea fotbaliștilor noștri. 
Ambele goluri le-a înscris Constantin. 
In minutul 20, acesta a primit o pasă

In cîteva rînduri
Miercuri, pe noul stadion timișorean, 

s-au disputat două meciuri internaționale 
de fotbal : U.T. Arad—Velej Mostar 
(Iugoslavia) 5—0 (3—0) ; Știința Timi
șoara—Gyôri Vasas (R.P. Ungară) 3—2 
(2—1). Astăzi, pe același stadion, se 
joacă meciurile U.T.A.—Györi Vasas și 
Știința—Velej Mostar.

tn ultimele jocuri ale primei părți a 
turneului republican masculin de volei, 
Rapid București a învins cu 3—0 pe Di
namo București, iar Tractorul Brașov a 
întrecut cu 3—2 pe Știința Cluj.

Returul turneului începe astăzi în sala 
Floreasca. De la ora 17 se vor desfășura 
jocurile Dinamo București—Știința Cluj 
și Tractorul Brașov—Rapid București.

Federația franceză de specialitate a 
selecționat ‘ echipa reprezentativă de ci
clism a țării care va lua la 9 mai startul 
In „Cursa Păcii”. Echipa este alcătuită 
din Hurel, Dupont, Paillier, Sinoquet și 
Genet (rezerve : Lefranc, Reaux).

La Kosice s-a disputat meciul inter
național de fotbal dintre echipele selec
ționate olimpice ale R.S. Cehoslovace și 
R.P. Bulgaria. Fotbaliștii bulgari au obți
nut victoria cu scorul de 2—1 (0—0).

Continuîndu-și turneul în Europa echi
pa braziliană de fotbal Flamengo Rio 
de Janeiro a jucat la Varșovia cu selec
ționata de tineret a R.P. Polone, Gazdele 
au cîștigat cu 3—1 (1—1).

(fjwfeg » Cinematografii)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Boema — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 10,30) ; Lăsațf-mă să 
cînt — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Cer
cul de cretă caucazian — (orele 15) ; Fe
bre — (orele 19,30). (Sala Studio) : Ma
șina de scris — (orele 15,30) ; Ancheta 
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Ciocirlia — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Unchiul Vania — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. I) : Cum vă 
place — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Tache, lanKe și Ca- 
dîr — (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 15) ; Faraonii — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) . Chirița în provincie — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Foștii co
pii — (orele 10). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). 
O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Concert dat de cîutărețul francez Charles 
Aznavour și formația sa de muzică 
ușoară — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Ca la 
revistă — (orele 20). (Sala din calea Vic
toriei 174) : Muzica bat-o vina — (orele
20) , Ansamblul de cîntecc și dansuri al 
C.C.S. : Seară de concert — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Că
luțul cocoșat — (orele 11). Circul de stat: 
Pe aripile prieteniei — (orele 16 și ore
le 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,39; 14; 16,39; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu : rulează la cinematogra
fele Republica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 
21,15), București (9,30; 11,45; 14; 16,30;
13,45; 21), Gh. Doja (10; 12,30; 15.30; 17;
20.30) , Ștefan cel Mare (10; 12; 15,30; 18;
20.30) . Salut viața : rulează la cinemato
grafele Giulești — cartierul Ciulești (9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10, 12: 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15). Drumul spre chel: 
V. Roaită (10; 12; 14; 18,15; 20,30), Fla
căra (16; 18,15; 20,30). Căpitanii lagunei 
albastre : rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18.30; 20,45), Gri- 
vița (12,15; 15; 17,30; 20), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Pămîntui îngerilor : rulează 
la cinematograful Luceafărul (15; 17; 19;
21) . Lanterna cu amintiri : Tineretului
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30).
Turneul veseliei : Victoria (10; 12; 14; 
16.15; 18,30; 20,45). G. Bacovia (15; 17; 19; 
21), 30 Decembrie (16; 18; 20). Prietenul 
nostru comun : Central (10,30; 13; 15,30; 
18, 20,30). Lupeni 29 — cinemascop (am
bele seri:) ; Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 15, 
după-amlază 17.30; 20). Legea-i lege :
1 Mat (10: 12,15; 15,30: 18: 20,30). Program 
special pentru cop i la orele 10 la cine
matograful 13 *- p’embrig. Pescărușul
negru : 13 S»otembrle (11,30: 13,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Sosește circul — Ancora : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). Alibiul nu a- 
junge : rulează la cinematograful Maxim 

lector la cursurile de ridicare a ca
lificării. Punți multiple luau naștere 
între lector și rectificatorii, frezorii, 
strungarii cursanți. Odată cu „ale
gerea regimurilor optime pentru aș- 
chiere", băieții se împărtășeau șl 
din voia bună răspîndită în lecțiile 
lui. La rîndul lor, matrițerii l-au ui
mit cu dorința lor de cunoaștere. La 
întrebarea lui : „despre ce vreți să 
mai învățați", venea un potop cald, 
învăluitor și tonic. Prietenul lor. In 
producție și nu numai acolo. La un 
calcul mai greu, la citirea unui de
sen mai complicat, răsărea lingă ei.

Acum proiectează utilaje. Entu
ziasmul i se materializează în liniile 
fine ale desenului tehnic. Țelurile 
sînt mari. In fiecare zi, în dțțrtea u- 
zinei îl întîmpină panouri mari cu 
cifre și imagini : „Produsele'noastre 
— la nivelul tehnicii mondiale". 
Uite aici grupul electrogen pentru 
alimentarea aparatului de' proiecție 
cu bandă îngustă, controlerul pen
tru troleibuz, uite motoarele asin
crone trifazate... Cu greutăți ' și ga
barite reduse, cu caracteristici teh
nice și funcționale înalte.

Pentru dezvoltarea tehnicii noi, 
inginerul de 24 de ani se simte plin 
de energie cutezătoare. De vorbe 
mari își propune să se ferească. De 
fapte mari, însă...
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Trei tineri de la Uzina de mașini 
electrice București, construită pe 
cîmpul Cotrocenilor, pe locurile de 
unde, acum o jumătate și ceva de 
veac, s-a ridicat pentru prima dată 
Aurel Vlaicu la bordul avionului pi
lotat de el. „Tinerețea dé timp 
se mlădie pe tinerețea de cuget". 
Indiscutabil, poetul are dreptate.

de la Badea și a șutat puternic de la 
18 m trimițînd balonul in plasă. După 
10 minute, Constantin a intrat în po- 
sosia balonului, în urma, unei combi
nații pe tripletă, înscriind pe lingă por
tarul Larsen. Gazdele au avut o mare 
ocazie de a marca, pe care însă a ra- 
tat-o centrul atacant Ole Madsen. 
După pauză, inițiativa a aparținut, de 
asemenea, fotbaliștilor romîni. Gazdele 
au contraatacat periculos în finalul jo
cului, dar Motroc sau în ultimă' instan
ță Eremia au împiedicat modificarea 
scorului.

Astăzi, la Ejsberg, reprezentativa o- 
rașului București intîlnește echipa lo
cală, care ne-a vizitat anul trecut țara.

Astă-seară pe „Republicii"

Finala ,,Cupei Tineretului"
Primele meciuri ale „Cupei--Tineretu

lui’’ la fotbal au avut loc aseară pe sta
dionul „Republicii” din Capitală. . Par
tida dintre echipa Progresul București și 
selecționata categoriei B s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 (1—3). tn finală, s-.a cali
ficat selecționata categoriei. B care a 
transformat apoi 8 din 10 lovituri de la 
11 m. (Progresul a înscris doar 5). Cea
laltă finalistă este selecționata secundă 
a Capitalei, învingătoare aseară cp 1—0 
în fața echipei brașovene Steagul Roșu.

Astă-seară, pe același stadion,’"cu în
cepere de la ora 17, se dispută ultimele 
meciuri : Progresul București’—Steagul 
Roșu și selecționata categoriei B—selec
ționata secundă a Capitalei.
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Meciul BotviniiiK-Pctrosian
Meciul pentru titlul mondial de șah 

dintre M. Botvinnik și T. Petrosian a 
continuat ieri la Moscova cu desfășura
rea partidei a 16-a. Partida a fost între
ruptă la mutarea a 41-a,. urmîndisă fie 
continuată astăzi. Scorul este ■ in4 prezent 
de 8—7 în favoarea lui Petrosian.

Gorki (16; 18,15; 20,30). C.umpără-ți un 
balon ; înfrățirea între popoare (15,30; 
17,45; 20), Alex. Sabia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Arta (15; 17; 19; 21 —• grădină
20) , Volga (10: 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
G. Coșbuc (10; 12; 14: 16; 18; 20). Omul 
cu pantaloni scurți : Cultural (15f 17; 19;
21) . Prietenie interzisă : rulează Ia cine
matograful Alex. Popov în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 21. Va
canță la mare — cinemascop : 8 Martie 
(10; 12; 14; 16,15; 13,30; 20,30), Grădina
„Alex. Sahia“ (orele 19,45). țin erou In 
papuci : rulează la cinematograful C-tln 
David (16; 18,15; 20,39). Camelia : Unirea 
(11; 15; 17; 19; 21). Bunica Sdbella : T. 
Vladimirescu (15: 17; 19; — grădină 29), 
23 August (19; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15; 
— grădină 29). Revista de la miezul nop
ții — cinemascop: Miorița (10; 12; 16,30; 
18.45; 21). Omul merge după soare : Mun
ca (16; 18,15; 20.30). Griji — cinemascop : 
Popular (15; 17; 19; 21). Chiriașul : Mo
șilor (15; 17; 19; 21). Mongolii — cine
mascop : 16 Februarie (14; 16; 18; 20). Di
vorț italian : rulează la cinematografele 
M, Eminescu (11; 14;15; 16,39: 18,45: 21), Ol
ga Bancic (19,30; 15: 17; 19; 21).' Circul: ru
lează la cinematograful Ilie’ Pintille (16; 
18; 29). Tinerii — cinemascop : Libertății 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Rîul și 
moartea : Drumul Serii (15, 17: 19; 21). 
B. Dclavrancca (16; 18; 20). Violență în 
piață : rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15: 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE: Orele 19,00 —»De Ziua 
Tineretului : „Cîntec și joc“, 10,45 — Jur
nalul televiziunii. -20.00 — yarietați 
Transmisiune din' studioul de -concerte 
al Radioteleviziunii. In pauză : vînătoa- 
rea de urși — film documentar. 21.20 — 
Partea a Il-a a emisiunii de varietăți. 
In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă, 

cu cerul variabil în jumătatea de sud a 
țării și ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros în rest, unde local au căzut ploi 
temporare și sub formă de averse. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit din sec
torul vestic exceptînd Dobrogea unde a 
prezentat intensificări din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la orele 14' înregis
tra valori cuprinse între 11. grade la Si- 
ghet și Rădăuți șl 24 de grade la.Făurel, 
Tecuci și Măicănești.

In București : vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost, de 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 mai. In țară : vreme călduroasă, cu 
cerul variabil. Pe alocuri vor cădea ploi 
de scurtă durată fiind mai frecvente în 
jumătatea de nord a țării. Vînt moderat 
din sectorul vestic. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse în. 
tre 5 șl 15 grade, iar maximele între 16 
și 26 de grade. Local mal ridicate. In 
București : vreme în general friimoasă ș 
călduroasă, cu cerul variabil, vînt mo 
derat. Temperatura in creștere.


