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Sărbătorită sub semnul celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Comunist Român, 
ziua de 1 Mai a prilejuit anul acesta o 
nouă și vibrantă afirmare a dragostei po
porului față de patria noastră — Republica 
Socialistă România, față de partid, o do
vadă a încrederii nestrămutate în politica 
sa înțeleaptă.

La București, 250 000 de cetățeni și-au 
dat întîlnire în Piața Aviatorilor — tradi
ționalul loc de desfășurare a marilor săr
bători populare — împodobită și de astă 
dată sărbătorește. Semnificația acestei zile 
este simbolizată de marele glob pămîntesc, 
care domină piața de la înălțimea tribunei 
centrale, deasupra căruia se înalță un mare 
steag roșu cu data festivă 1 Mai; pe pan

glica purpurie ce-1 înconjoară este înscrisă 
chemarea de luptă: „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă!“. De cealaltă parte a pieței, se 
înalță un mare medalion cu portretele das
călilor proletariatului Marx-Engels-Lenin. 
Fluturînd în adierea vîntului de primăvară, 
flamuri purpurii se îngemănează cu trico
lorul steagurilor patriei. Sute de drapele se 
înalță deasupra mulțimii aflate în piață 
pentru a lua parte la miting. Oamenii mun
cii poartă stemele partidului și țării, ta
blouri ale lui Marx, Engels, Lenin, chipul 
fiului credincios al poporului nostru — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, portretele mem
brilor Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
grafice ilustrînd realizări ale economiei

noastre naționale, nenumărate buchete de 
flori.

Ora 9. în tribuna centrală își fac apariția 
conducătorii partidului și statului. Miile de 
oameni ai muncii aflați în piață salută cu 
aplauze și urale îndelungi pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan. Alexandru Moghioroș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, pe 
membrii supleanți ai Comitetului Executiv 
și secretarii C.C. al P.C.R., pe vicepreședin-
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Foto : Gh. VințilâTribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală

Cuvîntarea tovarășului

Paul Niculescu-Mizil
Dragi Tovarăși,
Dragi oaspeți de peste hotare,
Poporul român sărbătorește astăzi, îm

preună cu oamenii muncii din întreaga lume, 
Ziua solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției în lupta pentru liber
tate și viață mai bună, pentru pace, demo
crație și socialism.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Guvernul Republicii Socialiste 
România adresează muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, un fierbinte 
salut, felicitări pentru realizările de seamă 
obținute în dezvoltarea economiei și culturii, 
urări de noi succese în activitatea neobosită 
pentru înflorirea patriei socialiste !

Exprimînd sentimentele întregului popor 
român, adresăm un salut frățesc oaspeților 
noștri, tuturor delegaților de peste hotare, 
care participă împreună cu noi la această 
sărbătoare.

Sărbătorim 1 Mai în condițiile cînd între
gul nostru popor înfăptuiește cu hotărîre și 
elan programul elaborat de cel de-al IX-Iea 
Congres al Partidului Comunist Român. 
Anul care a trecut de la acest Congres de în
semnătate istorică a fost bogat în eveni
mente. Marile izbînzi ale poporului, profun
dele transformări revoluționare care au 
schimbat din temelii înfățișarea patriei și-au 
găsit consacrarea în Constituția Republicii 
Socialiste România. Planul de șase ani a 
fost încheiat cu succes. Cu deosebită satis
facție relevăm rezultatele bune cu care po
porul nostru a început înfăptuirea prevede
rilor noului cincinal. Planul producției in
dustriale pe primele 3 luni ale anului în curs 
a fost îndeplinit în proporție de 102,2 la sută. 
Producția globală industrială realizată in a- 
cest trimestru este de aproape două ori și 
jumătate mai mare decît întreaga producție 
a anului 1938.

Se înfăptuiesc cu succes sarcinile stabilite 
de partid privind îmbunătățirea conducerii 
și planificării agriculturii, dezvoltarea în
zestrării ei tehnico-materiale, sporirea pro
ducției agricole, ridicarea nivelului de viață 
și cultură în satele noastre. Lucrările de pri
măvară se desfășoară în condițiuni bune, în- 
sămînțările fiind terminate în majoritatea 
regiunilor țării.

Oamenii de știință, artă și cultură, în
treaga intelectualitate participă activ la 
opera de construcție socialistă, consacră ta

lentul și energia lor creatoare dezvoltării 
economiei și culturii, înfloririi patriei.

Succesele obținute în timpul scurt care a 
trecut de la Congresul partidului ne întăresc 
convingerea că poporul nostru, strîns unit în 
jurul încercatei sale călăuze — Partidul Co
munist Român — va da viață obiectivelor 
insuflețitoare stabilite de Congres, spre bi
nele și prosperitatea națiunii noastre so
cialiste.

Tovarăși,

Epoca noastră se caracterizează prin mari 
schimbări sociale, prin întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului, intensificarea 
luptei popoarelor împotriva imperialismului, 
pentru suveranitate și independență, prin am
ploarea crescindă a acțiunilor clasei munci
toare, a mișcării de eliberare națională, a 
mișcărilor democratice, pentru pace și pro
gres social.

Sub steagul atotbiruitor al marxism-le- 
ninismului, popoarele țărilor socialiste do- 
bîndesc victorii însemnate în făurirea noii 
orînduiri, sporind astfel forța economică, so
cială, politică și militară a sistemului socia
list mondial, înrîurirea pe care acesta o 
exercită asupra dezvoltării istorice.

Corespunzător intereselor fundamentale ale 
poporului român, ale cauzei socialismului și 
păcii, țara noastră pune în centrul politicii 
sale externe alianța frățească cu statele socia
liste, dezvoltă multilateral legăturile de prie
tenie și colaborare cu toate țările sistemului 
mondial socialist.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, transmitem po
poarelor din Uniunea Sovietică, China, Bul
garia, Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia, Po
lonia, Republica Democrată Germană, Alba
nia, Republica Democrată Vietnam, Republi
ca Populară Democrată Coreeană, Mongolia, 
Cuba — un cald salut tovărășesc, sincere 
urări de noi succese în opera de construire a 
socialismului și comunismului !

România socialistă militează activ pentru 
promovarea în relațiile internaționale a prin
cipiilor suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc, pen
tru respectarea strictă a dreptului sfînt al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de 
a-și afirma ființa națională, de a-și alege 
nestingherit calea dezvoltării politice și eco
nomice.

(Continuare în pag. a III-a)
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Coloanele primăverii au adus Capitalei suflul marii sărbători
Foto : M. Andreesca

MASĂ OFERITĂ DE
COMITETUL CENTRAL

AL P.C.R.
Duminică la amiază, după ma

rea demonstrație de 1 Mai a oa
menilor muncii din Capitală, a 
avut loc o masă tovărășească ofe
rită de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, la Pala
tul Snagov. Au participat tovară
șii: Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Alexandru Moghioroș, Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Leontin Sălă
jan, Ștefan Voitec, membrii su
pleanți ai Comitetului Executiv, 
secretarii C.C. al P.C.R., membrii 
și membrii supleanți ai C.C. al 
P.C.R., membrii Consiliului de 
Stat și ai guvernului, șefi ai unor 
instituții centrale, activiști de 
partid, numeroși veterani ai miș
cării revoluționare din țara noas
tră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
luînd cuvîntul, a felicitat pe cei 
prezenți cu ocazia sărbătoririi zi
lei de 1 Mai — ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua muncii și a primăverii. Vor
bitorul s-a referit la tradițiile 
vechi ale mișcării muncitorești 
din țara noastră, la activitatea 
primelor cercuri socialiste, a 
partidului socialist, creat în 1893, 
care au premers lupta revoluțio
nară a partidului comunist. El a 
amintit apoi felul în care comu
niștii, oamenii muncii sărbătoreau 
ziua de 1 Mai în anii grei ai ile
galității, în condițiile luptei de 
clasă, demonstrațiile, mitingurile.

manifestațiile, serbările cîmpe- 
nești organizate cu acest prilej. 
Evocînd puternica demonstrație 
de la 1 Mai 1939, vorbitorul a 
subliniat lupta desfășurată de 
comuniști, de forțele progresiste 
ale poporului român împotriva 
fascismului, a înfeudării țării 
Germaniei hitleriste, împotriva 
pregătirii războiului antisovietic, 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale poporului, a independenței și 
suveranității patriei. El a amintit 
lupta desfășurată de partidul co
munist pentru mobilizarea tuturor 
forțelor patriotice ale poporului 
român în vederea răsturnării dic
taturii militaro-fasciste, eliberării 
României, revoluției și transfor
mării socialiste a societății.

Sărbătorim acum ziua de 1 Mai 
— a spus vorbitorul — în condi
țiile unor mari victorii în opera 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste, la care și-au dat contri
buția, în diferitele etape ale luptei 
revoluționare, vechii militanți ai 
partidului și mișcării muncitorești, 
toate generațiile.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru parti
dul comunist, pentru activul său, 
pentru veteranii mișcării revolu
ționare, pentru poporul român — 
creatorul a tot ceea ce s-a făurit 
de-a lungul anilor în patria 
noastră socialistă, pentru unita
tea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, pentru 
solidaritatea oamenilor muncii 
din întreaga lume în lupta pentru 
pace, democrație și socialism.

(Agerpres)
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In Capitală și în orașele patriei, sute de mii de oameni ai muncii 

au salutat ziua de 1 Mai 1966 și cea de-a 45-a aniversare a partidului
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— O să fie frumos, au spus mulți, încă de cu seară, cînd ploua în lege. 
Și așa a f
— O să tie frumos, au spus mulți, încă de cu seara, cînd ploua in lege.
Și așa a fost, frumos, dar o frumusețe care depășea toate așteptările. Rareori s-a văzut o boltă atît de senină, un senin per

fect, nici măcar umbra unui nor. Și totuși, sub un soare neumbrit, o zi răcoroasă. Cu o seară înainte, cîțiva friguroși se mai gîndeau 
cu jind la caloriferele în funcțiune în timpul iernii — și, deodată, albastrul acesta uluitor.

Țara, de la un capăt la altul, în temperatura marilor elanuri populare, a înfrățit anul acesta marea tradiție a lui 1 Mai cu 
apropiata aniversare a gloriosului ei partid. 1 și 8, două cifre vecine de-a lungul întregii demonstrații, opt zile diferență, opt zile de 
primăvară și de trecere în revistă și muncă străbătută de avînt. Siluete uriașe — Argeșul, Porțile de Fier, Galații marelui Combinat 
siderurgic, Agricultura cooperatistă, Știința, Artele, Școala, într-un cuvînt, mari construcții, orașe înnoite și forțe spirituale înzecite — 
sînt fundalul acestui prim Mai sărbătorit de cînd România este Republică Socialistă.

Această unică realitate, mare și copleșitoare, face ca toate demonstrațiile acestei mari zile, de la cea din Piața Aviatorilor 
pînă la mica adunare a forestierilor din străvechii codri ai lui Ștefan să fie una singură, a poporului.

Un profil nou — locomotiva Diesel cu cei 1 250 cai putere — e prezent nu numai pe panourile reșițenilor, dar și pe cele ale 
constructorilor de mașini din București, și ale multor altor colective din țară. Țara a crescut : o zi de-a noastră este cît zece zile ale anului 
1938. (Mai precis : în cinci, săptămîni realizăm întreaga producție industrială a anului '38). Dar distanțele sînt mai mici, locomotiva 
puternică le străbate mai iute si mai des, sîntem si mai uniți în jurul înțeleptului nostru conducător, ai cărui 45 de ani îi sărbătorim : 
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN.

Să străbatem împreună cu cititorul această unică sărbătoare, din Piața Aviatorilor pînă în micul sat pierdut pe întinderile 
Bărăganului,- pînă în mina din nord, pînă la răsărit și pînă la apus și pînă la Dunăre, pretutindeni unde, la aceeași oră, în același 
elan, cetățenii României socialiste au manifestat unitatea lor de muncă și ideal în jurul Partidului Comunist Român.

ier-

de ieri
și de mîine

In Piața Aviatorilor, mii de oa
meni salută cu aplauze și urale în
delungi pe conducătorii de partid 
și de sfat. Sute de mii de oameni 
urmăresc momentul în fața televi
zoarelor, oameni în vî-rsfă, care se 
bucură că le-a fost dat să apuce 
asemenea vremi de elan și înflorire 
a (ării, copii, care poartă în ei sin
gurul lucru mai frumos decît pre
zentul țării, — viitorul ei.

Tradiția le dă întîietate și de a- 
ceea marea demonstrație din piață 
este deschisă de ei. Sînt parcă 
aceiași copii, aceiași trompeți, 
poartă aceleași mingi, poate ceva 
mai mari, aceleași note bune luate 
la învățătură poate ceva mai mari, 
aceleași flori și aceleași jucării, 
poate mai frumoase — numai că 
acela care defilau în anii trecuți sa 
adaugă acum la coloanele maturi
tății. Să vorbim cu una dintre pio
nierele pe care le salutam nu de 
mult, și pe care cîțiva dintre cei ce 
citesc acum aceste rînduri o vor 
cunoaște curînd ca proaspăt inginer 
sosit în fabrica lor.

— Proiectul meu de diplomă, ne 
spune studenta Rodlca Budulan, 
reprezintă o mare fabrică de 
tricotaje. Voi fi a șaptea ingineră 
din familie : tata și doi unchi fiind 
primii, urmînd apoi 
care au terminat tot 
soțul meu, coleg de 
pă cu mine. Sîntem 
nică, și cînd spun 
dese nu numai la familia mea, 
destinul nou al țării, la avînful ei 
modern.

Un grup de fetițe și băieți urcă 
la tribună, cuprind în îmbrățișarea 
lor proaspătă pe conducătorii iubiți 
ai partidului și sfatului. Flori proas
pete, la fel de proaspete ca pio
nierii care le dau, flori proaspete 
încarcă tribuna, flori și copii sub un 
cer senin, după ani grei de luptă, 
într-o țară liberă și înfloritoare.

— Mă simt emoționată, îi declară 
Ana Orza corespondentului nostru 
din Tîrgu Mureș. Zilele trecute am 
fost primită în rîndul membrilor 
Partidului Comunist Român. Mai 
mult, nu știu ce să vă spun : mă 
simt foarte, foarte emoționată, am 
fost de față la Congresul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
ducție, îmi venea amețeală 
uitam în sala aceea mare, 
întipărit în minte cuvintele 
le-a rostit atunci tovarășul 
Ceaușescu, știu cită muncă stă în 
fața noastră și vreau să 
dese la înălțime.

Ana e șefă de echipă 
rativa din satul Nazna, e 
tre comuniștii pentru care munca 
se desfășoară acum pe terenul re
coltelor. Alexandru Ciobanu, bucu- 
reștean, veghează la alt gen de re
colte.

— Multă lume, spune el înăl- 
țîndu-se pe vîrfuri, vrînd să pri
vească peste umerii coloanelor fără

sfîrșit, în drum spre Piața Aviato
rilor. După socoteala mea, de la 1 
Mai de anul trecut pînă azi, vreo 
50 000 de bucureșfenl s-au mutat în 
casă nouă. Numai noi am dat în 
primire 3 600 apartamente.

Ciobanu e constructor la „1 Mon
taj" și ne declară că se află încă 
sub impresia consfătuirii pe țară a 
constructorilor, la care a luat parfe.

— Faptul că s-a făcut o consfă
tuire națională arată cuvînful greu 
pe care îl are azi construcția în 
toată viața noastră. Sigur că eu, 
care lucrez pe șantiere de locuințe, 
mă gîndesc în primul rînd la 76 
de mii și mai bine de apartamente 
ivife în Capitală în ultimii ani.

Coloanele S-au pus în mișcare, 
camerele din Piața Aviatorilor se 
ațintesc asupra celor frei raioane 
ale Capitalei care deschid de
monstrația oamenilor muncii.

care vorbește de la sine, 
dintr-o privire, o vîrstă 
încercări și muncă plină 
La ora aceasta, imagini 

demonstrafia noastră sînf

E cifra care domină, alături de 
1 al lui Mai, întreaga demonstra
ție a oamenilor muncii.

E cifra 
pricepută 
de lupfe, 
de spor, 
de la 
transmise prin inferviziune popoare
lor frățești ale țărilor socialiste, a- 
răfînd imaginea unui popor strîns 
unit care își aduce contribuția la 
marea cauză a socialismului și păcii. 
România socialistă, prin strădania 
celor 45 de ani de lupte ai parti
dului și poporului ei, este azi un 
sfat cu o economie stabilă și tot
odată dinamică.

Cele trei raioane care deschid 
demonstrația — „23 August", 
dor Vladimirescu" și „Grivița Roșie 
— poartă în 
multicoloră a 
motoare, nervuri i 
mat sau lucios.

Din trecere, 
muncitorii unui 
tean nou printre 
de mașini unelte și agregate, și pe 
cei de la țevi sudate, apoi pe mun
citorii și inginerii întreprinderii de 
radio și semi-conducfori. Un mare 
televizor purtat de cei de la „Elec
tronica" își dezvelește brusc „ecra
nul" de pînză lăsîndu-ne să vedem, 
îndărătul lui, zece copii zîmbitori.

„Tu- 
n 

frunte, prin paleta 
florilor, imagini de 

complicate de ofel

să remarcăm pe 
colectiv bucureș- 
celelalte, Fabrica

Pentru ochiul specialistului, aseme
nea imagini spun mai mult decîf 
ceea ce vezi cu ochii :

— In ultimii șase ani, ne spune 
la tribună un tovarăș de la institutul 
de statistică, oamenii pe care îi ve
deți defilînd au produs de cinci ori 
mai multe aparate de radio decîf 
avea întreaga Românie dinainte de 
război : cîte un aparat de fie
care bucureștean, adică aproape 
1 500 000.

Dar pe fov. Mihai Grigoraș îl im
presionează acum alt aspect.

— „Simt’ pulsul fiecăreia dintre 
cele 103 întreprinderi ale construc
ției noastre de mașini, spune ingi
nerul Grigoraș, care lucrează în 
planificarea ministerului respectiv. 
Ne îndreptăm spre sarcina pusă de 
Congresul al IX-lea — a asigura două 
treimi din necesarul nostru — și în 
același timp acoperim sectoare noi 
din piața externă cu inscripția 
„Made in Rumania".

Prlmâvaia in mers

— Care e realizarea principală 
cu care intîmpină „navaliștii" 1 
Mai 1966 ?

— Am terminat construcția pe 
cală a cargoului de 12 500 tone — 
ne răspunde inginerul Gelu Cahu.

Să ne deplasăm însă mai spre 
nord, intr-un oraș nou.

Primăvarăfabrica de olefine, a intrat în 
probe mecanice cea de-a 3-a fa
brică de etilenă și glicoli și se 
pregătește să intre în funcție fa
brica de anhidridă Italică. In
tr-un cuvînt, o mare și nouă for
ță : petrochimia.

— Uleiurile noastre erau adi- 
tivate cu produse străine — ne 
spune ing. Petre Constantin. Noi, 
cei de la Teleajen, am pornit la 
cercetare cu cei din Ploiești. Am 
găsit soluția și am construit apoi 
instalația. La acest 1 Mai ne pre
zentăm cu 6 tipuri de uleiuri a- 
ditîvate pentru toate tipurile de 
autoturisme și autocamioane 
„Carpați". Principalul : 
sînt de calitate bună, 
zeci de milioane de lei 
în valută.

— Pînă la 1 Mal 1967, 
liza alți aditivi românești, printre 
care și pentru uleiurile Dieselelor 
electrice.

în vechea cetate de scaun a 
Țării Românești — Tirgoviște. Lu
crările de restaurare dau o nouă 
frumusețe cetății. Tîrgoviște însă 
devine și un centru industrial. 
20 000 de muncitori, ingineri, teh
nicieni și proiecfanți defilează 
azi : cei de la Uzinele de utilaj 
petrolier din localitate, fabricile 
de ciment și cea de becuri elec
trice din Fieni, de la Uzinele tex
tile din Pucioasa, La Buzău : de
monstrează muncitorii unei noi 
unități industriale — combinatul 
de sîrmă.

pe bulevardul

TomisBRAȘOV : Tractorul din față este 
un S-1 300, tractor greu de 130 de 
cai putere. Poate fi întîlnif pe marile 
șantiere : Porțile de Fier, Argeș, 
Lunca Dunării, lată tractoarele pe 
șenile S-650 : ele apar acum pentru 
prima dată la o demonstrație publi
că. Destinație : mecanizarea lucrări
lor pe terenurile în pantă.

între demonstranții brașoveni care 
umblă în pas cu tractoarele, mulți 
fruntași cunoscuți. La volanul unui 
tractor îl recunoaștem pe Victor 
Oprea. Ați citit adesea despre el. 
E șeful secției de montaj general, 
iar acum 20 de ani încerca primul 
tractor românesc, faimosul I.A.R. 22.

— Cîte discuții I ne spune el. 
Era în discuție însăși capacitatea 
noastră. Azi, dacă povestesc cîte 
dispute au fost atunci, dau impresia 
că sînt demodat, că mă gîndesc la 
probleme de mult rezolvate. Căci 
azi tractoarele românești se expor
tă tn peste 30 de țări I Avem în 
urma noastră o istorie de două de
cenii șl de 160 000 de tractoare.

în secțiile) celeilalte uzine brașo
vene de mare tradiție se 
acum primele piese pentru 
mionul 100 000.

Dar să menționăm și una
treprinderile ceva mai „ușoare", de 
astădată din Sibiu. între demon
stranți, îi vedem pe tipografi : în 
1965, colectivul întreprinderii a 
cîșligat Medalia de aur pentru vo
lumul „Ghidul României".

La a

demonstrațievom rea-

din în-

Pe falezele
Dunării

mă dove-

600 de nave

O•

execută 
sufoca-

de Pro- 
cînd mă 
mi s-au 
pe care 
Nicolae

uleiurile 
în plus, 

economii

la coope- 
unul din-

treisprezecea

castanilor înfloriți 
frumoasă arteră a

bloc, străzi cu asfalt nu 
nici măcar în proiectele 
apropiate. Abia în 1955 
primul cartier de blocuri.

Sentimente care au putut fi citite pe toate chipurile... Foto t M. Andreescu

doi cumnafi 
politehnica și 
an și de 
o familie 
asta mă

.....
ti

Flori de mai la Timișoara

intre castani
Bulevardul

— cea mai
Ploleștiului. Peste 90 000 de de
monstranți.

Dintre nenumărate altele, să ne 
oprim la principala realizare : e- 
tapele Brazilor, de la 1 mai 1965 
pînă aoum. A început să producă

— Pînă acum doi ani sărbăto
ream 1 Mai la Hunedoara, ne 
spune mecanicul Alexandru Do- 
brescu. Acum sînt gălățean. Lu
crez la otel&rie : în două zile și 
două nopți se va produce aici în
treaga cantitate de oțel ce se pro
ducea în România în 1938. Un 
lucru încă neîntîlnit în țara noas
tră, greu imaginabil și care dă 
măsura mîndriei mele.

între demonstranți, numeroși 
constructori navali. Oameni ex
perimentați : din 1950 și pînă 
acum au construit 
maritime.

nu

ve-

Dintre cei 50 000 de demonstranți 
care salută, odată cu Armindenii, a 
45-a aniversare a partidului, să ne 
oprim la un grup mai aparte : 
chiar consfănțeni, ci mai curînd „vi
zitatori*.

Gheorghe Tlrșe, președintele, a 
venit aici împreună cu 30 de co
operatori din Chirnogeni ; au
nit pînă aici cu un camion, să se 
alăture demonstrației. Cooperativa 
lor a primit anul acesta Ordinul 
Muncii clasa I.

Președintele ne înșiră realizările 
cooperativei. (Anul trecut au dat 
la fondul 
6 000 de 
obștească 
lioane).

— Le vom povesti celor de acasă 
cît de frumoasă a fost demonsfr c,a.

— După masă ce faceți ?
— Mergem să vizităm Mamaia și

central al statului peste 
tone cereale, iar averea 
a trecut acum de 15 mi-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ne aflăm într-un oraș care 
n-are douăzeci și unu de demon
strații îndărătul său, ca vecinii 
Săi de „grad".

— Primul 1 Mai al orașului s-a 
sărbătorit în 1953, pe una din 
ulițele comunei, ne spune tova
rășul Gheorghe Soroceanu. Eram 
vreo 500 de oameni. Nu exista 
nici un 
existau 
noastre 
s-a ivit
După părerea mea, primul 1 Mai 
de oraș modern, și ca instalații 
industriale, și ca urbanistică, 
l-am avut in 1960. Demonstrația 
avea loc pe străzi noi; participau 
peste 10 000 de oameni. Anul tre
cut, de 1 Mai s-a terminat în
treg ansamblul urbanistic al ac
tualului oraș Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Numărul apartamen
telor a ajuns la peste 7 000, iar 
cel al locuitorilor a întrecut de 
10 ori pe cel din fosta comună 
Onești, încheie scurtul său isto
ric directorul adjunct al rafină
riei.

— Iar anul acesta, ce noutăți 
găsește 1 Mai ?

— Două cinematografe. Un 
spital. Un complex comercial. In 
anii care urmează ? Se vor cons
trui încă 6 000 de apartamente, o 
casă de cultură, un hotel turistic, 
gara nouă și multe altele. A 45-a 
aniversare a partidului ne găsește 
în plin avînt.

de Dumitru Radu
POPESCU

deschis 
cer 
tn 
se 
și 
tn

tn-

Cu dor, ziua și-a 
corola albastră. Sub un 
înalt și pur, verdele șovăia 
frunzele fragede. Orele 
înalță spre amiază, rotunde 
demne. Clujul s-a îmbrăcat 
lumină, deodată cu țara
treagă cintă prima zi a lunii 
mai. Vîrstele toate, într-un 
fluviu multicolor, solidare, au 
ieșit în stradă să serbeze mă
reața. zi începută cu decenii în 
urmă la Chicago. Astăzi, glasul 
omenirii se aude pe toate me
ridianele. La Cluj, glasul aces
tui colț de țară s-a auzit salu- 
tînd patria și partidul celor 
ce muncesc. Pace, scandau 
prin fața tribunelor miile de 
pionieri. Pace, tineretului lu
mii, pace lumii. Muncitori, in
telectuali de toate vîrstele, de 
toate graiurile salutau țara, 
scumpa țară românească, 
Partidul Comunist Român.

Depășindu-se pe sine, creînd 
propria sa istorie și propriul 
său viitor, simțind prin mun
că și demnitate partea de glie 
pe care trăiește, omul zilelor 
noastre dobîndește și spiri
tualitatea sa, prin propria sa 
înălțime la care a fost ridi
cat de propriul său partid, do
bîndește, zi de zi, oră de oră, 
acea lumină visată de stră
moși. Ziua de 1 Mai la 
Cluj, zi înaltă, zi demnă la 
Cluj, zi luminoasă, pe măsura 
oamenilor. Flori, nenumărate 
flori. Flori și oameni. Sărbă
toare. O atmosferă tonică. Oa
meni liberi, puternici și demni, 
pilonii de aur, trupul și gla
sul patriei noastre, România 
socialistă, liberă și demnă.
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COLOANELE PRIMĂVERII
(Urmare din pag. a II-a)

Eforie, apoi la serbarea cîmpe- 
nească din pădurea de lingă Mur- 
fatlar. Seara o să ne oprim la un 
restaurant. Un pahar de vin bun, o 
muzică ți mîine la muncă I

Hunedoara: 
bariere 
ridicate

Jx*'vreme ce la București, ore în 
'șir continuă să se perinde prin fafa 
tribunelor coloanele de manifestanfi 
ce salută cu fierbinte dragoste con
ducerea de partid și de stat a fării 
noast'e, să cutreierăm mai departe, 
cu ajutorul corespondenților „Scîn- 
.ter'j demonstrațiile din (ară.

Ieri, ne spune un zidar, am 
~at barierele și am deschis 
sa magistrală a orașului. Un 

evard larg, cu blocul turn. Nu 
gata încă : mîine însă va fi cen

trul Hunedoarei moderne.
După ce am sfat de vorbă cu zi

darul ANDREI VEBER, părăsim co
loanele și mergem la marginea pie
lei Teatrului Nou, între cei ce cîntă 
„Marșul de 1 Mai" al lui Ciprian 
Pori'țnbescu. Unul dintre acești mu- 
Ticariti amatori, absent motivat din 
-dloane, este secretarul organizației 
de partid de la uzina cocso-chimică.

— Toți indicii de plan sînt de 
mult depășiți, ne spune tovarășul 
Ș. SĂLĂJAN. Și la cocs, și la cele
lalte. In loc de un furnal de o 
mie, o să vorbim acum de mai 
multe: în vreo trei săptămîni o 
să . fie gata cel nou numărul opt 
care o să dea toi atîta fontă cîtă 
dădea toată Hunedoara Iul 1938.

Urmărind coloanele, îfi vin în 
minte cuvintele zidarului despre ri
dicarea barierelor. Marea magistrală 
e deschisă nu numai la Hunedoara : 
există o mare magistrală care stră
bate azi orașele și satele fărfl, 
magistrala construcției socialiste 
conduse de partid.

Cel de-al 
nouălea 
Congres 
nou imbold 
pentru 
progres!

scandează demonstranții în Piafa A- 
iatorilor. După construcția de ma

șini a Capitalei, care reprezintă un 
sfert din cea a tării, piafa e inun
dată, la concurentă cu coloritul flo
rilor, de paleta celor 30 de fesă- 
furi pe care le arată „Dacia", și de 
panourile F.R.B.-ului, care înscriu 
42 tone de fire, „primii pași în 
cincinal". Un mare anunț vestește 
punerea în funcțiune, cu mal bine de 
trei luni înainte, a unui nou grup 
ai termocentralei București-Sud. 
O dată cu manifesfanfii își dispută 
Istenfia privitorului o întreagă mun
că, de luni și ani, care se compară, 
se trece în revistă, soarbe un a- 
vînt nou :

Scump partid să ne trăiești — 
Slavă țării românești I
Versuri simple, strigate în bucu

ria unei manifestații populare — 
dar printre oamenii ce trec în pia
ță sînt autorii unor poezii infinit 
mai complicate, scrise în beton, care 
exprimă aceeași idee :

— Proiectele pentru Porțile de

Craiova, părtașă la sărbătoarea zilei de 1 Mal

Fier au început să plece de mai 
multă vreme din Institutul nos
tru, ne spune inginerul CON
STANTIN DRĂGHICESCU.

Proiectantul principal al Institu
tului de studii și proiectări hidroe
nergetice ne vorbește despre ma
rile Porfl prin care va intra în in
dustria fării un mare fluviu de ener
gie electrică, despre calculele com
plicate pentru Argeș, despre pre
gătirile pentru Lotru. Și în timp ce 
aici, la proiectări, se fac planuri com
plicate, de stat major al matema
ticilor marii energii, un corespon
dent merge într-o mică cabană, de
parte, la fruntariile de nord ale tării.

într-o mică 
așezare 
forestieră

Peste pădurile de brad și mo
lid ale Giumalăului și Rarăului 
s-a așternut liniște deplină. Nu 
se aude zumzetul ferăstraielor 
mecanice, al funicularelor, claxo
nul autocamioanelor și nici hău- 
litul țapinarilor. La cabanele de 
la gura de exploatare Sterparu 
lucrează numai 104 muncitori fo
restieri. O așezare pitică. Ce fac 
acești oameni de 1 Mai ? Cei mai 
mulți au coborît de vale, să fie 
la sărbătoare împreună cu fami
liile și1 consătenii lor. Cîțiva au 
fost invitați la mitingul din Cîm- 
pulung și la demonstrația din 
Suceava. La cabane au rămas 
doar cîțiva. Dar și pentru ei este 
1 Mai. Dumitru Niga, Straton 
Dumbravă, Ștefan Popa, Mihai 
Repciuc și alții s-au adunat într-o 
singură cabană în fața aparatului 
de radio.

Crainicii anunță succese. Și-au 
adus o contribuție și forestierii 
suceveni : pe 4 luni ale anului, 
valoarea produselor marfă livra
te în plus se ridică la 11 500 000 
de lei.

La aceeași oră, mil de oameni din 
exploatările mici sau mari ale Bis
triței, Dornel, Moldovei șl Sucevei 
sînt alături de milioanele care ser
bează 1 Mal.

Iar acum, din creierii codrilor 
străvechi, să ne întoarcem în Ca
pitală.

IANCU PETREA, electrician 
la Grivița Roșie, privește apro
bativ marea mulțime. De 21 de 
ani, Petrea are la 1 Mai una și 
aceeași sarcină, de om care stă 
„pe tușă“. |

— Sînt „om de ordine'', spune

el zîmbind. Mi-i amintesc cum 
au trecut, 21 de ani la rînd, o 
viață de om. în fiecare an mi 
s-a părut că manifestația e parcă 
și mai reușită, că o să fie greu 
de întrecut — și fiecare an mi-a 
adus ceva nou. Nu la podoabe,- 
la afișe, și nici la flori sau la or
ganizare : la oameni. Aici, la oa
meni, la suflet, fiecare 1 Mai se 
întrece pe el însuși, dacă pot să 
mă exprim astfel.

Spre amiază, coloanele de oa
meni ai muncii din Capitală — 
un sfert de milion de oameni — 
se apropie de sfîrșit.

Vin sportivii.

Vigoare, tinerețe, dinamism

Trofee 
sportive

Coloanele sportului: 
Caiaciștii și canoiștil, 
atletele, scrimerele 
handbalistele și handbaliștii 
luptători, șahiști — simpla înși
ruire ne reamintește, la fiecare 
dintre aceștia (și nu întîmplător 
i-am uitat pe... fotbaliști) succese 
ale sportului românesc.

Mai important e însă faptul că 
îndărătul recordurilor de compe
tiție se află zeci de mii de tineri 
ce practică sportul — oameni ca 
aceștia ce defilează acum în pia
ță, corpuri călite, oameni al că
ror trofeu este tinerețea, vigoa
rea, sănătatea, grația.

In timp ce se desfășoară de
monstrația tradițională, voioasă 
perindare de culori și energii, ii 
căutăm pe autorii celui mai re
cent succes al sportului româ
nesc — calificarea în finala „Cupei 
campionilor europeni" la volei mas
culin a ambelor echipe care ne-au 
reprezentat (ara în această compe
tiție : echipele bucureștene Rapid, 
de altfel deținătoarea trofeului, 
și Dinamo. La trecerea grupului 
de voleibaliști, întreaga asistență 
aplaudă.

— Mă bucur că am fost distins 
deunăzi cu titlul de maestru eme
rit al sportului, ne spune dr. loan 
Ponova, antrenorul celor de la 
Rapid. Sper ca Rapidul să cu
cerească și în acest an trofeul. 
Oricum însă, pentru voleiul ro
mânesc, mai bine zis pentru 
sportul nostru în general, este o 
mare cinste că va deține prin 
Rapid sau Dinamo, cel de-al pa
trulea titlu de cîștigător al celei 
mai importante competiții a clu
burilor din Europa.

în sunetele 
marelui imn

Moment înălțător. In piață, 
conducătorii de partid și de stat, 
invitații din tribune, români și 
oaspeți de peste hotare, oamenii 
de ordine, mii de tovarăși cîntă 
înfrățiți marele, vechiul și tînă- 
rul imn al unității internaționa
liste a celor ce muncesc de pre
tutindeni.

Mii de pancarte cu cifrele 
1 și 45 s-au perindat prin fața 
tribunei. Demonstrația de 1 Mai 
s-a încheiat: poporul întreg se 
pregătește pentru marea aniver
sare.

CROCHIURI ti-B,,“
Care dintre turnuri ?

Reporterul îl cău
ta într-o coloană pe 
constructorul care cu 
o zi mai înainte ur
case steagul parti
dului pe cel mai 
înalt turn de fabrică 
din țară.

Dar oare turn din 
care combinat — la

Turnu Măgurele, la 
Craiova, la Tîrgu 
Mureș — sau unde 
s-a-ntîmplat acest e- 
veniment și cum a 
răsunat în oameni și 
în steaguri ?

Reporterul trecea 
din coloană in co
loană, de la o mie de

oameni la o mie de 
oameni, de la un mi
lion la un milion de 
oameni, și mîndria 
fiecăruia înscrisă pe 
grafice îi declara că 
acolo la EL s-a pe
trecut acest eveni
ment !

Desen de MIHU VULCĂNESCU

Am recunoscut o floare
Eramcopil atunci, 

în 1945, cînd a venit 
învățătorul și ne-a 
spus să ieșim din 
clasă și să sădim 
pomi în cinstea celui 
dinții Mai liber.

Și noi am ieșit, cu

soarele în noi, și am 
sădit, fiecare, vișini 
și meri, și piersici, și 
cireși — o întreagă 
grădină care s-a ri
dicat, poate chiar în 
clipa aceea, deasu
pra noastră, acope
rind și limpezind ce

rul cu florile ei vii
toare.

Acum, la ora 12, 
merg în mari coloane 
spre Piața Aviatori
lor și, în mulțimea de 
flori purtată de mul
țime, văd și florile 
sădite de noi, atunci!

Se mișcau cîțiva munți
Am văzut un car 

alegoric pe care erau 
inscrise nume de ape 
și munți: Bicaz, Lo
tru, Argeș, Sadu, 
Porțile de Fier, un

car alegoric obișnuit, 
adică niște panouri 
cu cifre și linii de 
grafic, dar care, tre- 
cînd prin fața tribu
nei, s-a transformat,

intr-adevăr, în ape 
și munți și hidrocen
trale purtate pe ume
rii de gînd și de 
fapte ai constructo
rilor.

Fotografie de pe un satelit
Duminică, 1 Mai 

1966, cred că sateli
ții artificiali ai Pă
mântului au trans
mis cea mai reală și 
mai vie fotografie a 
lumii :

în loc de munți — 
mîini cu degete înal

te, cu forță de stîn- 
că, mai puternice de
cît mașinile pe care 
le conduc in zilele de 
lucru ;

în loc de cîmpii — 
mîini cu palmele la
te, pe care cresc 
grîne;

în loc de fluvii — 
mîini pe care trec 
nervuri mai adinei 
și mai clocotitoare 
decît cascadele ;

mîini albe, mîini 
negre, mîini galbene;

păduri de mîini 
manifestînd pentru 
fericire.

Cuvîn ta rea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

(Urmare din pag. I)

Consecvent acestor principii, poporul nostru își 
manifestă deplina adeziune la cauza dreaptă a po
porului vietnamez, sprijină lupta sa eroică pentru 
libertate și independență. Condamnînd agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam, România se pronunță pen
tru încetarea bombardamentelor împotriva R. D. Viet
nam, pentru retragerea tuturor trupelor străine din 
Vietnamul de sud și aplicarea acordurilor de la Ge
neva. pentru recunoașterea Frontului de Eliberare Na
țională ca unicul reprezentant al poporului sud-viet- 
namez.

tncercînd să stăvilească mersul înainte al omenirii, 
cercurile agresive imperialiste organizează comploturi, 
provocări, presiuni politice șl economice, intervenții 
militare și represiuni îndreptate împotriva interese
lor și securității popoarelor. Poporul român este so
lidar cu lupta popoarelor din întreaga lume pentru li
bertate si independență, este alături de popoarele 
Asiei, Africii și Americli Latine în lupta lor împo
triva colonialismului și neocolonialismului, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare a economiei și culturii 
pe calea progresului.

Transmitem mesajul de solidaritate internaționalistă 
al poporului român clasei muncitoare, tuturor forțe
lor înaintate din țările capitaliste, care luptă împo
triva dominației monopolurilor, a exploatării și asu
pririi. pentru democrație, progres și independență na
țională.

Partidul nostru adresează cu acest prilej un cald 
salut tovărășesc tuturor partidelor comuniste frățești 
— organizatori și conducători ai luptei popoarelor 
pentru eliberare socială și națională — organizațiilor 
și mișcărilor democratice, progresiste și socialiste. Ex
primăm deplina noastră simpatie și sentimentele de 
solidaritate față de luptătorii pentru cauza libertății 
și fericirii popoarelor — comuniști, patrioțl și alți 
militanți progresiști — care în numeroase țări ca
pitaliste și coloniale înfruntă cu dîrzenie și eroism 
prigoana și teroarea, condițiile grele ale luptei ilegale, 
cu încrederea neclintită în victoria idealurilor de li
bertate și dreptate socială.

Avînd convingerea profundă că de cea mai mare 
însemnătate pentru victoria cauzei socialismului și 
păcii este coeziunea țărilor socialiste, a mișcării co
muniste mondiale, că interesele și țelurile comune ce 
unesc partidele comuniste frățești sînt precumpăni
toare și mai puternice decît deosebirile de vederi, 
partidul nostru a făcut și va face și în viitor tot ce

In piața
AVIATORILOR

DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

ții Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri. în tribu
na oficială iau loc, de asemenea, 
membri și membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

în celelalte tribune sînt pre- 
zenți conducători ai organizații
lor de masă și ai instituțiilor cen
trale, reprezentanți ai întreprin
derilor și instituțiilor bucurește
ne, numeroși fruntași în între
cerea socialistă, academicieni si 
alți oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști. Sînt prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
țara noastră și alți membri ai 
corpului diplomatic. Asistă nu
meroși oaspeți de peste hotare, 
invitați la sărbătorirea Zilei in
ternaționale a oamenilor muncii.

în uriașa piață răsună solemn 
acordurile Imnului de stat al Re
publicii Socialiste România. 
Mitingul este deschis de to
varășul Florian Dănălache, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid București. Ia 
cuvîntul tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. Cuvîntarea este subliniată 
de aplauze și urale îndelungate.

Grupuri voioase de pionieri 
deschid marea demonstrație. Pă
trund apoi în piață coloanele oa
menilor muncii din raioanele Ca
pitalei. E o revărsare de forță și 
entuziasm. în fruntea coloanelor 
de demonstranți e purtată o mare 
lozincă „Trăiască 1 Mai". Apro
piatul eveniment din viața țării 
noastre este întruchipat de o 
uriașă urare „Trăiască a 45-a a- 
niversare a Partidului Comunist 
Român". „De partid condus po
porul își clădește viitorul" — 
„Cel de-al nouălea Congres, nou 
imbold pentru progres" —. sînt 
lozinci pe care mii de demon
stranți le scandează plini de în
suflețire. Grupuri de manifes- 
tanți poartă pancarte și lo
zinci închinate atotbiruitoa
rei învățături marxist-leniniste, 
unității și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale. Citim pe mari pancarte 
cuvinte de salut adresate în a- 
ceastă zi a solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, po
poarelor frățești din țările so
cialiste. Demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală ia sfîrșit cu 
tradiționala paradă a sportivilor.

în piață, deasupra căreia mai 
stăruie încă ecoul marii demon
strații, ce a durat patru ore, ră
sună din mii de piepturi imnul 
de luptă al clasei muncitoare de 
pretutindeni — Internaționala,

depinde de el pentru întărirea unității sistemului 
mondial socialist și a mișcării comuniste internațio
nale.

Manifestîndu-se activ pe arena mondială, România 
desfășoară o activitate perseverentă pentru îmbună
tățirea climatului internațional, asigurarea securității 
europene, promovează raporturi de bună vecinătate 
și prietenie între țările balcanice, dezvoltă relații de 
colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea 
lor socială. Poporul român își exprimă încrederea că 
prin acțiunea unită și hotărîtă, în vederea preîntîm- 
pinării războiului, a tuturor celor cărora le sînt 
scumpe interesele fundamentale ale umanității, cauza 
păcii va triumfa !

Tovarăși.

Anul acesta sărbătorim 1 Mai în preajma unul 
măreț eveniment —1 împlinirea a 45 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, aniversare scum
pă clasei muncitoare, întregului nostru popor. De-a 
lungul întregii sale existențe, partidul nostru comu
nist n-a cunoscut îndatorire mai înaltă decît slujirea 
plină de devotament și abnegație a intereselor po
porului și patriei, a cauzei socialismului.

Mai puternic decît oricînd, reunind în rîndurile sale 
peste un milion și jumătate dintre cei mai înaintați 
muncitori, țărani și intelectuali, urmat cu încredere 
nestrămutată de întregul popor, Partidul Comunist 
Român își îndeplinește cu cinste rolul de detașament 
de avangardă al clasei muncitoare, de forță politică 
conducătoare a societății noastre. Conducerea parti
dului nostru este ferm încredințată că muncitorimea, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, 
vîrstnici și tineri, bărbați și femei, de toate naționa
litățile, vor munci cu toată energia și priceperea pen
tru ca patria noastră, liberă și stăpină pe destinele 
sale, să devină tot mai puternică, să realizeze noi și 
tot mal mari progrese pe drumul civilizației socia
liste !

Trăiască 1 Mal, Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc !

Trăiască Republica Socialistă România. Trăiască po
porul român — constructor al socialismului !

Să se întărească unitatea și coeziunea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale !

Trăiască pacea In întreaga lume !
Sub conducerea Partidului Comunist Român, a Co

mitetului său Central, înainte, spre noi victorii în 
desăvîrșirea construcției socialiste !

Tramvaie, parcuri, estrade 

și, în sfîrșit, iarbă verde:

1 Mai
după și în jurul 
demonstrației

înainte de a vă po
vesti după-amiaza și 
seara, cîfeva amă
nunte :

Ora 9,43. în apro
pierea blocurilor înal
te din Floreasca au 
început să sosească 
șuvoaiele demonstran
ților. Dinspre Floreas
ca pleacă primul 
tramvai. Inginerul șef 
de exploatare, Alexan
dru Sferian, de la Di
recția generală I.T.B. :

— Anul acesta, aici 
au fost garafe 80 de 
tramvaie, 66 de auto
buze ; dacă e necesar, 
alte 60 de autobuze 
sînt pregătite, ca să 
evifăm aglomerafia. Tn 
Piafa Scînteii așteaptă 
35 de tramvaie ; în 
fafa depoului nostru 
de pe str. Ilie Pinti- 
lie, alte 45.

— Iar după-masă ?
— Spre Mogoșoaia, 

Pădurea Andronache, 
Pădurea Pustnicul nu
mărul autobuzelor a 
fost dublat. La Bănea- 
sa, linia 48 are de 7 
ori mai multe auto
buze.

Ora 18,20, în Piafa 
Romană. Măsurăm, 
fimp de 10 minute, 
cîte mașini 31 frec 
spre Parcul Herăstrău. 
La fiecare minut, cîte 
una. Desigur, nu e în
destulător fa(ă de ma
rele aflux al bucu- 
reștenilor — dar e 
mai bine ca de obicei.

Aerul proaspăt al 
diminefii le-a făcut 
bucureștenilor o ne
maipomenită poftă de 
mîncare. Primul punct 
alimentar de pe ruta 
de retragere, în drep
tul sălii Floreasca :

— Tn zece minute, 
ne spunea Constantin 
Popa, responsabilul

punctului, s-au vîndut 
cîfeva sute de perechi 
de crenvurști. Iar a- 
cesta e începutul : să 
vedefi ce-o să fie cînd 
vin... sportivii I

Pe traseu au functio
nal 286 de asemenea 
puncte de deservire 
cu gustări și dulciuri și 
57 specializate în în
ghețată. Parcurile au 
numărat 62 de bufete, 
cifră totuși modestă. Tn 
schimb cifrele de con
sum sînt deosebit de 
înalte. 40 tone de 
crenvurști (și muștarul 
corespunzător), 70 tone 
de dulciuri, 600 000 
sticle de răcoritoare, 
800 000 sticle cu bere, 
50 000 sticle cu apă 
minerală, 300 000 bri
chete de înghețată. 
Numărul total al sticle
lor întrece deci pe a- 
cel al locuitorilor Bucu- 
reștiului.

Cultură și 
distracții în cifre

Tn parcuri, piefe și 
în pădurile din jurul 
Capitalei au fost ridi
cate 75 de estrade, pe 
lîngă scene ale ca
selor de cultură și 
căminelor culturală. Au 
prezentat spectacole 
1 115 artiști profesio
niști și amatori. Chiar 
dacă tovarășii din Co
mitetul de cultură și 
artă al orașului Bucu
rești au greșit cu cîte- 
va zeci, numărul total 
a trecut cu siguranță 
de o mie. Tn patru 
piefe au fost prezen
tate filme. în piefe și 
parcuri au fost orga
nizate 8 ringuri și 
locuri pentru dans. Ca
pacitatea de... sîrbă a 
întrecut însă cu mult

pe aceea a ringurilor 
de dans.

Cîf despre numărul 
total de bucureșteni 
care au asistat la a- 
ceste spectacole, esti- 
mafia Comitetului de 
cultură și arfă al Ca
pitalei, foarte prudenta 
după părerea noastră, 
este de o sută de mii 
de oameni.

Teatrele au deschis 
o săpfămînă bogată 
în piese dintre cele 
mai reprezentative ale 
dramaturgiei noastre 
noi, numărînd și două 
premiere românești.

8 000 de costume 
au fost pregătite pen
tru carnavalurile din 2 
mai ale tineretului.

★
Tn fără, spituim din 

relatările corespon
denților noștri:

Zece mil de gălă- 
fenl și-au petrecut 
după-amiaza în pădu
rea Gtrboavele.

Țiglina și alte car
tiere au totalizat 20 de 
estrade.

Clujenii au făcut o 
repliere strategică spre 
pădurile Hoia și Făget.

Limpezirea bruscă a 
vremii face ca 1 Mai 
să fi fost anul acesta 
prima zi de plimbare 
a multor canotori. La 
Tușnad au avut trece
re mare, printre oas- 
pefii stafiunii, tele
vizoarele. Sute de 
oameni au urmărit, 
aici și în alte sta
țiuni, ba chiar și la 
cîfeva cabane, de
monstrația de la Bucu
rești. (Alte amănunte 
despre serbările la iar
bă verde pot fi găsite 
în reportajul despre 
carnavalurile și mani
festările zilei de 2 
Mai, Ziua tineretului).
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REVISTA LITERARĂ
un laborator

«a

de creație
ni

Răsfoiesc adeseori vechi 
reviste apărute de-a lun
gul deceniilor în orașele 
noastre 
opresc 
nească* 
forită și 
for spre începuturile ei. O- 
bligațiile profesionale, și 
nu numai ele, mă apropie 
de publicațiile de altă dată 
apărute la Cluj, O/adea, Si
biu, Craiova, Timișoara, 
Arad, Bacău, Cîmpina. 
Unele au avut o viață în
delungată, altele—efemere, 
tipărite cu sacrificii, sus
ținute de un gînd en
tuziast, de o dorință sin
ceră do a stimula pe inte
lectualii ieșiți din centrul

Capitalei.
.. _ au

asemenea pu- 
au reușit să 
să dinamizeze 
s-ar fi măcinat 
fi blazat nu e 

reamintim aici.

de provincie. Mă 
la
de curînd sărbă- 
cobor pe firul ani-

„Viața Româ-

de gravitate al Capii 
Ce factori de cultură 
reprezentat 
blicații, cum 
coalizeze și 
energii care 
inutil și s-ar 
locul să
Cîte studii și articole fun
damentale pentru evoluția 
gîndlrii, științei, 
și artei românești n-au vă
zut lumina tiparului în re
vista ieșeană „Viața Româ
nească’ I Cîți tineri n-au în
credințat gîndul for aces
tor reviste și cîți din ei 
n-au devenit apoi nume ale 
literaturii noastre I Cercul 
„Vieții Românești* rămîne 
cred una din expresiile 
ideale ale unui laborator 
de creație. Dar nu numai 
el. Istoricul literaturii și al 
culturii române, atunci cînd 
reface peisajul spiritualită
ții românești reține ca una 
din trăsăturile lui esențiale 
faptul că arborii cei mai 
semeți și florile cele mai
vii n-au apărut numai pe un 
perimetru restrîns I 
foriul intelectual al 
lei. Dimpotrivă, în 
colțurile țării s-au 
pentru prima dată 
blicul cîfeva din 
cele mai însemnate 
culturii românești. Tradiția a- 
ceasta este continuată și în 
anii noștri. Mulfi scriitori al 
generațiilor mai noi, avînd 
de acum cîfeva volume, 
au debutat și s-au impus 
în pag nile unor reviste ca 
„Steâua”. „Tribuna*, „la
șul literar* sau „Orizont*.

în urmă cu doi ani au 
început să apară și în alte 
centre ale țării publicații 
eu un profil cultural. La 
Bacău, Craiova, Oradea se 
tipăresc reviste lunare, la
șul, vechi centru de cultură, 
numără astăzi pe lingă o 
revistă lunară și una săptă
mânală. Deși n-a trecut prea 
multă vreme de la apariția 
lor, prezența acestor publi
cații se face simțită în mod 
pozitiv în viața noastră li
terară. Schimburile de idei, 
lucrările beletristice, rezul
tatele unor cercetări origi
nale, contribuții ca și inter
venții critice publicate în 
paginile lor ne arată cîte 
forțe intelectuale se află în 
aceste părți din țară.

De altfel, o revistă care 
vrea să se impună atenției 
publice, care are într-ade- 
văr ceva de spus nu-și 
poate îndeplini această nă
zuință decît dacă aduce un 
suflu proaspăt, decît dacă 
devine un factor propulsor,

literaturii

la teri- 
Capita- 

i toate 
întîlnif 

cu pu- 
numele 

ale

un ferment activ, un stimul 
real pentru cei ce intră în 
sfera atenției sale. Revis
tele care s-au mulfumif să 
culeagă, de ici de colo, sem
nături înfîmplăfoare, să 
repete în game scăzute 
ceea ce alții au spus, să se 
mențină la rolul modest de 
port-voce, n-au avut șanse 
de supraviețuire, 
turn își rezervă cel 
loc modest și anodin într-o 
lungă listă bibliografică.

în definitiv cititorul cau
tă o publicafie pentru ceea 
ce îl întîmpină cu adevărat 
nou și o caută atunci cînd 
simte că paginile ei sînt 
încălzite de flacăra proprie, 
hrănite de exigența față de 
tot ceea ce se publică. Nu
mai astfel tinerii care își 
fac aici ucenicia se vor 
strădui să se depășească. 
De la o vreme însă, în pa
ginile unor reviste literare 
din regiuni începe să-și 
facă loc o concepjie ciu
dată : numerele se alcătu
iesc din colaborări bucu- 
reșlene, problemele speci
fice ale vieții spirituale a 
regiunii frec pe cel de-al 
doilea plan, iar ridicarea și 
promovarea noilor condeie

iar pos- 
il mult un

OPINII

devine și ea o preocupare 
secundară. Se crede că nu
mai prin prezența unor 
nume cunoscute (sau pre
supus cunoscute) din Ca
pitală, revista capătă pres
tigiu și cîștigă noi citi
tori. Astfel, dacă ne oprim 
doar la ultimul număr al 
„Ramurilor”, întîlnim nume
roase semnături ale unor 
critici, scriitori, publiciști 
bucureșteni. Și aceasta In
tr-un oraș în care viața inte
lectuală capătă necontenit 
«oi dimensiuni, cunoaște o 
efervescență evidentă în 
toate sectoarele ei. Desigur 
creșterea unor noi condeie 
nu se realizează instanta
neu, nu-i un proces linear 
și simplu. Dar așa cum re
vista a demonstrat în a- 
cești aproape doi ani de 
la apariția ei, printre tine
rele cadre ale instituțiilor 
culturale, de învățămînt din 
Craiova se află oameni în
zestrați, cu perspective ce 
nu se pot fructifica decît 
prinfr-o perseverentă și 
continuă muncă. Tocmai a- 
eesta e rostul unei reviste: 
să caute șl să descopere 
talente. în acest sens pre
ocuparea „Cronicii” șl a 
„Familiei”, ca și consec
vența unor publicații mai 
vechi, dintre care aș a- 
minti „Steaua”, „Tribuna”, 
sau „lașul literar’ pentru 
promovarea unor scriitori 
tineri, a unor noi condeie 
critice merită a fi apreciată 
și continuată. O tendință 
asemănătoare cu cea sem
nalată ta „Ramuri” putem 
observa în ultima -vreme și 
la publicația timișoreană 
„Orizont”, ca șl în lunarul 
băcăoan „Ateneu”. Și a- 
eeasta ne miră cu afîf mai 
mult cu cît „Ateneul”, de 
pildă, vădise o 
pare stăruitoare

prsocu- 
pentru

ț

• Filarmonica de stat „G. Enescu' (la sala mică 
a Palatului — orele 20) : MUZICĂ DE CAMERĂ.
• Teatrul 
19,30
• Teatrul 
LUNĂ -
• Teatrul ..
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ - 19,30 (sala din str. Al. Sahla nr. 76 
A) ; NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
0 Teatrul ,,C. 1. Nottara" (sala Magheru) : SO
NET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20, (sala Teatrului 
evreiesc de stat) : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 
20.
• Teatrul
• Teatrul 
PURTARE
e Teatrul „Țăndărică" (si 
GULIVER ÎN ȚARA PĂI 
din str Academiei) :
• Ansamblul artistic 
TINEREȚII - 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.

de Operă și Balet : TRUBADURUL

de stat de opereta ; LOGODNICUL DIN
19,30.
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd.

Mic . SIMPLE COINCIDENȚE - 20. 
„Ion Creangă" ; NOTA ZERO LA 
- 17.

isala din Calea Victoriei) : 
PĂPUȘILOR - 16,30, (sala 
TIGRIȘORUL PETRE — 17. 
al C.C.S. : MAGISTRALA

CINEMA
0UCI1 — cinemascop : Patria — 8| 10.

•.,30. 16,45. 19, 21,15, Grivița — 9,45. 12. 
6.30î 18.45; 21 (la ambele completarea

:ul de stampe), București — 9,15. 11,30.
6,30. 18,45. 21, Gridina Progresul (str. 

■ nr. 20) — orele 20 (la ambele comple- 
rste). Arenele Libertății — orele 20,

condeiele din partea lo
cului, iar unii din redac
torii și colaboratorii săi 
început să fie urmăriți 
interes de cititori.

Mai mult, unii publiciști 
și scriitori bucureșteni în
credințează acestor reviste 
lucrări anodine, lipsite de 
semnificație, articole banale 
și de serviciu, traduceri 
oarecari. Să nu mai vorbim 
de faptul că unele note de 
lector sau cronici literare 
sînt semnate de publiciști 
bucureșteni. Or, după cum 
prea bine se știe, acestea 
sînt formele cele mai po
trivite pentru ucenicia unui 
tînăr critic. Să nu se crea
dă că pledez pentru „pro- 
vincializarea’ acestor pu
blicații. Ar fi absurd ! O 
circulație exigentă a va
lorilor trebuie să existe. 
Sînt cazuri cînd cuvîntul 
unui specialist de mare 
competență, al unui scri
itor de prestigiu, al unui 
condei critic cu autoritate, 
ce elucidează o problemă 
dificilă sau propune soluții 
noi, este indispensabil în 
paginile revistelor din țară. 
Publicarea unor lucrări 
sau fragmente literare de 
mare valoare, așteptate 
de cititori, sporesc de ase
menea prestigiul publica
ției. Dar dacă o revistă lo
cală își rezervă rolul 
de a colecta ceea ce „ră- 
mîne*. de a fi „anexa” 
unei alte publicații, nu 
poate, la capătul unei pe
rioade mai mari de timp, să 
constate că dintre numele 
ce stau în primele rînduri 
ale frontului literar sînt 
multe care de aici au ple
cat, care în paginile lor 
și-au văzut pentru prima 
dată semnătura.

E mai dificil, desigur. Dar 
trebuie depuse eforturi 
pentru a depista ceea ce e 
nou, ceea ce conține în- 
fr-adevăr germenele viito
rului. Să ne gîndim la Ibrăi- 
leanu și vom vedea atunci 
ce înrîuriri asupra culturii 
noastre au avut zilele și 
nopțile sale de trudă.

In vizită la Muzeul Satului din Capitală

ăstrarea și întărirea să
nătății organismului, a 
capacității de muncă re
prezintă un domeniu im
portant de preocupări 
al fiecărui om în parti

cular, cît și al societății în gene
ral. Importanța sa este evidentă. 
Dar, ca în orice alt domeniu al ac
tivității umane, succesul este asi
gurat de cunoașterea și aplicarea 
unor norme și legi, izvorîte din 
studierea științifică a complexității 
organismului omenesc. Cu alte cu
vinte de educația sanitară a fie
căruia dintre membrii societății.

Fără a subaprecia însemnătatea 
primelor noțiuni de igienă, pe care 
părinții le dau copiilor în primii 
ani de viață, școala deține _ rolul 
principal în educația sanitară a ti
nerei generații. Și aceasta deoarece 
în perioada școlarizării are loc cea 
mai importantă etapă în dezvolta
rea fiziologică a tinerilor — pu
bertatea, primele procese legate 
de dezvoltarea și maturizarea or
ganismului. Dacă în perioada co
pilăriei educația sanitară se axea
ză pe transmiterea cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor de or
dine și curățenie, la vîrsta adoles
cenței ea are drept scop explica
rea unor probleme legate de speci
ficul dezvoltării fiziologice și psi
hice a tinerilor. Accentul trebuie 
să se pună deci pe deprinderea or
ganizării raționale a vieții de elev, 
care an de an are de îndeplinit 
sarcini instructiv-educative fot mai 
complexe, pe însușirea unei cît mai 
eficiente tehnici de studiu indivi
dual, a igienei procesului de învă- 
țămînt (prevenirea supraîncărcării, 
oboselii cronice, surmenajului etc). 
Un capitol nu mai puțin important 
trebuie să fie acela al informării 
științifice a tinerilor asupra feno-

dr. Mihai PETEANU

menelor fiziologice și psihologice 
ale maturizării sexuale, a explică
rii normelor etico-sociale și sani
tare Implicate.

Cum se nasc elementele
de interior

destinate locuinței
Obiectul produs de industrie se 

naște la intersecția acțiunilor simul
tane ale elaborării tehnologice, con
structive, economice și estetice. 
Prin separarea producătorului de 
beneficiar și prin repetabilitatea ce 
o presupune producția de serie 
se creează o situație specială, ce 
se răslringe fn masa consumatorilor 
printr-un complex de influențe cu ac
țiuni modificatoare ale modului 
viață Fără a 
care de detaliu 
fapt, apare cu 
răspunderea ce 
terea acestui j 
funcționării Iul tn angrenajul social. 

a inodu- 
indus triale

de 
intra intr-o di.se- 

i a acestei stări de 
suficientă evidentă 

ne revine tn cunoaș- 
proces si asigurarea

Această caracterizare 
lui specific producției 
și a implicațiilor sale am apreciat-o 
necesară pentru o confruntare cu si
tuația de la noi. Constatăm, din pri
ma încercare de analiză, o decalare 
între dezvoltarea cantitativă, perfec
ționată și modernizată, a utilajuluiVaieriu RAPEANU

Noua librărie deschisă în cartierul Țiglina din Galați Foto i M. Cioc

Modern (completate Politețe) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• ADEVĂRATA FAȚA A FASCISMULUI : Re
publica - 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45.
• ROMEO ȘI JULIETA : Cinemateca — 10; 12,45. 
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC ’ 
ceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 
dina Doina (Str. Doamnei nr. 
Expoziția (Piața Scînteii — orele 
tare Vtrste).
• INSPECTORUL : Capitol (completare Scoarțe
populare) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30: la
grădină — 19,45, Feroviar (completare Totul pen
tru viață) — 9,30; 11,45, 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• ATENTATUL — cinemascop : Festival (comple
tare Cabinetul de stampe) — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18 30, 21; la grădină (Pasajul Eforiei — 20).
0 NU PLÎNGE. PETER I — cinemascop : Victoria 
(completare Dot) — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,30,
Volga (completare Orașul care iubește) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• FATA DIN JUNGLA : Central — 9^ 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• FATA LUI BUBE : Lumina
16; 21.
0 CALEA VICTORIEI SAU
Lumina — 18,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : 
Amtntlri contemporane) — 15,30: 18: 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
• WINNETOU — cinemascop
Doina
11,30;
poare
20,30.
10,30;
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2 — ȘTIAȚI CĂ 1...
— DOUĂZECI DE ANI DE 
NEASCĂ — ACOLO UNDE

LA TINE: Lu-
18,30, 21, Gră-
9 — orele 20), 

19,45 — comple-

— 9,15? 11,30, 13,45,

CHEIA VISURILOR :

Union (completare

- 10.
a II-a) : 

nr. 7) — 
între po- 
16; 18,15;

(seria 
(completare Știință și tehnică
13,45; 16; 18.30; 21, înfrățirea 
(completare Geologii) — 10;
Popular (completare Zilele Sighișoarei) —• 
16; 18,30; 20,45.

PICTURĂ ROMA- 
CARPAȚII ÎNTÎL- 

NESC DUNĂREA - ROMANIA PE MERIDIANELE 
LUMII - CONSTRUIM - C-AȘA-I JOCUL ÎN 
FĂGĂRAȘ ■ Timpuri Noi — 10—21 in continuare. 
» PARCAREA INTERZISĂ : Ciulești (completare 
Cartiere noi tn București) — 16: 18,15; 20,30. 
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Excejsior (comple
tare Virste) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.

conf. arh. Anfon
DÎMBOIANU

Industrial, și proiectarea unor pro
duse ce se află încă în limitele con
cepției primelor stadii ale produc
ției industriale. Din formația firească 
minimă de proiectant! ce participă la 
elaborarea produsului, din care evi
dent nu pot să lipsească tehnolo
gul, constructorul și economistul, lip
sește tocmai proiectantul coordonator 
ce ar trebui să asigure unitatea func- 
țional-formală a obiectului. Acest tip 
de specialist nu a apărut tncă la noi 
ca rezultat al unei acțiuni organizate, 
rolul său fiind asumat tntîmplător șl 
de la caz la caz de constructor, de 
tehnolog sau de alte persoane cu pre
gătiri dilerite sau improvizate, deci 
cu competență discutabilă.

S-a creat impresia că, prin comple
tarea pregătirii de specialitate a ca
drelor tehnice cu o informare gene
rală în probleme estetice, ele ar pu
tea prelua rolul acestui proiectant. 
Evident, impresia este falsă și prac
tica ne-o demonstrează . deși Instru
irea estetică își găsește perfect rostul 
și poate fi chiar dezvoltată, în nici un 
caz nu poate fi suficientă pentru a 
cuprinde și această nouă specialitate.

O altă categorie de opinii apre
ciază că rolul coordonatorului poate 
fi preluat de arhitect!. Deși greșită 
în esență, această Impresie conține 
totuși un adevăr. Prin însăși forma
ția lor, arhitecții au exercițiul de a 
surprinde și rezolva relația dintre o 
funcțiune și o formă, funcțională și 
estetică. Această trăsătură a făcut 
posibilă participarea cu succes a ar
hitectului la proiectarea mobilierului, 
a unui corp de iluminat, a covorului 
și chiar a unui automobil sau aparat 
de radio. Totuși, gradul de cuprin
dere al unei asemenea specializări 
necesită un profil specific.

în legătură cu aceeași problemă 
apar uneori și anumite atitudini ale 
producătorilor, pe care le considerăm 
profund dăunătoare. S-a recurs, în 
unele cazuri, la preluarea cu modifi
cări minime a prototipurilor sau a di
verselor „modele". Faptul apare eu a-

tlt mai grav, eu cît se înțelege mai 
bine că și domeniul acestor producții 
reprezintă un teren de afirmare a po
tentelor noastre creatoare, reprezintă 
un domeniu generator de valori pro
prii de înaltă semnificație.

Depășind faza organizării Incipien
te a procesului de elaborare a pro
duselor de utilitate, apreciem nece
sară lichidarea decalării constatate 
în raport cu puternica bază materială 
ce continuă să se dezvolte, punerea 
de acord a acesteia cu cerințele ac
tuale. Preconizăm conceperea unul 
ansamblu de măsuri, începînd prin 
înființarea unor forme de învățămînt 
menite să asigure pregătirea supe
rioară a cadrelor de specialiști din 
acest domeniu șl continuînd cu in
tegrarea în procesul de producție.

Problemele educației 
nu formează încă o preoci 
sistematică și obligatorie a i 
Este adevărat că, în ti 
vreme, în școala generali 
prevăzut cîte o oră de 
nă pe săptămînă (la clasa a V. 
Dar, în unele școli, aceste leeț 
sînt predate de personal co 
tent medico-sanltar, ci de iad' 
alte specialități, cărora li 
bule ora de igienă drept con 
re de normă didactică. Evidt 
în asemenea condiții scade 
calitatea predării, iar obiectai 
studiu respectiv nu-și I 
scopul propus. Tn afară de ai 
programa școlară și manual 
igienă pentru clasa a Vil-a 
nele lipsuri, nu acordă atențî 
venită unor teme de igienă 
viduală și colectivă. Pe lîr gă 
tul că nu conține o carai te: 
corectă din punct de vede » 
țific, aliniatul din manual 
referă la pubertate nu este 
elevilor — deși se află 
manual școlar — ci părin 
educatorilor, fapt care ț 
confuzii și duce la îngreur 
țelegerii problemelor de că

Cu totul sporadică și n« 
tlcă este și educația sanit 
levilor mai mari (clasele 
Ea se face în cadrul o 
dirigenție sau al activității 
roșie și nu cuprinde totdea 
blemele cele mai importar. 
te de specificul de vîrstă 
lor. Acest caracter de 
vizație, cu lipsa sa de 
ță, ar fi înlăturat dacă 
troduce și pentru elevii 
clase a liceului cîte o oră 
cație sanitară pe săptăm 
dată de personal medical, 
menea — tn scopul unei 
tense munci de informări 
care — ar fi util ca în 
manual de anatomia și 
omului (pentru clasa a X- 
extins capitolul privitor 
blema reproducerii și d 
organismului. Cred că n-t 
sită de interes și prezente 
lutiv-dinamică a problem 
importante de anatomia ș 
gia copilului și mai ales 
lescentului, comaparativ c 
omului adult. Pe lîngă că 
ta pe elevi să aprecieze 
și mai just recomandările 
și să-i convingă de utiliti 
pectării lor pentru sănăts 
material ar putea constit 
lipsa unei literaturi adecv 
xistente în prezent — os 
Informații științifice de t 
privire la transformările 
psihice adînci prin care t 
lescenții și la sentimentele 
rile psihice noi, legate de 

Desigur, acestea sînt nun 
căi prin care s-ar putea 
tăți acțiunea de educație 
a elevilor în anii de școai 
nevoie însă de un studiu n 
fundat din partea forurile 
vățămînt, de adoptarea u 
suri mai complexe. După ct 
la asigură pregătirea știi) 
elevilor pentru viitoarea 
tot astfel ea are menirea s 
meze tinerilor trăsăturile 
și de caracter ale viitorilț 
liști, ale viitorilor părinți.

PLOIEȘTI

sortimentul de produși
Interviu cu Gheorghe STAN 

președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional Ploiești

producție 
industria

cum se

• FINALA BUCLUCAȘA: Dacie (completare 
Cartiere noi tn București) — 9,15—13,30 In con
tinuare i 15,45; 18,15; 20,45, Flacăra (completare 
Orașul care iubește) — 15,30; 20,30.
• CAMERA ALBĂ : Flacăra — 18.
0 DEPĂȘIREA : Buzești (completare Și acum... 
putină gimnastică) — 13; 15,30; 18,15; 21; la
grădină 19,45,
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI Crîngași (comple
tare Oameni la înălțime)
• DUPĂ MINE, 
cegi (completare 
15; 17,45; 20,30;
18; 20,30.
0 LA PORȚILE

15,45. 18; 20,15.
CANALII 1 — cinemascop : Bu- 
Cu acul șl ața) — 9,30. 12,15: 
Ia grădină 19,45, Lira — 15,30;

cinemascop :
șl iarmaroace) — 10.

PĂMÎNTULUI
Gloria (completare Tîrguri
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADA
— cinemascop : Unirea 
primei consfătuiri pe 
construcții) — 16; 18,15;
• VIAȚA ÎNCEPE LA 
9,15; 11,30; 13,45;
19.45, Melodia —
20.45.
• ÎN COMPANIA
(completare Lucrările primei consfătuiri pe țară 
a lucrătorilor din construcții) — 16; 18,15; 20,30.
• A FOST C1NDVA HOȚ — cinemascop : Miorița
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.
• DESENE SECRETE : Munca (completare După 
zece ani) - 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• HAI, FRANȚA I : Aurora (completare Secretul 
trecutului) — 8,30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la 
grădină 20, Flamura (completare Vîrste) — 9,15: 
11,30; 13,45; 16, 18,15; 20,30.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Stadionul 
Dinamo — 20, Arta — 9,15; 12; 14,45; 17,45; 20,45; 
Floreasca — 9,45; 12.30; 15,15: 18; 20.45.
• A TRECUT O FEMEIE — cinemascop : Moși
lor (completare Elevul de serviciu) — 15,30; 18; 
20,30; la grădină - 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Cosmos — 15,45: 
18; 20,15
• GUSTUL MIERII : Viitorul (completare La cel 
mal Înalt nivel) — 15,30; 18, 20,30.

16.
9,30.

LUI

SPRE SANTA CRUZ 
(completare Lucrările 

tară a lucrătorilor diu 
20,30; la grădină 19,45. 
ORA 8 SEARA : Tomis 

18.15; 20,30; grădină
11,45; 14, 16,15: 18,30:

MAX LINDER : Vftan

• TOM JONES : Colentina (completare Temelii 
de Otel) — 15; 17,45; 20,30; la grădină 19,45.
• VISCOLUL — cinemascop : Rahova (comple
tare Orizont științific nr. 1) — 16; 18,15; 20,30.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Progresul 
(completare Lipsă de apă) — 14,45; 17,45; 20,45, 
Grădina Progresul-Parc (Piața Libertății) — 19,30.
• CHEILE CERULUI : Drumul Sării (completare 
Orizont științific nr. 1) — 16; 18; 20.
• CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE SORGE I 
— cinemascop : Ferentari — 15, 17,45; 20,30.
• BEATA : Cotroceni (completare Ptrvu Mutn- 
Zugravul) — 15.30; 18; 20,30.
S BARCAGIUL : Pacea (completare Energia) — 
16; 18,15, 20,30.
• PĂDUREA SPlN2)URAȚILOR - ambele serii : 
Grădina Lira (Calea 13 Septembrie) — 19,45.
0 OMUL DE LÎNGA TINE : Grădina Rahova 
(Calea Rahovei) — 19 45.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘT1LOR (cinemascop) — 
ambele serii ; Grădina Vitan (Calea Dudești) — 
19,45.

TELE
O 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pen
tru cei mici : Bună dimineața, primăvară I • 19,30
— Știință și tehnică pentru școlari : C.E.T, 500 — 
calculator electronic (In vizită la Institutpl de fi
zică atomică al Academiei) • 20,00 — Seară de 
teatru — „Steaua polară" de Serqiu Fărcășan. ir. 
regia lui Crin Teodorescu. Interpretează un co
lectiv al Teatrului National .Vasile Alecsandri" 
din lași, format din : Reia Ghitescu. Adina Popa, 
Const. Dinulescu Cornelia Gheorqhiu. Vaieriu 
Burlacu, Alfons Radvanschi. Virginica Bălănescu, 
Virgil Raiciu, Virgiltu Costin George Macovei, 
Marcel Finchelescu. Ștefan Dănciulescu, Eugenia 
Nedelcu. în pauze Telefilatelia și Poșta televi
ziunii • 22,35 Telejurnalul de noapte 0 22,45
— Buletin meteorologic.

— Ce sortimen
te noi s-au intro
dus în 
de către 
locală ?

După
știe, întreprinderile 
industriei republica
ne sporesc continuu 
producția de bunuri 
de consum, lărgesc 
sortimentul. Pe plan 
local se cer, însă, 
unele mărfuri care 
nu sînt produse în 
cantități suficiente de 
către industria repu
blicană. Spre satisfa
cerea cererii la ase
menea sortimente își 
îndreaptă atenția în
treprinderile indus
triei locale din regiu
nea noastră. Tn a- 
ceastă lună, la Pu
cioasa își începe pro
ducția o fabrică de 
teracotă, care va avea 
o producție anuală 
de circa 2 milioane 
cahle. De ce am în
ființat această unita
te ? La sate se cons
truiesc tot mai multe 
locuințe ; oamenii vor 
să aibă în camere 
sobe de teracotă. în 
acest an vor mai in
tra în funcțiune și 
alte unități, între 
care o fabrică de că
rămizi la Rm. Sărat, 
o fabrică de bioxid 
de carbon, o secție de 
piese de schimb pen
tru autoturisme. Tn 
acest an. industria 
noastră locală va pro
duce circa 10(1 de sor
timente noi. Peste 
puțin timp. în maga
zinele din Ploiești, 
Cîmpina. Vălenii de

Munte și alte locali
tăți se vor găsi cutii 
pentru scrisori, cutii 
menajere, diverse 
împletituri din ră
chită, vase de flori și 
multe altele. Poseso
rii de autoturisme 
vor găsi în comerț 
garnituri de parbriz, 
rame pentru faruri, 
arcuri, covorașe din 
material plastic etc. 
De asemenea, vom 
înființa la Ploiești și 
în alte orașe stații 
pentru reparații auto 
mai grele.

— Ce se între
prinde pentru îm
bunătățirea cali
tății produselor 
industriei locale ?

— Să luăm, de pil
dă, teracota. Cu spri
jinul specialiștilor 
de la uzina ceramică 
din Ploiești, s-a rea
lizat o paletă de 
culori deschise, 
tr-o gamă mare 
nuanțe. De 
nea, s-au 
unii coloranți 
de o calitate 
oară. Tn plus, 
și lucrători
trimiși la specializa
re in di feriie unități 
din tară. Se poate 
spune că acum tera
cota produsă de in
dustria noastră loca
lă este preferată ce
lei produse in ali.e 
părți. De asemenea, 
se dă o mare atenție 
îmbunătățirii calității 
la produsele de fontă 
și lemn, a materiale
lor de construcții.

— Cum se stu-

5 
în
de 

aseme-
înlocuit 
cu alții 
superi- 
maiștri 

au fost

diază cerer 
populației ?

— Comerțul adu 
la cunoștință trime 
trial cererile de măi 
furi. Cu reprezentar 
ții comerțului locs 
avem întilniri perio 
dice, la care se dis 
cută despre mărfuri
le solicitate de cum
părători. cît și păre
rile acestora în le4 
gătură cu calitatea, 
lor. La Ploiești și în 
alte orașe s-au des
chis expoziții de pro
duse, care prileju-1 
iese cunoașterea ce- I 
rerii și gustului cum- ' 
părătorilor Comitetul 
executiv a indicat 
conducerilor de în
treprinderi și lucră
torilor de la secția 
industrie locală să 
meargă des prin ma
gazine și să stea de 
vorbă cu cumpără
torii. să le ceară pă
rerea asupra artico
lelor produse de in
dustria locală. Am 
prevăzut organiza
rea cîtorva întilniri 
cu cetățenii, mai a- 
les cu gospodine. în 
regiunea noastră o- 
xistă încă destule 
surse de materii pri
me insuficient valo
rificate. avem și ca
pacități de producție 
Consultîndu-ne cu ce
tățenii, vom putea 
stabili ce produse 
noi trebuie să intro
ducem în fabricație, 
pentru ca industria 
locală să contribuie 
într-o măsură tot mal 
mare la satisfacerea 
cererilo" de bunuri 
de eonwițm ale popu
lației.

Interviu realizat de
Const. CAPRARU 
coresp „Scinteii"



SCÂNTEIA PAGINA 5

tin eretului
în întreaga țară, cei de-o 

Vîntă cu primăvara au săr- 
bătorif ieri „Ziua Tineretu
lui din Republica Socialistă 
România". Sărbătorirea aces
tei zile este un semn al gri
jii și dragostei cu care par
tidul, sfatul nostru, întregul 
popor înconjoară tînăra ge
nerație și, totodată, un pri
lej de manifestare a bucu
riei pentru succesele obți
nute de tineret în muncă și 
la învățătură. în acest an 
„Ziua tineretului' a avut 
loc în preajma aniversării a 
45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român 
ți la puțin timp după al 
Vlll-lea Congres al U.T.C., 
care a făcut bilanțul contri
buției tineretului la marile 
înfăptuiri ale poporului nos
tru și a elaborat sarcinile de 
viitor ale tineretului. Sub 
conducerea partidului, tine
retul din patria noastră, a- 
vînd în primele rînduri pe 
utecișfi, își însușește cuce
ririle științei și muncește cu 
entuziasm pentru înfăptuirea 
mărețului program elaborat 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., pentru înflorirea Ro
mâniei socialiste.

Ziua tineretului a fost o 
izbucnire exuberantă de vi
goare și optimism a tinerei 
generații, manifestată în în
treceri artistice și sportive, 
în joc și veselie.

în Capitală, pădurile din 
împrejurimi, parcurile, tere
nurile de sport, teatrele și 
estradele amenajate în aer 
liber au atras de dimineață 
zeci de mii de tineri. La 
teatrul de vară din parcul 
Herăstrău au avut loc de
monstrațiile de gimnastică 
artistică ale elevelor din 
școlile sportive nr. 1 și 2. 
Spectatorii au aplaudat cu 
căldură grația ți precizia 
mișcărilor. în timp ce spor
tivele evoluau pe scenă, în 
culise se pregăteau halte- 
p ilii Z. Fiaf, Victor Rusu, 
> .exandru Dumitrescu, Fran- 
cisc Marton, Olimpiu Cris- 
tescu, luptătorii da judo 
Radu Capeieanu, Hie Mari
nescu și alții. Tot la He
răstrău, pe oglinda strălu
citoare a lacului s-a desfă
șurat, însoțit de încurajă
rile miilor de suporteri, tra
diționalul concurs de spor
turi nautice. Unul dintre 
cîștigătorii numeroaselor 
probe, la care au participat 
200 de canotori, este ele
vul Marin Stoian, care 
anul acesta termină școa
la profesională. „Viitorul 
matrițer este un tînăr ta
lentat, cu reale perspec
tive să ajungă și sportiv 
fruntaș" — ne-a declarat 
antrenorul Gh. Cojocaru. în 
același timp, pe terenurile 
de sport din diferite părți 
ale Capitalei, au avut loc 
meciuri de volei, baschet, 
handbal, fotbal, iar pe sta
dionul Republicii întreceri 
hipice și jocuri de rugbi. 
în pădurea Andronache 
;'-au dat întîlnire mii de 
tineri de la uzinele „Elec
tronica", Țesătoria „Suvei-

ca", I.R.A.L., din comunele 
Voluntari și Ștefănești, care 
în sunetele acordeoanelor 
au prelungit tradiționala pe
trecere la iarbă verde pînă 
seara tîrziu.

O dată cu înserarea, pe 
estradele din Cișmigiu, Par
cul Copilului, Mogoșoaia și 
altele și-au făcut apariția 
artiștii amatori. Prin fața 
spectatorilor s-au perindat 
în total 160 de coruri, echi
pe de dansatori, brigăzi ar
tistice de agitație și 120 de 
tarafuri, totalizînd peste 
4 000 de tineri.

Atracția serii au consti
tuit-o, firește, carnavalurile. 
La ora 20, un grup de 50 
de buciumași instalați pe te
rasa hotelului Athenee Pa
lace și 30 de trîmbițași au 
dat semnalul începerii car-

★

Pe sfadionul din parcul 
zorașului Cluj sute de tineri 

au participat la întrecerile 
de atletism, ciclism, fotbal, 
tenis etc. Seara numeroși ti
neri au luat parte la carna
valul care a avut loc în pie
țele Mihai Vifeazu și Păcii.

Sărbătorirea „Zilei tine
retului" a început la lași cu 
carnavalul organizat în par
cul de la ștrandul orașului 
în seara zilei de 1 Mai. A 
doua zi, un mare număr de 
tineri a participat la serbă

navalului tineretului în Piața 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Două coloane de cîfe 1 500 
tineri fiecare și-au făcut a- 
pariția în piață, avînd în 
frunte cete de „vornicei" 
călări, îmbrăcați în costume 
naționale. După călăreți — 
fanfare și orchestre de mu
zică populară, dansatori șl 
felurite măști.

Carnavalul a atras mii de 
spectatori și în parcul de 
distracții de la Herăstrău. 
Noaptea tîrziu, în timp ce 
lacul era luminat feeric de 
lampioanele vaporașelor și 
bărcilor, de jerbele mul
ticolore ale jocurilor de ar
tificii, în piața Gh. Gheor- 
ghiu-Dej se încinsese „Pe- 
rinița”.

Dumitru MINCULESCU

*

rile cîmpenești organizate 
în parcul Ciric și în pădu
rea Repedea.

în seara zilei de 2 Mai, 
după ce au străbătut orașul 
purtînd torțe aprinse, pesie 
5 000 de tineri din Baia 
Mare s-au îndreptat spre 
Parcul Tineretului, unde a 
avut loc carnavalul.

întreceri sportive, mani
festări cultural-arfistice și 
carnavaluri ale tineretului 
au avut loc în toate orașele 
țării.

Masă în cinstea 
delegațiilor sindicale 

de peste hotare
Consiliul Central al Sindicatelor a oferit 

duminică seara o masă tovărășească în cin
stea delegațiilor sindicale de peste hotare in
vitate cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai. 
Au participat tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele C.C.S., membri ai Prezidiului, 
activiști ai sindicatelor.

★
în cursul zilei de 2 mai, oaspeții de peste 

hotare au vizitat orașul București, construc
țiile și cartierele noi. în seara aceleiași zile, 
delegațiile străine au luat parte la un spec
tacol oferit de Ansamblul artistic al Consi
liului Central al Sindicatelor. (Agerpres)

Expoziție republicană 
de apicultura

în sala Palatului de 
cultură din Pitești s-a 
deschis prima expoziție 
apicolă republicană. Sînt 
expuse peste 50 de sorti
mente de utilaje apicole, 
grafice care oglindesc e- 
voluția albinăritului în 
țara noastră. Sînt expuse, 
de asemenea, trofeele cîș- 
tigate de țara noastră la 
unele concursuri interna
ționale de specialitate. Un 
sector al expoziției a fost

rezervat crescătorilor de 
albine din regiunea Ar
geș, unde apicultura cu
noaște o continuă dezvol
tare.

La deschiderea expozi
ției a participat prof. ing. 
V. Harnaj, președintele 
Asociației crescătorilor de 
albine din România și 
președinte al Federației 
internaționale a asocia
țiilor de apicultura „Api- 
mondia".

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

LA MOSCOVA
Luni a plecat la Moscova dele

gația guvernamentală română, con
dusă de Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
care va participa la inaugurarea 
Expoziției economice a Republicii 
Socialiste România. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, membrii dele
gației au fost conduși de Constan
tin Scarlat, ministrul industriei chi
mice, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, de reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și de alte persoane ofi
ciale.

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

NICOLAE GH. LUPU |

Tulnic arii vestesc deschiderea carnavalului tineretului
Foto : R. Costin

VIZITA IN PORTUL

CONSTANTA A UNEI NAVE

MILITARE FRANCEZE
Luni a sosit în portul Constanța 

într-o vizită neoficială de trei zile, 
escortorul francez „Le Bearnais". 
Pe timpul escalei, marinarii mili
tari francezi vor vizita obiectivele 
turistice de pe litoralul românesc 
și vor susține întîlniri sportive cu 
echipe ale marinei noastre militare.

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea a fost frumoa

să și călduroasă, cu cerul variabil 
mai mult senin. Vîntul a suflat po
trivit, cu unele intensificări predomi- 
nînd din sectorul nord-vestic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 19 grade la Ocna Șugatag, întor- 
sura Buzăului și Mangalia și 25 gra
de la Turnu Severin, București și 
Huși. In București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat potrivit 
din sectorul nordic. Temperatura 
maximă a fost de 26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 mal. în țară : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin la începutul intervalului. 
Vînt slab. Temperatura în creștere 
în primele zile, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 18 și 28 
grade. în București : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin la începutul intervalului. 
Vînt Slab. Temperatura în creștere 
în primele zile, apoi staționară.

în ziua de 30 aprilie s-a stins 
din viață profesorul dr. N. Gh. 
Lupu, membru titular al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia din anul 1948, directorul Insti
tutului de medicină internă, va
loros om de știință, deschizător 
de noi drumuri în știința medicală 
românească.

Acad. N. Gh. Lupu s-a născut 
la 24 februarie 1884, în satul 
Arsura, raionul Huși. Studiile me
dicale le-a făcut la Facultatea de 
medicină din București. A fost 
elevul profesorului Ion Cantacu- 
zino, în al cărui laborator de me
dicină experimentală și-a făcut 
ucenicia de cercetător. După 
terminarea facultății, a făcut sta
gii de specializare la Berlin, Berna 
și Paris, desăvîrșindu-și formația 
de clinician cu studii temeinice de 
anatomie patologică, bacteriologie 
și parazitologie.

Rodnica sa activitate didactică 
începe din 1920. în 1931, preia con
ducerea catedrei de anatomie- 
patologică, dezvoltînd concepțiile 
marelui său înaintaș Victor Babeș, 
iar în 1936 devine titularul Clini
cii medicale Colentina din Bucu
rești, pe care a condus-o pînă spre 
sfîrșitul vieții sale. A fost decan 
al Facultății de medicină din 
București și apoi rector al Institu
tului de medicină și farmacie de 
la înființarea acestuia pînă în 
anul 1953. Din anul 1949, acad. 
N. Gh. Lupu a condus, ca director, 
primul institut de cercetări știin
țifice în domeniul medicinii in
terne.

A fost un remarcabil animator 
al vieții științifice medicale din 
țara noastră, participînd intens la 
activitatea Uniunii Societăților de 
Științe Medicale.

Personalitatea științifică viguroa
să, marea sa putere de observație 
și sinteză, devotamentul nemărgi
nit față de om i-au permis lui 
N. Gh. Lupu să desfășoare o mul
tilaterală muncă de cercetare știin
țifică în aproape toate domeniile 
importante ale medicinii. Concreti
zată în peste 400 de lucrări cu
noscute în țară și peste hotare, ac
tivitatea sa științifică îmbogățește 
patrimoniul științei medicale româ
nești și universale.

Acad. N. Gh. Lupu a participat 
cu lucrări valoroase la numeroase 
manifestări științifice de peste ho
tare. A fost membru fondator al 
Societății internaționale de medici

nă internă și membru al mai mul
tor societăți științifice străine.

Ca desăvîrșit pedagog, prof. 
N. Gh. Lupu a format timp de 
aproape jumătate de secol multe 
generații de medici precum și nu
meroși cercetători științifici.

întreaga sa viață, opera sa se 
caracterizează printr-o înaltă con
știință cetățenească și patriotică 
pusă în slujba ocrotirii sănătății și 
a prosperității poporului român.

Ca cetățean, medic, profesor, om 
de știință, acad. N. Gh. Lupu a 
desfășurat continuu o importantă 
activitate obștească și a militat ac
tiv pentru apărarea păcii în lume. 
Cunoscut activist pe tărîm obștesc,

N. Gh. Lupu a fost ales deputat în 
toate legislaturile Marii Adunări 
Naționale.

Pentru activitatea sa deosebită 
pe linie științifică, didactică și ob
ștească a fost distins cu titlul de 
medic emerit, profesor emerit, om 
de știință emerit, laureat al Pre
miului de Stat și a primit cele mai 
înalte ordine ale țării și înalte dis
tincții străine.

încetarea din viață a acad. N. 
Gh. Lupu reprezintă o grea pier
dere pentru știința medicală româ
nească, pe care a slujit-o cu o mare 
putere de dăruire în întreaga sa 
activitate de medic, profesor fon
dator de școală, remarcabil om de 
știință român și activist de frunte 
pe tărîm obștesc.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
ȘI PREVEDERILOR SOCIALE

MINISTERUL 
ÎNVAȚĂMÎNTULUI.

UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 
DE ȘTIINȚE MEDICALE

★

Pentru organizarea funeraliilor 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu a fost 
constituită o comisie formată din : 
acad. Miron Niculescu, președin
tele Academiei Republicii Socia
liste România, acad. Ștefan S. Ni- 
colau, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, acad. Ștefan

★

Corpul defunctului se află depus 
la Facultatea de medicină din 
b-dul dr. Petru Groza nr. 8. Acce
sul publicului este permis în ziua 
de 3 mai între orele 10—13 și 16—

★

Milcu, președintele Uniunii Socie
tăților de Științe Medicale, acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, prof. Voinea Marinescu, mi
nistrul sănătății și prevederilor 
sociale, acad. Theodor Burghele, 
rectorul Institutului de medicină 
și farmacie din București.

★

20, și miercuri 4 mai între orele 
9—12.

Mitingul de doliu va avea loc 
miercuri 4 mai ora 12, la Facul
tatea de medicină, iar înhumarea 
la Cimitirul Belu la ora 13,30.

RUGBI

Turneul de șah 
din Capitală

Partidele desfășurate ieri în runda a 
8-a a turneului internațional de șah de 
la București s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Bednarski-Korcinoi 0—1 i 
Gheorghiu-Minici 1—0 ; Matulovici- 
Czerniak 1—0 ; Ciocîltea-Kavalek 0—1; 
Neamțu-Soos 0—1. Două partide s-au 
întrerupt. In clasament conduce Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) cu 6 puncte (din 7 
partide), urmat de Gheorghiu (România) 
și Bednarski (Polonia) tot cu cite 6 
puncte, dar din 8 partide. Pe locul 4 se 
află iugoslavul Matulovici, cu 5,5 
puncte.

fotbal CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

Rezultate tehnice
STEAGUL ROȘU BRAȘOy-
AFID 0 2 (0—2). Au marcat :RAPID 0—2

Năsturescu (min. 24) și Jamaischi 
(min. 25).

PETROLUL PLOIEȘTI-FARUL 
3—0 (1—0). Au marcat : Badea 
(min. 27), Dridea II (min. 50) și 
Moldoveanu (min. 58).

DINAMO BUCUREȘTI-DINA- 
MO PITEȘTI 1—1 (0-0). Au în
scris : Haidu (min. 46) pentru 
bucureșteni și Naghi (min. 49) 
pentru piteșteni.

POLITEHNICA TIMIȘOARA- 
UNIVERSITATEA CLUJ 2—0 
(1—0). Au marcat : Lereter (min. 
6) și Loncer (min. 50).

C.S.M.S. IAȘI-CRIȘUL 0—0.

U.T.A. - ȘTIINȚA CRAIOVA 
1—1 (0—1). Au marcat: Stănescu 
(min. 39), pentru craioveni; Țîr- 
lea — din 11 m (min. 53) pentru 
arădani.

Clasamentul
Petrolul 19 12 5 2 40—14 29
Rapid 19 13 2 4 35—15 28
C.S.M.S. 19 9 4 6 24—24 22
Dinamo Pitești 19 8 4 7 36—31 20
Dinamo Buc. 19 7 5 7 28—25 19
Steaua 18 5 8 5 25—16 18
Steagul roșu 19 8 2 9 3(1—25 18
Știința Craiova 19 6 6 7 17—24 18
Universitatea 19 5 8 6 17—25 18
U.T.A. 19 5 7 7 23—30 17
Politehnica 19 7 3 9 17—27 17
Farul 19 6 3 !0 20—30 15
Crișul 19 4 7 8 19—29 15
Siderurgistul 18 3 4 11 25—41 10

După succesul re
prezentativei de se
niori a Bucureștiului, 
înregistrat sîmbătă la 
Toulouse în meciul cu 
selecționata Pirinei
lor, întîlnirea similară 
a echipelor de juniori 
ne-a adus o nouă sa
tisfacție : ieri, pe sta
dionul „Republicii" din 
Capitală, r u g b i ș 11 i 
noștri au învins cu 
scorul de 17—3 (6—3). 
Cele două formații au 
furnizat un reușit spec
tacol rugbistic, aplau
dat uneori la „scenă 
deschisă". După meci, 
antrenorul Nicolae Pă- 
dureanu, aflat în tri
bune, spunea printre 
altele : „Față de evo
luțiile for anterioare, 
tinerii noștri rugbiști 
stăpinesc mai bine 
tehnica și tactica jocu
lui, în special cei din 
linia de trei-sferturi. 
Cit timp au fost con
secvenți jocului „la 
mină", purtînd balo
nul prin pase de pe o 
parte pe altă a terenu
lui, ei au derutat apă
rarea francezilor și au 
reușit cîteva încercări 
de toată frumusețea. 
Altecri, însă, au irosit 
ocazii bune sau au

fost prinși pe picior 
?ireșit de ‘ adversari, 
n plus trebuie men

ționat că selecționata 
Pirineilor nu se con
fundă decît în parte 
cu cea a Franței. Așa 
îneît, victoria de ieri 
trebuie considerată ca 
o bază de plecare spre 
o valoare mai ridica
tă. Și loc pentru mai 
bine este destul".

★
în a doua parte

întîlnit selecțio- 
Armatei franceze, 
final : 3—3 (prin

ua a 
nata 
Scor 
loviturile de picior_ că
zute realizate de 
ciu și, respectiv, 
chel).

Manifestîndu-se 
ambele părți o grijă e- 
xagerată pentru rezul
tat, meciul s-a rezumat 
mai mult la o luptă în- 
cîlcită între înaintări. 
Latura spectaculară 
fost cu mult sub 
teptările publicului.

Steaua—Vasco

Pen- 
Mi-

de

„Nocturna" de duminică, de pe 
stadionul „Republicii" din Capita
lă, a consemnat o frumoasă com
portare a echipei Steaua. în fața 
unei formații de bună reputație in
ternațională, echipa braziliană 
Vasco da Gama din Rio de Janei
ro, jucătorii bucureșteni au reușit 
să-și adjudece victoria la un scor 
clar : 4—1. Verva lor deosebita, 
tehnica și, firește, ambiția fotbaliș
tilor oaspeți au făcut ca meciul să 
aibă o desfășurare rapidă, specta
culoasă. Echilibrată ca joc si scor 
în prima repriză, partida a marcat

a
cuplajului, echipa Stea

Un atac pe înaintare al tinerilor noștri rugbișt!

după pauză o evidentă superiori
tate a echipei Steaua. Brazilienii 
au încercat unele incursiuni la 
poarta adversă, însă Suciu a ținut 
să-și facă reintrarea printr-o 
evoluție excelentă.

Cele cinci goluri din această 
partidă au fost înscrise în ordine 
de Sorin Avram (în minutul 1, cind 
a reluat în poartă mingea ricoșată 
din bară), Luisinho (în min. 43. 
deci 1—1), Pavlovici (min. 49) și 
Crăiniceanu (în minutele 69 și 84, 
la capătul unor faze mult aplauda
te). De remarcat că oaspeții au 
beneficiat de o lovitură de la 11 m., 
în minutul 71, pe care însă Maran
hao a ratat-o, șutind în bară.

In categoria b
Seria I : Dinamo Victoria București
Dinamo Bacău 1—1; Știința Bucu

rești—Progresul Brăila 5—0; Metalul 
Tirgoviște — Metalurgistul București 
1—0; Oltul Rimnicu Vîlcea—Ceahlăul 
Piatra Neamț 1—0; Poiana
na—Progresul București 1—0; 
Roșiori—Oțelul Galați 3—1; 
Moreni—C.F.R. Pașcani 5—0.

Seria a H-a : Gaz metan Mediaș— 
A.S. Cugir 4—0; Minerul Lupeni—Jiul 
Petrila 0—1 ; A.S.A. Tg. Mureș— 
Clujeana 5—3; Vagonul Arad—C.F.R. 
Arad 3—1; C.S.M. Reșița—Minerul 
Baia Mare 4—2; Industria sirmei Cim- 
pia Turzii—Arieșul Turda 3—0; Re
colta Cărei—C.S.M. Sibiu 0—1.

Cimpi-
C.F.R. 

Flacăra

UN PORTAR CARE SE REMARCĂ. 
De la Arad, ni s-a transmis că 
in meciul U.T.A. — Știința Craio
va portarul craiovean Papuc a fă
cut din nou o partidă bună. Tină- 
rul portar al oaspeților a apărat 
totul. Gazdele, deși au dominat, 
n-au putut înscrie declt o dată, 
dintr-o lovitură de la ii m.

MESPORTIVITATE LA PLOIEȘTI $1 
BRAȘOV. — Victoria cu 3—0 in 
fafa echipei constănfene, venită la 
Ploiești să obțină un rezultat bun, 
a produs, firește bucurie in rindul 
suporterilor ploieșteni. Cores
pondentul nostru ne-a inștiintat 
insă că jucători din ambele echipe 
au avut atitudini nesportive. 
Pentru unii spectatori acest lucru 
a constituit prilej de dezordine, 
ceea ce a umbrit succesul echipei 
și comportarea civilizată a marii 
majorități a publicului ploieștean. 
Din păcate, comportări nesportive 
pe teren s-au Înregistrat și la Bra
șov. „Steagul roșu" și Rapid au 
făcut pe alocuri uz de durități, o 
„remarcă" specială cuvenindu-i-se 
lui Năftănăilă.

„NON-COMBAT". — Expresia, 
cunoscută mai ales la box și lupte, 
se referă la acele situații cind 
sportivii nu-și apără cu toată se
riozitatea șansele in timpul Între
cerii. In sporturile amintite, o ata
re comportare aduce după sine 
avertismentul arbitrului și chiar 
descalificarea din competiție. Din 
păcate, un „non-combat" la fotbal 
nu atrage declt dezaprobarea fi
rească a publicului din tribune. O 
regretabilă mostrei de ceea ce în
seamnă lipsa de interes pentru 
joc, pentru Întrecerea în sine au 
oierit-o ieri cele două echipe di- 
namoviste, din București și Pitești, 
in meciul lor direct desfășurat pe 
stadionul bucureștenilor. Timp de 
90 de minute, spectatorilor le-a 
fost dat să urmărească un pseudo- 
joc de fotbal, cu pase fără adresă, 
lipsit total de o concepție tactică. 
Majoritatea acțiunilor au purtat vi
zibil amprenta intimplării, a dezin
teresului fată de soarta meciului, 
a desconsiderării publicului din 
tribune, tn această situație au 
surprins cu atit mai mult aprecie
rile elogioase, complet neconforme 
cu realitatea, ale crainicului Ra
dioului (pe cate, prin intermediul 
„tranzistoarelor", l-au auzit și cei 
prezenfi pe stadionul ,,Dinamo").

Petrosian a înscris două „goluri“
E ușor să fii suporter de fotbal sau 

hochei. Stai în tribună și încurajezi 
echipa favorită cît te tin puterile. Ce 
să facă însă un biet suporter de 
șah ? Tace și iar tace, sau . dacă 
scoate o exclamație cît de mică, 
semnalizatorul electric il previne 
drastic : „Păstrați liniștea". Ama
torii de șah — oameni inge
nioși — trimit lui Petrosian și 
Spasski scrisori, cărți poștale, tele
grame. Le scriu de toate : urări de 
succes, sfaturi, dar îi și critică de 
mama focului : „La naiba, cind aveți 
de gind să luptați cu adevărat, cind 
terminați cu remizele astea?"

Și, în a șaptea partidă, cei doi mari 
maeștri i-au compensat pe amatorii 
de șah. Fiind „în zi bună", sau, cum 
se mai spune, „în mină", Petrosian 
a înscris... primul gol in poarta lui 
Spasski. „S-a spart gheata" ; „Ploaia 
remizelor a încetat" — scriau ziare
le. Deosebit de bucuroși au fost cei 
din Erevan după victoria „camp- 
mond"-ului lor.

Campionul mondial consideră că 
acum trebuie să acționeze sobru, să 
facă remize, deoarece a ciștiga două

partide la rind ar fi... inechitabil. Ob
servați și dumneavoastră ce umanist!''

Din păcate, virusul remizelor a 
pătruns din nou în partidele a 8-a 
și a 9-a. Multi îl critică pe Spasski, 
și nu degeaba. Deocamdată nu place 
maniera lui de luptă. El ar face mai 
bine dacă ar asculta părerea lui 
Botvinnik și Tal : „Petrosian trebuie 
obligat să calculeze variante compli
cate". Dar Spasski oferă adversaru
lui posibilitatea de a manevra în li
niște. Timiditatea lui este de ordin 
psihologic : pînă în prezent a jucat 
cu Petrosian de 20 de ori (inclusiv 
la meciul actual) și n-a reușit încă 
să-i smulgă cuvințelul „cedez".

Ieri seară, jucînd cu piesele albe, 
Petrosian a obținut a doua victorie 
la capătul unei partide spectacu
loase după efectuarea a 30 de mu
tări. Așadar, el conduce acum cu 
6—4. Se poate spune însă, că la a- 
cest scor, Spasski a scăpat trenul 
spre „Olimpul șahului" ? Cred că 
afirmația ar fi pripită.

S. FLOHR 
moestru de șahÎN CÎTEVA RÎNDURI

• întîlnirea de teni6 Franța—Româ
nia, contînd pentru primul tur al „Cu
pei Davis", a revenit sportivilor francezi 
cu 4—1. în al treilea meci de simplu, 
Ion Tiriac l-a învins cu 3—6, 6—0, 6—3, 
6—3 pe Pierre Darmon, Jauffret a ciști- 
gat cu 6—1, 6—3, 8—6, la I. Năstase.

• Turneul masculin de baschet de la 
Santiago de Chile a fost ciștigat de echi
pa Iugoslaviei în ultima zi a competi
ției, ea a întrecut cu 68—65 selecționata 
Spaniei.

• Stanley Matthews, fiul celebrului 
jucător de fotbal cu același nume, a cîs- 
tigat proba de simplu la turneul de te
nis de la Londra, învingînd în finală cu 
6—4, 8—6 pe Alan Stone (Australia). 
Proba de simplu femei a revenit jucă
toarei Francoise Durr (Franța), care a 
dispus cu 4—6, 6—3, 7—5 de Judy Te- 
gart (Australia).

• Prima ediție a „Cupei campionilor 
europeni" la sabie, desfășurată la Bu
dapesta, a luat. sfîrșit cu victoria echi
pei locale Honved, care în finală a în
vins cu 9—6 pe Vasas Budapesta.

• Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Walnut (California), atletul 
Pennel a ciștigat proba de săritură cu 
prăjina realizînd 5,18 m. Jim Greel s-a 
clasat pe primul loc în cursa de 5 000 m 
plat cu rezultatul de 14'10'' 8/10,

• Competiția de moto-cros pentru 
marele premiu al Elveției (clasa 2.50 
cmc) a fost cîștigată de belgianu! Joel 
Rohert, urmat de Petr Dobry (Ceho
slovacia) și Torsten Hallman (Suedia). 
Proba o contat pentru campionatul 
mondial.

PRONOSPORT
Concursul din 1 Mal

Steagul roșu—Rapid 2
Steaua—Vasco da Gama 1
Politehnica—Universitatea I
U.T.A.—Știința Craiova X
C.S.M.S.—Crișul X
Bologna—Inter (2—1) 1
Catania—Atalanta (0-9) X
Juventus—Brescia (3-1) 1
Lanerossi—Cagliari (1—1) X
Milan—Torino (0—0) X
Napoli—Lazio (2—9) 1
Sampdoria—Spal (1-0) 1
Roma—Fiorentina (0—2) 2

Rubrică realizată da 
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI Ambasadorul român la Pekin 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

Uniunea Sovietică

MOSCOVA 1 — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
în capitala Uniunii Sovietice s-au 
desfășurat duminică tradiționala 
paradă militară și demonstrația de 
1 Mai a oamenilor muncii.

La ora zece, la tribuna Mauso
leului lui Lenin urcă Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și alți conducători ai 
P.C.U.S. și guvernului sovietic.

După ce trece în revistă trupele 
aliniate pentru paradă, mareșalul 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., rostește o scurtă cuvîn- 
tare. Defilarea este deschisă de 
cursanții academiilor militare, 
după care intră în Piața Roșie uni
tăți motorizate ale diviziei de gar
dă „Taman", urmate de divizia de 
tancuri „Kalinin", unități aero
purtate de desant și de tancuri 
ușoare aeropurtate, unități de am- 
fibii și artilerie. Conform tradiției, 
parada militară se încheie cu for
mații de rachete. Unele tipuri de 
rachete au fost prezentate pentru 
prima oară.

După parada militară a urmat 
parada sportivilor. Un car alego
ric înfățișează stația automată 
„Luna-10“, primul satelit artificial 
al Lunii. Un grup de sportivi poar
tă steagurile tuturor țărilor socia
liste.

în sunetele „Internaționalei" în
cepe demonstrația oamenilor mun
cii din Moscova. Șuvoaie nesfîrșlte 
de oameni trec prin Piața Roșie, 
demonstrînd pentru pace, pentru 
încetarea agresiunii americane îm
potriva poporului vietnamez, pen
tru solidaritatea și unitatea inter
națională a tuturor celor ce mun
cesc, pentru un viitor fericit al în
tregii omeniri.

R, P. Chineză
PEKIN 1. — Corespondentul

Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Cu prilejul zilei de 1 Mai, în ma
rile piețe și parcuri din Pekin au 
avut ldc serbări, la care au luat 
parte peste trei milioane de oameni 
ai muncii. Liu Șao-ți, președintele 
R. P. Chineze, și alți conducători 
de partid și de stat, s-au alăturat 
oamenilor muncii și oaspeților din 
străinătate care au venit să parti
cipe la sărbătorirea Zilei interna
ționale a oamenilor muncii.

Pretutindeni, în ciuda ploii, a 
domnit o atmosferă de entuziasm. 
Zeci de orchestre, fanfare, formații 
de artiști amatori sau profesioniști 
și-au dat concursul la serbările 
populare. Pe numeroase pancarte 
erau înscrise lozincile „Trăiască 
solidaritatea celor ce muncesc din 
lumea întreagă", „Sprijinim cu 
hotărîre lupta eroică a poporului 
vietnamez" etc.

Seara, în Piața Tiananmîn din 
centrul capitalei R. P. Chineze s-au 
adunat peste un milion și jumătate 
de oameni, în prezența cărora for
mații artistice au executat dansuri 
și cîntece. Piața a fost luminată 
feeric de șaibe de becuri, de lumi
nile multicolore ale jocurilor de 
artificii.

Serbarea din Piața Tiananmîn a 
durat pînă la miezul nopții.

/?. P. Bulgaria
SOFIA 1. — Corespondentul

Agerpres, C. Linte, transmite : La 
Sofia a avut loc duminică tradițio
nala demonstrație de 1 Mai a oa
menilor muncii. La tribuna oficială 
din Piața „9 Septembrie" au luat 
loc Todor Jivkov, prim-secretar al 
C. C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat.

Prin fața tribunei au trecut timp 
de două ore coloane de oameni ai 
muncii, care au raportat despre 
realizările lor în cinstea Zilei 
solidarității oamenilor muncii de 
pretutindeni și despre angaja
mentele luate în întîmpinarea celui 
de-al IX-lea Congres al P. C. 
Bulgar.

Un tun din lemn de cireș purtat 
pe platforma unei mașini aminteș
te de răscoala poporului bulgar de 
acum 90 de ani împotriva jugului 
străin. Demonstranții poartă pan
carte cu lozinci în care sînt con
damnate agresiunea S.U.A. în Viet
nam, acțiunile agresive ale impe
rialismului în diferite părți ale lu
mii. Numeroase lozinci cheamă la 
întărirea prieteniei și alianței po
poarelor din țările socialiste, a tu
turor forțelor progresiste pentru 
pace și progres social în lume.

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 1 — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 1 Mai, capitala Iugoslaviei a 
îmbrăcat haina de sărbătoare. 
Dis-de-dimineață, la Koșutniak și 
Topcider, în Piața Skupștinei Fe
derale și la Tașmaidan, zeci de mii 
de belgrădeni și-au dat întîlnire 
în veselie și voie bună.

în Piața Skupștinei a avut loc 
un spectacol festiv, susținut de 
corurile reunite a patru asociații 
cultural-artistice. După-amiază și 
seara, în sala mare a Casei sindi
catelor au fost prezentate două 
spectacole intitulate: „Popoarele 
Iugoslaviei în cîntece și dansuri".

în preajma zilei de 1 Mai, zia
rele au publicat proclamația C.C.

PESTE HOTARE
al U.C.I., a Comitetului Federal al 
Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, a Consi
liului Central al Uniunii Sindicate
lor și a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului, care cheamă 
popoarele Iugoslaviei să depună 
eforturi în lupta pentru dezvolta
rea în continuare a economiei, 
pentru ridicarea producției și pro
ductivității muncii. Cu acest pri
lej, o serie de colective de mun
că au anunțat premierea celor care 
s-au evidențiat în producție.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 

La Budapesta a avut loc duminică 
tradiționala demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii din capitala 
Ungariei. în tribuna oficială 
se aflau conducătorii de par
tid și de stat Janos Kadar, Istvan 
Dobi, Gyula Kallai și alții, repre
zentanți ai organizațiilor politice 
și obștești, fruntași în producție. 
Coloane de oameni ai muncii au 
defilat timp de peste două ore, 
raportînd despre realizările obți
nute în cinstea zilei de 1 Mai și 
a Congresului al IX-lea al 
P.M.S.U. Demonstranții purtau 
pancarte cu lozinci condamnînd 
agresiunea S.U.A. în Vietnam, ac
țiunile agresive ale imperialismu
lui în diferite părți ale lumii. Nu
meroase lozinci chemau la întărirea 
prieteniei și solidarității popoare
lor din lumea întreagă în lupta 
pentru pace și progres social.

/?. S. Cehoslovacă

PRAGA 1 (Agerpres). — în 
străvechea piață pragheZă „Va
clav" a avut loc demonstrația de 
1 Mai a oamenilor muncii.

La tribuna centrală au luat loc 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, și 
alți conducători ai partidului co
munist și guvernului republicii, 
conducători ai Frontului Națio
nal.

A. Novotny a adresat partici- 
panților la demonstrație un cuvînt 
de salut. El a transmis, de ase
menea, felicitările frățești adre
sate de poporul cehoslovac po
poarelor țărilor socialiste, oameni
lor muncii din întreaga lume.

R. P. Polonă

VARȘOVIA 1. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : La Varșovia, ziua de 1 Mai 
a fost sărbătorită printr-o însufle
țită demonstrație a oamenilor 
muncii.

La tribuna ridicată în fața Pa
latului culturii și științei au luat loc 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și alți condu
cători de partid și de stat.

Tradiționala felicitare adresată 
oamenilor muncii a fost rostită de 
către Wladyslaw Gomulka.

Anul acesta, tradiționalelor lo
zinci ale zilei de 1 Mai li s-au 
adăugat lozincile sărbătoririi mile
niului statului polonez. Oamenii 
muncii din Varșovia și ti in întrea
ga țară au raportat partidului și 
țării îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea acestor două în
semnate sărbători.

Masivei demonstrații i-au urmat 
numeroase manifestări cultural- 
artistice care s-au desfășurat după- 
amiază în piețele și parcurile Var
șoviei.

R. D. Germană

BERLIN 1 — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, în tribu
nele din Piața Marx-Engels din 
Berlin au luat loc Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, alți conducători de 
partid și de stat, delegații sindi
cale de peste hotare.

Demonstranții au fost salutați de 
Paul Verner, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., prim- 
secretar al Comitetului regional 
din Berlin al P.S.U.G., care a ros
tit o cuvîntare. A urmat apoi pa
rada militară și demonstrația 
oamenilor muncii.

Simbolizînd unificarea, în urmă 
cu douăzeci de ani, a P.C.G. și 
P.S.D., stegari cu drapele roșii și 
coloane ale oamenilor muncii s-au 
unit venind din două direcții într-o 
singură coloană masivă.

R. P. Albania

TIRANA 2 (Agerpres).— Cu pri
lejul zilei de 1 Mai, o mare demon
strație a oamenilor muncii alba
nezi s-a desfășurat la Tirana. 
La ora 10, la tribuna oficială 
au urcat Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, și alți conducători 
de partid și de stat ai R. P. Alba
nia. După intonarea Imnului națio
nal al R.P. Albania a luat cuvîntul 
Manush Myftiu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania și prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Tirana. A început apoi defilarea 

oamenilor muncii. Participanții la 
demonstrație și-au exprimat spri
jinul față de lupta eroică a po
porului vietnamez. Ei purtau pan
carte pe care se puteau citi lozin
cile : „Vietnamul va învinge !“, 
„Trăiască poporul vietnamez !“.

R. D. Vietnam

HANOI 1 (Agerpres). — în ciuda 
primejdiei unor noi atacuri ale a- 
viației americane, duminică în ca
pitala R. D. Vietnam au avut loc 
numeroase mitinguri în cinstea zi
lei de 1 Mai. Pe străzile orașului au 
fost arborate pancarte pe care se 
află înscrise îndemnuri la muncă 
și luptă împotriva agresorilor a- 
mericani. Numeroase pancarte in
dică cifra „1 000", numărul avioa
nelor S.U.A. doborîte deasupra te
ritoriului R. D. Vietnam. în fabrici 
și instituții au luat cuvîntul oa
meni ai muncii, care și-au mani
festat hotărîrea de a munci și de 
a lupta cu eforturi sporite pentru 
construirea socialismului și învin
gerea agresiunii americane.

La Teatrul orășenesc din Hanoi 
a avut loc un miting la care au 
participat Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, premierul Fam 
Van Dong și alți conducători de 
partid și de stat ai R.D. Vietnam.

La miting a rostit o cuvîntare 
Hoang Quok Viet, președintele Fe
derației sindicatelor din Vietnam.

R. P. D. Coreeană

PHENIAN 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, la Phenian 
— capitala R. P. D. Coreene — au 
avut loc mari serbări populare. Pe 
străzile orașului, în parcuri și pie
țe și-au dat concursul orchestre, 
colective de artiști amatori și pro
fesioniști. Pe stadioane au avut loc 
întreceri sportive. Alături de mun
citori, funcționari și elevi din Phe
nian, la festivitățile consacrate zi
lei de 1 Mai au participat locui
tori din localitățile apropiate de 
capitala coreeană.

R. P. Mongolă

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — 
în Piața Suhe Bator din Ulan 
Bator au avut loc tradiționalul mi
ting și demonstrația de 1 Mai a 
oamenilor muncii din Mongolia.

La tribuna centrală au luat loc 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
și alți conducători de partid și de 
stat.

Asistența a fost salutată de S. 
Luvsan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.M., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Mongole.

Demonstrații de 1 Mai au mai 
avut loc și în alte orașe și locali
tăți din R. P. Mongolă.

în piața San Giovanni din Roma a avut loc tradiționalul miting al oame
nilor muncii cu prilejul zilei de 1 Mai. Mari adunări și manifestații popu
lare s-au desiășurat In toate orașele Italiei : Milano, Torino, Genova ele.

(Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

Japonia Republica Dominicană

TOKIO 1 (Agerpres). — Pe uria
șul teritoriu al fostului sat olim
pic din Tokio s-au întrunit, la o 
mare manifestație de 1 Mai, peste 
un milion și jumătate de oameni 
ai muncii din domeniul transpor
tului feroviar și urban, de la te
legraf și telefoane, metalurgiști și 
docheri. Ei au fost salutați de Ota, 
președintele Consiliului general al 
sindicatelor din Japonia, Nosaka, 
președintele P.C. din Japonia, și 
de alte personalități.

Participanții la miting au adre
sat tuturor oamenilor muncii 
chemarea de a-și întări rîndurile 
pentru a respinge ofensiva împo
triva intereselor vitale și dreptu
rilor democratice ale poporului, de 
a desfășura mai larg mișcarea 
pentru pace și securitate în în
treaga lume.

Cuba

HAVANA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, în capitala 
Cubei au avut loc un mare miting 
și o demonstrație a oamenilor 
muncii. 21 de salve de artilerie au 
dat semnalul deschiderii demon
strației oamenilor muncii, care 
s-au îndreptat spre Piața Revo
luției „Jose Marti". în fruntea co
loanelor se aflau primul secretar 
al C.C. al P.C. Cuban și prim- 
ministru, Fidel Castro, președin
tele Osvaldo Dorticos, membrii 
Comitetului Ceptral al P.C. Cuban 
și membrii guvernului cuban. Pe 
pancartele purtate de demonstranți 
se puteau citi lozinci care chemau 
la solidaritate cu lupta poporului 
din Vietnam și a celui dominican, 
împotriva intervenției americane.

După demonstrație, care a durat 
trei ore, Fidel Castro a rostit o 
amplă cuvîntare.

Franța

PARIS 1. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, transmi
te : Sub triplul semn al întăririi 
unității muncitorești, al solidarității 
cu poporul vietnamez și al împlinirii 
a 30 de ani de la crearea Frontului 
Popular au sărbătorit muncitorii 
din Franța ziua de 1 Mai, adunîn- 
du-se sau defilînd pe străzi în ma
joritatea marilor orașe ale Franței : 
Paris, Lyon, Marsilia, Lille, Bor
deaux etc.

Cea mai importantă din aceste 
manifestări muncitorești a avut loc 
la Paris, în fața Bursei Muncii.

în cursul mitingului, la care au 
asistat numeroase personalități sin
dicale și politice, printre care Wal
deck Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, și 
Arvedo Forni, vicepreședinte al 
Confederației Generale a Muncii 
din Italia, a luat cuvîntul Georges 
Seguy, secretar al Confederației 
Generale a Muncii, care a chemat 
la unirea tuturor forțelor demo
cratice și sindicale pentru un pro
gram comun, bazat pe progres so
cial, independență națională și 
pace. Vorbitorul a exprimat pro
testul muncitorilor francezi împo
triva agresiunii americane în Viet
nam.

Republica Arabă Unită

CAIRO 2 (Agerpres). — Ziua de 
1 Mai a fost sărbătorită în Repu
blica Arabă Unită prin adunări și 
serbări populare, organizate atît în 
capitala țării, cît și în alte orașe. 
Președintele Nasser a rostit cu 
acest prilej un discurs la un mare 
miting de la centrul textil din Me- 
halla el Kubra. Ziarul „Al Gum- 
huria" subliniază, printre altele, 
că 1 Mai'Simbolizează năzuința oa
menilor muncii din întreaga lume 
de a se uni împotriva forțelor o- 
presiunii și a exploatării.

SANTO DOMINGO 2 (Agerpres). 
— Oamenii muncii din Republica 
Dominicană au sărbătorit ziua de 
1 Mai sub semnul cererilor cu pri
vire la încetarea intervenției ame
ricane în treburile lor interne și 
la evacuarea trupelor străine afla
te în țară. Poliția a intervenit, în- 
cercînd să împrăștie demonstrația. 
S-au produs ciocniri, în cursul 
cărora a fost omorît secretarul de 
presă al fostului președinte domi
nican Juan Bosch și au fost 
rănite alte șase persoane.

Tanzania
DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). 

— La Dar es Salaam și în alte 
localități din Tanzania au avut loc 
demonstrații și mitinguri ale oame
nilor muncii consacrate sărbători
rii zilei de 1 Mai. La mitingul de 
la Dar es Salaam, președintele 
Julius Nyerere a rostit o cuvîn
tare.

PEKIN 1. — Corespondentul
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
La 30 aprilie, Liu Șao-ți, președin
tele R. P. Chineze, a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România la Pekin, Aurel Duma, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare. Apoi, între președintele

BILANȚ AL „ESCALADĂRII"
IN VIETNAM

HANOI 2 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, 
înaltul comandament al Armatei 
populare vietnameze a dat publici
tății un comunicat cu prilejul dobo- 
rîrii celui de-al 1 000-lea avion a- 
merican de către forțele armate ale 
R. D. Vietnam.

„Lansînd raidurile aeriene îm
potriva Vietnamului de nord, se 
spune în comunicat, agresorii a- 
mericani speră să intimideze ar
mata și poporul nostru din cele 
două părți ale Vietnamului, să în- 
frîngă hotărîrea de luptă împotri
va agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, să zădărniceas
că construirea socialismului în 
nord. Faptele au dovedit însă toc
mai contrariul. Peste 1 000 de a- 
vioane americane ultramoderne au 
fost doborîte în nord, zeci de piloți 
americani omorîți sau capturați și 
mii de avioane doborîte sau dis
truse în Vietnamul de sud“.

„Orice nouă acțiune întreprinsă

CU PRILEJUL ALEGERILOR DIN COLUMBIA

Incidente între 
manifestanți și poliție

BOGOTA 2 (Agerpres). — în Co
lumbia au avut loc duminică ale
geri prezidențiale. în cercurile po
litice din Bogota se apreciază că 
victoria lui Carlos Lleras Restrepo, 
candidat din partea „Frontului na
țional" (coaliție guvernamentală

COMUNICAT COMUN 
BULGARO-SIRIAN

SOFIA 1 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității Comunicatul 
comun bulgaro-sirian, după înche
ierea vizitei oficiale în R. P. Bul
garia a delegației guvernamentale 
siriene, condusă de primul minis
tru Youssef Zeayyen. în comunicat 
se arată că cele două părți au con
statat cu satisfacție că relațiile din
tre Bulgaria și Siria se dezvoltă în 
spiritul prieteniei, încrederii și a- 
vantajului reciproc și că există 
largi perspective pentru extinderea 
lor in continuare. în timpul con
vorbirilor bulgaro-siriene s-a re
levat faptul că în domeniul cola
borării economice dintre cele două 
țări există numeroase posibilități 
pentru dezvoltarea ei în continua
re. Cele două părți au con
damnat agresiunea americană în 
Vietnam, care constituie o pri
mejdie serioasă pentru pacea 
lumii, și s-au pronunțat în 
sprijinul propunerilor Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud privind reglementarea 
conflictului vietnamez. Comunica
tul relevă, de asemenea, sprijinul 
deplin dat luptei popoarelor pentru 
eliberare națională.

M HANOI. în cadrul acordului privind schimburile 
™ culturale dintre Republica Socialistă România și 
R. D. Vietnam, la Hanoi s-a deschis o expoziție de 
fotografii înfățișînd realizările obținute în domeniul 
Industriei în țara noastră.

■ DELHI. „Independența politică este lipsită de 
™ sens fără eliberarea de sub exploatarea econo
mică", a declarat primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, în cadrul seminarului de colaborare în dome
niul științei și tehnicii între țările Asiei si Africii. 
„Pentru atingerea acestui tel, a subliniat Indira 
Gandhi, țările Asiei șț Africii trebuie să-și unească 
eforturile lor în domeniul cercetărilor tehnice și știin
țifice și să stabilească contacte stiînse între ele".

aprilie, a fost amînată. El a precizat că nota de răs
puns, după ce a fost aprobată de grupul de lucru 
anglo—americano—vest-german de la Bonn, a fost 
comunicată de guvernul federal țărilor membre ale 
N.A.T.O., care în prezent o examinează.

■ CAIRO. în capitala R.A.U. a fost anunțată oficial 
deschiderea unui birou permanent a) Frontului 

National de Eliberare din Vietnamul de sud.

■ LUSAKA. Pe străzile capitalei Zambiei a avut loc 
o demonstrație studențească împotriva regimului 

rasist de la Salisbury. Demonstranții au înmînat o pe
tiție șefului misiunii diplomatice, cerînd ca Anglia să 
intervină cu forțe militare în Rhodesia pentru a pune 
capăt regimului rasist al lui Ian Smith.

BELGRAD. în capitala R.S.F. Iugoslavia s-a des- 
™ chis cel de-al doilea Salon internațional al auto
mobilului. Expun firme din R.S.F. Iugoslavia, Austria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, R. F. Germană, Anglia, 
Italia, U.R.S.S., Statele Unite, Franța, India, Japonia, 
Olanda, Elveția etc.

■| BONN. Purtătorul de cuvînt al guvernului vest- 
—1 german a anunțat că remiterea răspunsului gu
vernului său la memorandumul Franței din 29 martie 
cu privire la N.A.T O., care trebuia să aibă loc la 30

■R SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că în urma ploilor 
“ torențiale căzute în ultimile zile, în orașul Vrata, 
s-au produs mari inundații. Apele au rupt bara ul re
zervorului de la fabrica de înnobilare a minereurilor 
din împrejurimile orașului, au distrus poduri și au 
inundat mai multe locuințe. S-au semnalat, de aseme
nea, victime omenești. Organele locale au luat măsuri 
imediate pentru ajutorarea locuitorilor care au avut 
de suferit pagube. A fost creată o comisie guverna
mentală în vederea înlăturării urmărilor inundațiilor.

M ROMA. Studenții de la centrele universitare din
Italia au declarat luni o grevă de două zile, în 

semn de protest împotriva acțiunilor agresive ale ele
mentelor neofasciste la Universitatea din Roma.

n SANTO DOMINGO. La cererea guvernului pro- 
vizoriu a fost creată o „forță de politie electo

rală", avînd ca sarcină asigurarea proiecției candida- 
tilor la alegerile care vor avea loc în Republica Do 
minicană la 1 iunie. Fiecare candidat va avea garda 
sa personală.

R. P. Chineze și ambasadorul țării 
noastre a avut loc o convorbire 
cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Van Bin-nan, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

de agresorii americani în războiul 
lor de „escaladare" va eșua și orice 
crimă comisă atît în Vietnamul de 
nord cît și în Vietnamul de sud va 
fi pedepsită", se subliniază în co
municat.

La conferința de presă au fost 
apoi ascultate declarații înregistra
te pe bandă de magnetofon ale 
unor piloți americani luați prizo
nieri.

★

într-un comentariu consacrat si
tuației din Vietnamul de sud, agen
ția de presă Eliberarea relatează 
că în primele trei luni ale acestui 
an, forțele patriotice au dat lovi
turi grele trupelor Inamice, sco- 
țînd din luptă aproximativ 67 000 
de militari ai regimului marionetă 
de Ia Saigon. Acest bilanț compor
tă atît pierderile americane cît șl 
pe cele ale trupelor celorlalte țări 
care participă la acțiunile militare 
împotriva patrioților sud-vietna- 
mezi.

între liberali și conservatori), este 
asigurată, deși nu se cunosc încă 
rezultatele definitive ale alegerilor. 
După numărarea a 1 617 821 de vo
turi (numărul votanților nu este 
cunoscut), Restrepo a obținut, po
trivit cifrelor anunțate, 1 109 295, în 
timp ce candidatul mișcării de opo
ziție „Alianța revoluționară popu
lară", Jose Jamarillo Giraldo, a 
obținut 508 526.

în ciuda măsurilor preventive 
luate de autorități, alegerile pre
zidențiale s-au desfășurat într-o 
atmosferă de tensiune, semnalîn- 
du-se incidente între grupuri de 
manifestanți și poliție.

Candidatul mișcării de opozi
ție „Alianța revoluționară popu
lară" a declarat că alegerile au 
constituit o fraudă.

Prin victoria, încă neconfirmată 
oficial, a lui Carlos Lleras Restrepo, 
este ales cel de-al 13-lea președinte 
al Columbiei începînd din 1914, 
cînd a fost instituit pentru prima 
dată sufragiul direct pentru alege
rile prezidențiale.

Intîlnire de Gaulle - Johnson ?
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press anunță 
că purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Bill Moyers, a declarat că 
președintele Johnson ar fi bucuros 
să se întîlnească cu generalul de 
Gaulle cu prilejul unei eventuale 
vizite a șefului statului francez la 
sediul Națiunilor Unite din New 
York.

Purtătorul de cuvînt al Casei

Sîmbătă s-a deschis la Hanovra 
(R. F. Germană) tradiționalul Tîrg 
tehnic. Ia care participă și țara 
noastră. în fotografie : Instalația 
de foraj prezentată de „Industrial

export"

Vizita președintelui 
R. S. F. Iugoslavia . 
in R.A.U.

ALEXANDRIA 2 (Agerpres). — 
La 2 mai, Iosip Broz Tito, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, cu so
ția, a sosit — pe bordul iahtului 
„Galeb" — la Alexandria pentru o 
vizită de șase zile în Republica 
Arabă Unită.

Oaspetele iugoslav a fost întîm- 
pinat de Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele R.A.U., și de alte persoa
ne oficiale, precum și de membri 
ai corpului diplomatic.

Seara, președintele Tito a par
ticipat la un banchet de gală ofe
rit de președintele Nasser.

Decernarea premiilor 
internaționale Lenin A

MOSCOVA 1 (Agerpres) — Co
mitetul pentru premiile internațio
nale Lenin „Pentru întărirea 
cii între popoare" a decernat pre
miile Lenin pe 1965 pentru merite 
de seamă în lupta pentru pace lui 
Jamsaranghiin Sambu, fruntaș al 
vieții publice și conducător de stat 
din R. P, Mongolă, Josef Peter 
Curtis, fruntaș al vieții publice 
din Nigeria, Miriam Vire-Tuomi- 
nen, fruntașă a vieții publice din 
Finlanda, Miguel Angel Asturias, 
scriitor și fruntaș al vieții publi
ce din Guatemala, și Giacomo 
Manzu, sculptor și fruntaș al vie
ții publice din Italia.

Albe a făcut această declarație co- 
mentînd informațiile provenite de 
la Paris și publicate la sfîrșitul 
săptămînii de ziarul „Washington 
Post", potrivit cărora secretarul 
general al O.N.U., U. Thant, în 
cursul întrevederii pe care a avu
t-o cu generalul de Gaulle săptă- 
mîna trecută, l-ar fi invitat pe a- 
cesta să facă o vizită la O.N.U.
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