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1 Mai — marea sărbătoare a oamenilor 
muncii de pretutindeni — a cunoscut și în 
acest an amploarea unei demonstrații popu
lare de un cuceritor entuziasm pe întreg cu- 

.prinsul României socialiste. Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni a prilejuit o nouă 
și vibrantă afirmare a unității poporului nos
tru în jurul partidului, a încrederii sale 
nestrămutate în politica sa înțeleaptă pusă 
în slujba celor mai înalte idealuri ale celor 
ce muncesc.

BUCUREȘTI: Piața Aviatorilor. Tribuna 
oficială este dominată de un mare glob pă- 
mîntesc, deasupra căruia se înalță un imens

steag roșu cu data festivă 1 Mai. Pe brîul pur
puriu care-l înconjoară este înscrisă chema
rea : „Proletari din toate țările, uniți-vă!“, 
iar dedesubt urarea: „Trăiască 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a celor ce mun
cesc, ziua frăției muncitorilor de pretutin
deni !“.

Un mare medalion cu portretele dascălilor 
proletariatului — Marx, Engels, Lenin — se 
înalță deasupra tribunei din cealaltă parte a 
pieței.

Ora 9. Salutați cu aplauze îndelungi și pu
ternice urale, au luat loc în tribuna oficială 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol,

Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Nieulescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Constantin Dra
gan, Alexandru Moghioroș, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretarii Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri. In tribuna oficială au luat loc, de 
asemenea, membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

(Continuare în pag. a V-a)
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Tribuna centrala în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală
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COMUNICAT

Cuvîntarea tovarășului 
Ilie Verdeț

Dragi tovarăși,

Stimați oaspeți de peste hotare,

Poporul român sărbătorește astăzi, împreună cu 
forțele progresiste de pretutindeni, ziua frăției și 
solidarității internaționale a oamenilor muncii în 
lupta pentru viață mai bună, libertate și indepen
dență națională, pentru socialism, democrație și pace.

Cu prilejul acestei mari sărbători, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri adresează tuturor celor ce 
muncesc în fabrioi și uzine, pe șantiere și pe ogoare, 
în instituțiile de învățămînt și cultură, un salut 
tovărășesc și cele mai calde felicitări pentru marile 
succese obținute în toate domeniile activității mate
riale și spirituale, în îndeplinirea programului de 
înflorire multilaterală a patriei noastre.

Salutăm cu căldură prezența delegațiilor priete
nești de peste hotare la această tradițională mani
festare populară. _

Aniversarea zilei de 1 Mai este și în acest an întâm
pinată de poporul nostru cu un bilanț bogat de în
făptuiri. Se dezvoltă continuu industria noastră so
cialistă, pe baza tehnicii și tehnologiei moderne. 
Sarcinile planului de stat pe anul trecut au fost rea
lizate și depășite de toate ministerele și toate regiu
nile țării. Am încheiat în condiții bune primul tri
mestru al anului în curs, îndeplinind prevederile 
de plan la producția globală industrială cu 101,4 la 
sută — ceea ce reprezintă o creștere cu 14 la sută 
față de primul trimestru al anului trecut. Ridicîndu-și 
măiestria și mobilizîndu-și energiile și priceperea, in
ginerii, tehnicienii, muncitorii patriei obțin succese în 
creșterea productivității muncii, în reducerea prețului 
de cost, în îmbunătățirea calității producției. Avem 
toate posibilitățile ca și în acest an, muncind cu elan 
și perseverență, să îndeplinim și să depășim preve
derile planului în industrie, asigurînd premise solide 
pentru transpunerea în viață a tuturor obiectivelor 
cincinalului.

Prin munca harnică a țăranilor, a mecanizatorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, a tuturor oamenilor mun
cii de la sate rodesc măsurile adoptate de partid și 
guvern pentru dezvoltarea multilaterală și complexă 
a agriculturii. Anul trecut s-a obținut cea mai mare 
recoltă de cereale din istoria țării. Se află intr-un 
stadiu înaintat lucrările agricole de primăvară; la 
principalele culturi campania de însămînțări se apro
pie de sfîrșit.

Intelectualitatea țării noastre adaugă noi creații și 
realizări de valoare patrimoniului spiritual al poporu
lui, aducînd o prețioasă contribuție la propășirea 
patriei.

Pe tot cuprinsul patriei se desfășoară o vastă acti
vitate de construcții de locuințe, instituții de cultură 
și medico-sanitare, care schimbă continuu înfățișarea 
orașelor și satelor românești. Pe baza rezultatelor ob
ținute în dezvoltarea economiei naționale sînt puse

. în aplicare măsuri de ridicare a nivelului de trai al 
populației. In acest an a intrat în vigoare noul sistem 
de pensionare a salariaților, pensionarea țăranilor 
cooperatori, au fost reduse prețurile la unele produse 
de larg consum.

Toate aceste realizări sînt rodul eforturilor și acti
vității creatoare a celor ce muncesc de la orașe și 
sate, sînt rezultatul aplicării în viață a politicii mar- 
xist-leniniste a Partidului Comunist Român, forța 
conducătoare a societății noastre, inițiatorul a tot ce 
este înaintat, progresist, al măreței opere de dezvol
tare și înflorire a României socialiste ! înfăptuirile de 
pînă acum ne dau deplina certitudine că întregul nos
tru popor, însuflețit de perspectivele luminoase ale 
viitorului, va îndeplini cu deplin succes programul 
măreț de desăvîrșire a construcției socialiste în pa
tria noastră !

Dragi tovarăși,
Cu prilejul zilei de 1 Mai, poporul nostru își rea

firmă sentimentele sale de puternică solidaritate cu 
forțele sociale care, pe întregul glob, luptă împotriva 
imperialismului, pentru pace, democrație și progres 
social.

întărirea prieteniei frățești, a legăturilor multilate
rale cu toate țările socialiste constituie preocuparea 
centrală a politicii externe a partidului și statului 
nostru. Adresăm calde felicitări și urări de continuă 
prosperitate popoarelor din Albania, Bulgaria, Ceho
slovacia, China, Cuba, Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Democrată Germană, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică, Repu
blica Democrată Vietnam, care, sub conducerea parti
delor lor comuniste și muncitorești, obțin importante 
succese în dezvoltarea economiei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai, in construirea noii societăți. Prin 
realizările lor, țările socialiste exercită o puternică 
influență asupra proceselor fundamentale ale lumii 
contemporane, întăresc forțele mondiale ale progresu
lui și păcii. Ideile socialismului — a căror primă în
truchipare a constituit-o victoria de acum 50 de ani a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — pătrund 
tot mai adine în conștiința maselor, își sporesc con
tinuu forța de atracție în lume.

Sentimentele noastre de adîncă solidaritate frățeas
că se îndreaptă spre poporul vietnamez, care luptă cu 
eroism împotriva agresorilor imperialiști pentru a-și 
apăra libertatea, independența, dreptul de a fi singur 
stăpîn în patria sa. Poporul român este alături de po
porul vietnamez cu încrederea nestrămutată în trium
ful final al cauzei sale drepte.

Adresăm un călduros salut prietenesc tuturor po
poarelor care luptă pentru independență și suverani
tate, pentru libertate, pentru apărarea ființei lor na
ționale și sîntem încredințați că vor obține noi victorii 
împotriva neocolonialismului, pentru dezvoltarea eco
nomică, socială și politică de sine stătătoare.

MASĂ OFERITĂ
DE COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

După marea demonstrație de 1 
Mai a oamenilor muncii din Capi
tală, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a oferit o 
masă tovărășească în parcul Pa
latului Șnagov.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Constantin 
Drăgan, Alexandru Moghioroș, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv, secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, acti
viști de partid. Au participat nu
meroși membri de partid din ile
galitate, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a felicitat pe cei prezenți 
cu prilejul zilei de 1 Mai — ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, ziua muncii și a pri
măverii, care, în condițiile socia
lismului, este în același timp ziua 
victoriei în opera de construire a 
societății noi. Oamenii muncii din 
Capitală și din întreaga țară — a 
spus vorbitorul — au manifestat 
în această zi cu voioșie și entu
ziasm, exprimîndu-și hotărîrea 
nestrămutată de a înfăptui neabă
tut politica partidului care cores
punde intereselor vitale ale între

gului popor — construirea socie
tății socialiste în România. Parti
dul nostru, partid cu o bogată tra
diție revoluționară, care a trecut 
în anii ilegalității prin multe greu
tăți și care de mai bine de 20 dc 
ani conduce națiunea română pe 
calea construirii societății noi, va 
obține, fără îndoială, noi și noi 
victorii în construirea socialismu
lui, în sporirea bunăstării mate 
riale și spirituale a întregului po
por. Aceasta va reprezenta în 
același timp o contribuție la întă
rirea forțelor mondiale ale socia
lismului și păcii.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai — a 
subliniat vorbitorul — a fost și în 
acest an un prilej de puternică 
manifestare a solidarității oameni
lor muncii din România cu popoa
rele de pretutindeni care luptă îm
potriva asupririi și exploatării, 
pentru independență națională, 
pentru socialism și pace. Demons
trația noastră de astăzi — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
fost o demonstrație a sentimente
lor de solidaritate înternaționalirdă 
ale poporului român, a hotăririi 
sale de a lupta pentru unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste, a întregului front antiimpe
rialist mondial.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru Parti
dul Comunist Român, conducăto
rul încercat al poporului român, 
pentru poporul român — construc
tor al socialismului — pentru so
lidaritatea internațională a tuturor 
celor ce muncesc din toate țăriie, 
pentru triumful păcii și socialis
mului. Secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a urat apoi noi succese 
în muncă, sănătate și fericire tu
turor celor prezenți.

(Continuare în pag. a V-a)

cu privire la vizita delegației
Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.) 

in Republica Socialistă România
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, în
tre 28-aprilie și 3 mai a.c., o dele
gație a Partidului Socialist Francez 
(S.F.I.O.) a făcut o vizită de prie
tenie în-Republica Socialistă Româ
nia.

Delegația a fost formată din Guy 
Mollet, secretar general al Partidu
lui Socialist Francez (S.F.I.O.), fost 
președinte al Consiliului de Mi
niștri — conducătorul delegației —, 
Christian Pineau, membru al Co
mitetului Director al partidului, 
fost ministru, Jules Moch, membru 
al Comitetului Director al partidu
lui, fost ministru, Robert Pontillon, 
membru al Comitetului Director, 
secretar general al Biroului pentru 
afaceri externe al partidului, Jac
ques Piette, membru al Comitetului 
Director al partidului, Marcel Li- 
vian, consilier juridic, însărcinat cu 
afaceri sociale.

Membrii delegației au vizitat ora
șele București, Ploiești și Brașov, 
Combinatul petrochimic Brazi, co

operativa agricolă de producție 
Ghimbav, Muzeul de istorie a par
tidului comunist;, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia, s-au întreținut cu reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat locale'. 'Oaspeții au asistat la 
manifestația oamenilor muncii din 
București cu ocazia zilei de 1 Mai 
— ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc.

Delegația a avut întrevederi cu 
președintele și Biroul Marii Adu
nări Naționale, cu președintele și 
alți membri ai conducerii Comite
tului de Stat al Planificării.

Cu prilejul acestor întrevederi și 
întâlniri, oaspeților li -s-au relatat 
aspecte ale dezvoltării economice, 
sociale și culturale a României.

în cursul vizitei, au avut loc con
vorbiri între delegația Partidului 
Socialist Francez (S.F.J.O.) și o de
legație a Partidului Comunist Ro
mân.

(Continuare în pag. a V-a)

Plecarea secretarului general 
al Partidului Socialist

Francez (S.F.I.O.)
Marți dimineața a părăsit Capi

tala Guy Mollet, secretar general 
îl Partidului Socialist Francez 
(S.F.I.O.), fost președinte al Consi
liului de Miniștri al Franței, con
ducătorul delegației Partidului So
cialist Francez (S.F.I.O.), care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră. împreună cu conducătorul 
delegației au mai părăsit țara Ro
bert Pontillon, membru al Comite
tului Director, secretar general al 
Biroului pentru afacerile externe 
al partidului, Jacques Piette, mem
bru al Comitetului Director, Mar- 

Bcel Livian, consilier juridic și în
sărcinat cu afaceri sociale, membri 
ai delegației.

La aeroportul Băneâsa, delegația 
a fost condusă de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului ■ Central al Partidului Co
munist Român, Alexandru Bîrlă
deanu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pas, membru al 
C.C. al P.C.R., de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)
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Coloanele primăve rii își încep marșul sărbătoresc’ cu o mare inscripție
Foto : M. Cioc

ZIUA MUNCII 
prilej de reper 
el coloanei, dar și de

® m fâs w a

lucida enais^ de a 
zătoare proiecte

Ceea ce dă o deosebită vigoare și frumusețe coloanelor care tra
versează țara de la primele ore ale Întîiului de Mai este imaginea 
Muncii. Fluviile omenești ale celor ce muncesc, cu brațele și cu 
mintea, o reprezintă și o celebrează. îi dăruiesc zîmbetul, voioșia 
cîntecelor, înălțimea gîndului înscris pe pancarte și figurat în ma
chete. îi transmit cadența progresului și căldura solidarității lor.

Coloanele oferă imaginea dinamică a muncii — expresia ei 
socială concentrată în chenarul festiv al zilei. Totodată, ele dau 
măsura pragurilor creației istorice conștiente pe care se înalță 
România socialistă.

„înainte, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român 1“ Sub această chemare-efigie s-a 
desfășurat impresionanta demonstrație de 1 Mai a sutelor de mii de 
bucureșteni, ca și a milioanelor de oameni din cuprinsul întregii 
țări, care și-au afirmat, cu acest prilej, unitatea de neclintit în jurul 
partidului, hotărîrea de a transpune în viață mărețul program de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Stă în tradiția marilor noastre sărbători de a releva ceea ce 
e nou pe traiectoria continuu ascendentă a operei de construcție. 
Coloanele sînt nu numai vaste oglinzi ale înfăptuirilor, ale optimis
mului și voioșiei, ele reflectă și sensul înaintării, efervescența, cău
tările, ideile ce se zbat sub frunte.Woul în mers, caracteristic aces
tui 1 Mai, este marcat de concentra/rea tuturor eforturilor pentru în
deplinirea principalei sarcini puse de partid în fața oamenilor mun
cii : ridicarea calitativă a întregii activități economice.

NOILE CARE ALE

GORICE VORBESC...
.. ...........................      uiai----------------_•»

București. Locul de îrunte în coloane, 
ca și în dezvoltarea industrială a țării, 
îl ocupă meșterii construcției de mașini 
care reprezintă aproape o treime din forța 
industrială a Capitalei.

Pe ansamblul ei, industria construc
toare de mașini raportează depășirea 
planului la producția marfă pe primul 
trimestru, realizîndu-se 24 la sută din 
producția globală anuală. Cu 10,3 la sută 
este mai mare productivitatea muncii 
față de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Un grafic al uzinei „Grivița 
Roșie" arată că producția de utilaj 
chimic va înregistra o creștere de 218 
la sută față de anul trecut. De la an
samblu la scara unei unități — indicii 

elocvente ale mersului accelerat al con
strucției de mașini, care participă într-o 
tot mai mare măsură la înzestrarea teh
nică a economiei naționale.

Pentru una dintre principalele între
prinderi constructoare de mașini din 
Capitală — Fabrica de mașini unelte și 
agregate — anul 1967 marchează intrarea 
într-o etapă nouă, calitativ superioară. 
Colectivul ei încheie procesul de asimi
lare a tuturor tipurilor de mașini pre
văzute în profilul de producție al fabricii. 
Reține atenția carul alegoric. Pivotează 
în jurul unui ax machetele unor pro
duse noi, asimilate în cinstea zilei de 
1 Mai : freza portală de 1 000 mm, agre
gatul de strunjit și un altul de alezat și 
frezat.

în fruntea coloanei metalurgiștilor de 
la „23 August" directorul general al 
uzinei, CICERONE GORUNESCU, ne 
arată macheta din apropiere : o modernă 
locomotivă Diesel-hidraulică.

— La sfîrșitul actualului cincinal pro
ducția noastră de locomotive va crește 
de aproximativ 11 ori față de primul an 

al cincinalului. Actuala secție devine ea 
singură o fabrică.

Energetica este anunțată în coloane de 
stîlpii de înaltă tensiune, figurați, .pe pan
cartele pe care le poartă colectivul Di
recției generale de construcții-montaje 
energetice.

— Cu;ce șînteți prezenți de 1 Mai?
— Fața de acum un ân, zestrea energe

tică a țării a sporit cu aproximativ un 
sfert: peste 1 000 de megawați — ne răs
punde inginerul GHEORGHE DUMI
TRESCU.

— O realizare de vîrf ?
— Una raportată la viitorul apropiat. 

Constructorii și montorii noștri lucrează 
cu spor pentru darea în funcțiune a celui 
mai mare turboagregat din țară, cel de la 
Craiova — 315 MW.

Piața Aviatorilor răsună de ecouri pre
lungi, vibrante: „De partid condus po
porul I își clădește viitorul", „Pentru via
ța ce-o trăim, partidului mulțumim", 
„Socialismul să-nflorească / România să 
trăiască 1".

Coloană uneia dintre cele mai cunoscute 
Unități de industrie ușoară: Fabrica de 
confecții și tricotaje, pe a cărei poartă ies 
zilnic 120 000 de confecții.

— Obiectivul dv. principal ?
— Să obținem pînă în 1970 — ne in

formează ing. șef MARIA LUCACI — o 
producție suplimentară în valoare de un 
miliard de lei. Răspundem astfel sarcinii 
puse de partid : de a face totul pentru 
lichidarea rămînerii în urmă a produc
ției bunurilor de consum.

Coloana celor 2 000 de reprezentanți ai 
institutelor și centrelor de cercetare ale 
Academiei... O coloană a științei, orientată 
spre ziua de mîine. O cunoștință : cercetă
torul OREST MIREUȚĂ, de la Institutul 
geologic.

— O noutate ? Colectivul din care fac 
parte a terminat de curînd „Harta geolo
gică a României" la scara 1:200 000. în 
institutul nostru s-a pus recent la punct, 
pentru prima oară în țară, un sistem de 
documentare automatizat. Așadar, ne 
perfecționăm instrumentele de lucru ca
pabile să contribuie la realizarea unuia 
dintre obiectivele principale ale cincina
lului : valorificarea superioară a bogă
țiilor țării.

...In numeroase orașe, la sărbătoarea 
muncitorească sînt prezenți solii satului 
socialist — țărani cooperatori, mecani
zatori și lucrători din S.M.T. și G.A.S., 
specialiști agricoli. Au venit să rapor
teze partidului că au pus temelie trainică 
recoltei anului 1967, executînd însămîn- 
țările de primăvară la timp și în condiții 
agrotehnice mai bune decît anul trecut, 
în grupul sătenilor din Vedea, care par
ticipă la demonstrația oamenilor muncii 
din orașul Giurgiu, se află și ION BĂ- 
DILĂ, președintele cooperativei agricole 
„11 iunie 1948".

— Anul acesta luptăm pentru recolte 
și mai mari. La concursul porumbului 
am primit o mențiune. Acum țintim la 
premiul I. Avem toate condițiile: se
mințele au fost de soiuri bune, am pri
mit mai multe îngrășăminte chimice, 
mecanizatorii de la S.M.T. ne dau un 
ajutor puternic, iar cooperatorii mun
cesc cu multă tragere de inimă, con
vinși că sporirea recoltelor mărește veni
turile cooperativei și bunăstarea fiecă
ruia.

Primăvara este și anotimpul construc
torilor. Un număr record iau parte la 
demonstrația de la Galați, acolo unde 
prinde contur pe zariștea Dunării, gigan
tul siderurgic.

— Putem raporta de 1 Mai — ne spune 
ing. ȘTEFAN RĂDVAN, director general 
adjunct al combinatului — o nouă „pre
mieră" industrială: prima șarjă de oțel 
elaborată la turnătoria mixtă. De altfel, 
’67 reprezintă pentru noi o etapă impor
tantă : intrarea în funcțiune a celui mai 
mare furnal din țară, de 1 700 metri cubi.

Constructorii aduc nota lor caracteris
tică și în coloanele demonstranților de 
la Craiova. Mulți defilează pentru prima 
oară. Reprezintă cea mai tînără genera
ție intrată în ritmul zecilor de șantiere 
care împînzesc regiunea.

Operatorul chimist VALERIU PRICOP, 
de la combinatul chimic :

— Anul trecut, de 1 Mai, mi-amintesc 
că eram doar cîteva sute de chimiști. 
Iată-ne, acum: mii. Combinatul nostru 
a crescut văzînd cu ochii, numără 14 
fabrici. Sînt mîndru, de altfel, că lucrez 
în cea mai dinamică ramură industrială.

— Care este contribuția dv ?
— Pe lîngă faptul că la 1 aprilie au 

intrat în funcțiune cinci noi fabrici din 
grupul organic, atenția noastră este în
dreptată spre atingerea parametrilor 
proiectați: cheia de boltă a eficienței 
economice.

Coloanele, nesfîrșitele coloane își au 
elocința, forța lor de expresie, vie, di
rectă, însuflețitoare. Privindu-le, simți 
răsunetul pe care-1 au în mase obiecti
vele politicii partidului, felul cum ele 
exprimă interesele vitale ale oamenilor 
muncii, hotărîți să-și consacre tot elanul 
și competența înfăptuirii acestor obiec
tive.

CONSTANTA

ACTUALITĂȚII —

EFICIENTA

ECONOMICĂ

O chemare care a punctat aparte, stă
ruitor, peisajul coloanelor acestui 1 Mai : 
„Oameni ai muncii, să luptăm pentru 
creșterea eficienței economice a între
prinderilor noastre !“.

— Explicabil. Este o preocupare de 
prim ordin, care reflectă sarcina de a pro
duce mai ieftin, de mai bună calitate și la 

un nivel tehnic mai ridicat — a declarat 
corespondentului nostru din Cluj tov. 
GHEORGHE POTOLEA, directorul su
cursalei Băncii de investiții, prezent în 
tribuna oficială. Plenara din decembrie a 
Comitetului Central al partidului a arătat 
limpede dă de creșterea într-un ritm mai 
rapid a eficienței economiei depind ne
mijlocit sporirea venitului național și ri
dicarea nivelului de trai.

— Cum au răspuns acestei chemări în
treprinderile clujene ?

— Anul trecut, destul de multe au lu
crat cu pierderi planificate. Agoniseala 
unora a fost „înghițită" de risipa altora. 
Comparativ însă cu aceeași perioadă a 
anului trecut, trimestrul I 1967 ne oferă 
cu totul alte rezultate economico-finan- 
ciare : economii suplimentare de peste 11 
milioane lei precum și 14 milioane bene
ficii.

— Care sînt urmările acțiunii de renta
bilizare ?

— Punerea în valoare a rezervelor in
terne e în curs. Deocamdată s-au găsit 
mijloace pentru a reduce cu 40 la sută 
pierderile planificate. Trebuie „atacat" în 
continuare.

Graficele, panourile din coloane ilus
trează dinamica rentabilizării. Cu impor
tante realizări se prezintă colectivul fa
bricii „Clujeana" — care a reușit să ren
tabilizeze aproape toate sortimentele — 
al șantierului de construcții-montaj nr. 9, 
al fabricii de medicamente „Terapia" etc. 
Iar exemplul lor e în măsură să-i stimu
leze pe vecini — întreprinderea de me
canizare a transporturilor forestiere, trus
tul regional de construcții — care mai 
poartă cu ei balastul pierderilor planifi
cate.

Printre constructorii de vagoane din 
Arad. Și acest colectiv s-a angrenat într-o 
vastă activitate pentru sporirea eficienței 
economice. Stau mărturie milioanele 
„aduse" peste plan la marea sărbătoare a 
muncii : 2 400 000 lei beneficii și alte 
3 000 000 la producția marfă vîndută și în
casată, în primul trimestru.

—■ Am pus un accent deosebit pe redu
cerea procentului de rebuturi — ne spune 
directorul general al uzinelor, tov. VA- 
SILE ABRUDAN. Ele atârnau de picioa
rele noastre ca niște greutăți de plumb, 
în primele patru luni ale acestui an am 
reușit să obținem astfel economii de metal 
ce se ridică la 150 tone peste norma sta
bilită. Nu este însă ultimul nostru cuvînt.

La Satu Mare, în fruntea coloanei ce
lor de la „Unio" — cea mai mare uzină 
constructoare de utilaj minier din țară — 
un-panou pe care se află desenate zeci 
de locomotive de mină și mașini de în
cărcat minereu. Desenul redă plastic ce 
se poate fabrica din cele 440 tone de me
tal pe care colectivul uzinei s-a angajat 
să le economisească în ’67.

— Cît ați realizat din angajament pînă 
azi ? îl întrebăm pe inginerul șef MI
HAIL DUMITRAȘCU.

— 175 de tone. Anul trecut noi am fost 
criticați pentru depășirea consumului de 
metal. Ne-am reexaminat activitatea în 
lumina sarcinilor trasate de plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, care a 
relevat cu putere daunele practicii de a 
risipi materiile prime.

— Inițial, angajamentul nostru a fost 
de 250 tone. Ni s-a părut însă mult sub 
posibilitățile reale — intervine ing. ION 
INDRE, tehnologul șef al uzinei. Acțiu
nea de reducere a consumurilor specifice 
a cuprins toate sectoarele uzinei. Am 
reproiectat piese și subansamble la vreo 
douăzeci din produsele de bază.

Dincolo de o. cifră sau alta, de caracte
rul aparte al cutărei rezolvări tehnice, 
de specificul unei, ramuri industriale, co
loanele de I Mai 1967 au oferit o ima
gine globală unică: a spiritului gospodă
resc în acțiune, orientat pe direcțiile 
principalelor sarcini stabilite de partid 
pentru ridicarea eficienței tuturor între
prinderilor, pentru ridicarea nivelului 
calitativ al întregii activități economice.

Totodată, coloanele primăverii, printre 
steaguri și buchete de flori, au adus 
— la scara potențialului creator al mi
lioanelor de oameni ai muncii — rezul
tate și perspective ale vastei acțiuni de 
organizare științifică a producției și a 
muncii. Cu alte cuvinte :

MAI SUS, MAI SUS.„
Primele 120 de zile de întrecere din 

acest an sînt sintetizate astfel pe unul 
din graficele siderurgiștilor huriedoreni: 
„5 422 tone fontă, 4 256 tone de oțel, 
11 600 tone laminate finite peste plan, 
beneficii suplimentare în valoare de 21 
milioane lei". Steagul roșu de întreprin
dere fruntașă ține bună tovărășie...

—■ ...Și totuși — ține să ne „prevină" 
secretarul comitetului' de partid al com
binatului, ION NICULESCU — cifrele 
care le vedeți pe grafic nu exprimă ceea 
ce noi, hunedorenii, ne simțim în stare 
să realizăm. De aceea, oamenii din co
loană aduc cu ei nu numai bilanțul în
făptuirilor, cît mai ales problemele care 
îi preocupă, marile probleme ce le au de 
rezolvat în viitorul apropiat pe linia 
ridicării combinatului la nivelul cerințe
lor care stau în fața industriei noastre 
grele. La nivelul înaltelor sarcini stabi
lite de Congresul ah IX-lea al partidului.

— Avem o anume ambiție — remarcă 
ing. ION NIȚĂ, director tehnic al combi
natului — de a demonstra că uzina noas
tră, de la specialist la muncitor, este 
capabilă de performanțe tehnice superi
oare. în scrisoarea adresată recent con
ducerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noi am arătat că dispunem 
încă de mari, rezerve pentru sporirea pro
ducției și productivității muncii. Putem 
fructifica timpul de muncă cu valoare 
maximă pentru producție. Rezervă care 
ne-a permis să suplimentăm angajamen
tele inițiale cu încă 10 000 de tone de oțel 
și 12 000 tone de laminate finite pînă la 
sfîrșitul anului.

De față la discuții, prim-topitorul PA
VEL HANGAN adaugă :

— Echipa mea a și făcut socoteala con
sumului de timp pe fiecare șarjă de oțel. 
Fiecare minut „smuls" procesului de ela
borare își află acoperirea în măsuri bine 
gîndite.

La Pitești, în rîndurile colectivului de 
la Combinatul de industrializare a lemnu
lui, atmosferă sărbătorească. Ing. ALE
XANDRU GUȚIU, șeful fabricii de mo
bilă, are un motiv în plus, aparte, să fie 
radios :

— Ani de zile colectivul nostru era 
nevoit să plece ochii la bilanțurile festive. 
Totdeauna sub plan... în sfîrșit, am călcat 
cu dreptul : 268 garnituri de mobilă în 
plus de la începutul anului.

— Cum s-ar zice, o minune...
— ... științifică. Sînt primele rezultate 

ale acțiunii de organizare științifică a 
producției, începînd cu optimizarea 
fluxului tehnologic și sfîrșind cu înlătu
rarea pierderilor de timp.

Un alt interlocutor, maistrul MATEI 
NICULA de la fabrica de placaj, adaugă :

— Timp vom cîștiga și noi punînd un 
accent puternic pe înlăturarea absențelor 
și întîrzierilor din producție. Calculele pe 
care le-am pus sub ochii întregului co
lectiv arată cît de mare este prețul aces
tor „picături", lâ prima vedere neglija
bile. Drămuind mai bine timpul, vom 
putea realiza pe ansamblul combinatului 
o producție suplimentară de peste 7 mi
lioane lei.

...Pe o pancartă din fruntea coloanei 
care a deschis demonstrația oamenilor 
muncii din Brașov stă scris : 1 Mai 1947 
— 1 Mai 1967. Se împlinesc exact 20 de 
ani de cînd prin fața tribunelor treceau 
primele tractoare românești. Istoria 
uzinei de sub Tîmpa a înscris o pagină 
cu chenar de aur în cartea industriali
zării socialiste. De la volanul puternicului 
S 1300, maistrul GHEORGHE LINTEȘ,

explozie de vitalitate, 
de bucurie și optimism

Dintre miile de flori care au strălucit 
de 1 Mai în coloanele manifestanților, cea 
mai frumoasă a rămas zîmbetul oameni
lor. Există o bună dispoziție cuceritoare, 
specifică oamenilor noștri, și ale cărei iz
voare se află în adîncurile vieții pe care 
o ducem, generatoare de optimism.

— Sînt bucuros, între altele, pentru că 
săptămîna asta m-am mutat într-un apar
tament nou, spune celor din jurul său topi- 
torul DUMITRU BORȘE, de la uzina me
talurgică din Baia Mare. Și la fel s-au 
mutat în casă nouă dumnealor, dați-mi 
voie să vi-i prezint : dumnealui e Vasile 
Simon, mecanic, dumneaei e Maria Stă- 
noiu,-contabilă. Bucuria e un lucru greu 
de contabilizat, greu de pus în cifre. 
Uite, demonstrația asta îți încîntă ochii 
— și arată spre mulțimea băimărenilor 
care trec pe lîngă noi. Parcă-s pogo- 
rîți din legendele cu Pintea Viteazu — 
dar lucesc în ei și exploziile din abataje, 
simți curățenia lemnului din codrii noștri 
adînci, zău, devii poet, pentru că — și 
cu asta închei — trăim într-o regiune 
care înflorește în nordul unei țări care în
florește.

într-adevăr, după cum s-a spus la mi
ting, regiunea Maramureș produce azi 
în 25 de zile cît producea în decursul 
întregului an 1938. Costumele oșenești și 
maramureșene, alternînd cu sobrietatea 
portului de miner, se amestecă brusc în
tr-o bătută care face să tremure calda- 
rîmul.

TOrOK ’FERENCZ se află de acest 
1 Mai la cea de-a 2 500-a scrisoare 
trimisă presei — în special „Muncitorului 
forestier", ziarul de care se simte legat 
ca muncitor al fabricii de mobilă’„23 Au
gust" din Tg. Mureș. L-am găsit sus de 
tot, pe platoul Cornești, unde plecase 
împreună cu vecinul său de bloc și tova
rășul său de muncă, IOAN ROTARU. 
Strada pe care stau cei. doi lucrători 
ai fabricii de mobilă se numește, bine
înțeles, strada Tîmplarilor, în bloc mai 
stau și alții de la mobilă, iar acum fa
miliile prietene ale lui Rotaru și To- 
rok sînt tot timpul întrerupte din „ocu
pațiile" lor — și-au întins mîncarea pe 
pătură — de tovarăși și prieteni, români 
și maghiari deopotrivă, care vin să-i 
felicite și să ciocnească un pahar îm
preună.

— Dimineața, la demonstrație — po
vestește Ioan Rotaru — am încins în Pia
ța Trandafirilor o horă combinată la mij
loc cu un ceardaș. Prietenia noastră e 
un izvor de putere și bună dispoziție : 
un om care se simte înconjurat de prie
teni și știe că n-are de împărțit nimic, 
că are aceleași interese cu prietenii și 
tovarășii săi de muncă este un om bine 
dispus — și de aceea, aici sus, pe pla
toul Cornești, ca și jos, azi dimineață, 
în Piața Trandafirilor, ați putut vedea 
atîția oameni bine dispuși. Mobila noa
stră a ajuns în apartamentele din Osaka 
sau Liege, Moscova, sau Londra, are 
căutare pentru că avem condiții bune 
de muncă și pentru că se simte atunci 
cînd un om lucrează cu plăcere.

în timp ce rîul Mureș era săgetat de 
vîslașii aflați în întrecere (deschiderea 
sezonului de canotaj, decernarea cupei 
1 Mai), în timp ce Pădurea Cocoșului era 
plină de oameni aflați la odihnă, cores
pondentul „Scînteii* s-a gîndit să vor
bească și cu unul dintre aceia — nu 
puțini — care în zilele acestea au avut 
de muncit. L-am găsit pe BOGDAN 

unul dintre făuritorii primului tractor ne 
spune :

— Timp de mai mulți ani am cutreie
rat diferite țări din Europa, Asia și Africa 
întovărășind tractoarele fabricate de noi. 
Faptul că au fost exportate pînă azi în 
aproape 40 de țări este o carte de vizită 
a progresului industrial al țării, a capa
cității tehnice a clasei noastre munci
toare.

— Sînt succese care te obligă să țintește 
mai sus — intervine inginerul me- 
talurg ALEXANDRU FECHETE.

— Ce reprezintă „mai sus" ?
— Diversificarea producției, sarcină oe 

primă însemnătate pusă de partid în 
fața industriei constructoare de mașini. 
Totodată, ridicarea performanțelor. No
tați că în cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției, în ultimele luni 
s-a desfășurat în uzina noastră o largă 
mișcare de revizuire a tehnologiei de fa
bricație la un mare număr de repere. Iar 
în unele ateliere a fost revizuit întreg 
fluxul tehnologic.

Căutări, inițiative, metode. Ca pe un 
flux împrospătat, coloanele de 1 Mai le 
propulsează pe- magistrala progresului 
tehnic. Cîntărinfl mai bine timpul, în
mulțind bogăția ideilor, oamenii muncii 
— din nordul Maramureșului pînă la țăr
mul însorit al mării — descoperă și pun 
în valoare noi filoane de entuziasm și 
inteligență care se valorifică superior pe 
treptele cincinalului, construite pe fun
damentul științific al hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al partidului.

Pe marile bulevarde din vechi sau noi 
orașe, splendide în haina multicoloră a 
anotimpului, coloanele înaintează ani
mate de efervescență creatoare, sigure 
pe pașii lor care sînt pașii țării :

„Vom munci cu noi puteri 
Țară dragă să prosperi!"

CIONCA prin telefon. E șeful secției ter- 
mo-mecanice de la centrala Luduș : cu
rentul electric nu se poate opri nici o 
clipă și inginerul se afla la datorie.

— Trăiesc bucuria mea alături de 
bucuriile mari ale țării. Termocentrala 
noastră a produs 30 milioane kilovați I 
ore peste plan în primele patru luni ale 
acestui an, economiile suplimentare sînt 
de aproape 2 milioane, iar eu .— ier- 
tați-mă că trec atît de repede de la un 
subiect la altul, dar mi-ați cerut să vor
besc și despre mine și, de ce n-aș recu
noaște-o, sînt oarecum nerăbdător șj- D- 
moționat — eu aștept să-mi nască so„ r. 
Dacă vă interesează, pot să adaug că 
zilele astea s-a terminat la noi o gră- 
diniță-creșă pentru 150 de copii.

ELEMENTUL NOU

AL TRADIȚIEI
— Petrecerea n-a fost întotdeauna pe

trecere, ne spune inginerul VASILE LU- 
PUȘORU. Oamenii, adesea, se prefă: ~u 
că petrec ca să-și poată ține la adăpost 
de poliție micile mitinguri-fulger, secrete. 
Se ațineau pe lîngă „Perjoaia" sau „Troi 
sarmale" sau alte localuri vechi cu nume 
pitorești, ca să inducă Siguranța în 
eroare. Erau muncitori de la Nicolina re
voluționară (tov Lupușoru e directorul 
Atelierelor Nicolina), erau țesătoare de 
la „Textila", erau studenți dintre care au 
ieșit mai tîrziu generații de străluciți 
cărturari ai țării Nu poate exista nici cea 
mai slabă comparație între azi și ieri ; 
tradiția de luptă trăiește, vie, dar uita- 
ți-vă, trec pe aici, prin Piața ieșeană a 
Unirii, după părerea mea, cei puțin 
60 000 oameni. în plină lumină, în plină 
bucurie : uitați-vă la fețele lor.

Primăvara s-a desfătat în voie pe o 
întindere ca de basm, cu totul ameți
toare : la Ponoare. într-o Imensă pădure 
de liliac cuprinzînd aproape douăzeci 
de hectare, mii de fii ai Olteniei au săr
bătorit tradițiile lor revoluționare și pro
funda lor legătură cu mișcările progre
siste de pretutindeni. O dată cu demon
strația de la Craiova — ore în șir de 
defilare a muncitorilor noii noastre chi
mii, a „Electroputerii", a marilor combi
nate și fabrici în construcție, a studenți
lor urmași ai tradițiilor intelectuale re
voluționare — ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită în locuri de fală și reculegere : 
la Padeș, pe cîmpia unde Tudor și-a 
rostit proclamația, la Poiana lui Mihai, 
la Calafat în fața celor două tunuri ră
mase din războiul pentru independență, 
la Tîrgu Jiu, unde mii de oameni s-au 
adunat în celebru) parc dominat de 
sculpturile lui Brâncuși ș.a.

IN MIJLOCUL NA

TURII RENĂSCUTE
— E greu să desparți demonstrația 

noastră de sărbătoarea ce a urmat, ne 
spune NICOLAE IONIȚA. Și una și cea
laltă au fost, deopotrivă, același 1 Mai,
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Și am sărbătorit nu numai ziua în sine, 
ci întreaga noastră viață. Eu, pînă acum 
trei ani, trăiam într-un sat, și nu trăiam 
rău. îmi place însă mai mult meseria de 
electrician. Am învățat-o aici, la marele 
combinat siderurgic. Partidul a împlîn- 
tat în toată țara construcții de seamă, în 
jurul cărora apar cartiere noi și o viață 
nouă. Eu m-am mutat deunăzi în Țiglina 
III, noul cartier al Galaților, unde vor 
locui peste 8 000 de siderurgiști...

Blocurile înalte din decorul muntos al 
Pietrei Neamțului au găzduit o demon- , 
strație de mare însuflețire. Imediat, în 
continuarea demonstrației, fără să se mai 
odihnească, oamenii au pomit-o pe coli
nele din jur : cîteva mii de muncitori ai 
Șavineștilor și Roznovului și-au dat întîl- 
rilre pe masivul Cozla, la punctul Trei Co
line. La cetatea Bîtca Doamnei s-au adu
nat două mii de muncitori, alții au por
nit-o la Mînăstirea Bistriței, la lacurile 
bistrițene. 20 000 de cetățeni ai Bacăului 
s-au revărsat în jurul celor șase estrade 
de la marginea orașului, la Gherăești și 
Hemeiuș.

în cuvinte simple, FLORE-A BUCHET 
AUREL, șef de brigadă la Leșul Ursului, 
ne-a tălmăcit temeiurile mulțumirii sale, 
ale familiei și tovarășilor săi de muncă :

— Bucuria acestei sărbători e mulțu
mirea noastră către partid, către condu
cerea noastră, e felul nostru de a spune 
că trăim încrezători în puterile noastre, 
în mersul nostru înainte și că mulțumim 
pentru limpezimea cu care partidul ne 
conduce pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste.

O bogăție care nu stă în obiecte sau 
lucruri paipabile, dar tot mai prețuită de 
oamenii muncii și la mare cinste în zilele 
marii sărbători, este plimbarea în care îți 
umpli ochii cu noi priveliști ale patriei, 
monumente și mărturii ale trecutului de 
glC'ie și ale muncii libere a oamenilor 
epicii socialismului. Mulți orădeni au 
plecat prin O.N.T. la București, la Porțile 
de Fier — unde, alături de spectacolul 
grandios al naturii, vezi înălțîndu-se ma
rea construcție a hidrocentralei — iar 
Brașovul, cu Poiana sa, a fost pur și sim
plu invadat (numai Poiana a adăpostit 
vreo 40 000 persoane).

ÎNCERCAREA 

ENERGIILOR

Peste toate panourile și jerbele multi
colore, copiii noștri au fost podoaba cea 
mai frumoasă a zilei.

De fiecare 1 Mai îi vedem defilînd, 
dar — ca primăvara mereu renăscută •— 
e un spectacol mereu mai frumos și de 
fiecare dată îți place mai mult. Iată-i 
strîngînd la pieptul lor tînăr pe condu
cătorii țării și oferindu-le flori: sînt toți 
copiii și toate florile acestei țări.

Un drapel se înalță în acordurile lui 
„Trei culori". Urmează o inundație de 
prospețime : defilarea umbreluțelor multi
colore care se învîrt din mers, a hărților 
înfățișînd țara pe care mîine o vor duce 
spre noi culmi, care alegorice purtînd 
zeci de copii deasupra unor cuvinte care 
ne vestesc că e vorba de viitorul țării.

Și tot la marele capitol al primăverii 
vieții se cuvine să înscriem risipa neobiș
nuită de energie, robustețe și grație a de
monstrației sportivilor. Au brațele încăr
cate nu numai de flori și drapele : iată 
trofeele locului I obținut pe echipe la 
crosul balcanic, cele cinci medalii de aur 
ale acestui cros, aurul dobîndit la hand
bal tineret, titlul de campioni europeni la 
bob și alte titluri, între care, la cupa pen
tru volei a campionilor europeni, nu se 
știe încă învingătorul, dar se știe că el 
va fi o echipă românească, de vreme ce 
finalistele sînt două echipe ale noastre, 
ca și anul trecut : Dinamo și Rapid.

Principalul trofeu însă e sănătatea și 
optimismul acestor tineri : muncind pen
tru cucerirea de titluri, ei cuceresc o bo
găție de un preț mult mai mare, își că
lesc trupurile și caracterul, voința și 
sufletul.

Seara, în parcuri și grădini, milioanele 
de oameni care au demonstrat în piețele 
marilor orașe și centrelor muncitorești 
ale țării fac să dăinuie pînă tîrziu zvo
nul bucuriei lor primăvăratice, al încre
derii lor în viitor.

Sărbătoarea, primăvara, oamenii... și limbajul sentimentelor Foto : M. Andrecscu
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Semnificația lui 1 Mai ca zi a solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, zi a fră
ției în lupta pentru libertate și viața mai 
bună, pentru democrație, pace și socialism a 
fost afirmată in toată plenitudinea ei de în
treaga desfășurare a demonstrației din Capi
tală, de pe tot întinsul României socialiste.

Nemuritoarea chemare „Proletari din foaie 
țările, uniți-vă I" domina tribuna centrală. 
Aceleași cuvinte care de decenii însuflețesc 
proletariatul internațional, pe oamenii muncii 
din România în luptele împotriva exploatării 
și asupririi, pentru progres și socialism, se 
puteau citi pe pancarte duse de muncitorii 
care-și exprimau astfel atașamentul față 
de ideile atotbiruitoare ale internaționalismu
lui proletar. Portretele lui Marx, Engels, Le
nin străjuiau fundalul Pieței Aviatorilor ; ele 
au deschis coloanele demonstranților, ca un 

Timișoara, la ceasurile sărbătorii

simbol al biruitoarei învățături de care se că
lăuzește în permanență partidul nostru, pe care 
o aplică în mod creator la condițiile specifice 
ale pămîntului și națiunii române.

în tribune, un mare număr de oaspeți de 
peste hotare— delegați reprezentînd sindica
te și organizații obștești din-țările socialiste 
frățești, activiști ai unor partide comuniste, 
socialiste și ai altor partide muncitorești din ță
rile capitaliste, exponenți ai unor partide și 
mișcări, democratice din tinerele state inde
pendente, unii dintre ei în pitorești cos
tume naționale. Purtînd solia prieteniei față 
de poporul român, a prețuirii față de înfăp
tuirile sale, ei au venit din cele patru puncte 
cardinale să sărbătorească împreună cu noi 
tradiționala zi a muncii și a luptei. în 
același timp, numeroase delegații româ
nești participă în capitalele țărilor socialiste, 

în diferite alte țări, la manifestările de 1 Mai 
din acele țări. Vedem în această participare 
reciprocă la sărbătoarea de 1 Mai încă unul 
din miile de fire ce leagă trainic clasa noas
tră muncitoare, poporul nostru de oamenii 
muncii și partidele frățești din celelalte țări.

Coloanele nesfirșite de oameni ai muncii, 
care s-au scurs ore întregi prin fața tribunelor, 
au dat în fața partidului și guvernului raportul 
realizărilor obținute în înfăptuirea programului 
desăvîrșirii construcției socialiste în patria noas
tră. Așa cum îi învață în permanență partidul, 
oamenii muncii din țara noastră privesc munca 
lor pentru dezvoltarea continuă a societății 
noastre socialiste nu numai ca o îndatorire na
țională, dar și ca principala lor sarcină interna- 
ționalistă. „Ne mîndrim cu realizările pe care 
le-a obținut întreprinderea noastră, întregul 
nostru popor — ne spunea în timp ce se în
drepta spre Piața Aviatorilor tovarășul ALEXE 
MIHAI, director general al uzinelor „Electro
nica". Răspunderea pe care o resimțim este 
cu atît mai mare cu cît știm că realizările ob
ținute în țara noastră, ca și rezultatele fiecărei 
țări socialiste, contribuie la întărirea sistemului 
mondial socialist, la creșterea influenței socia
lismului în lume, la sporirea forțelor mondiale 
ale progresului și păcii”.

Contribuția pe care o aduce, prin realizările 
sale, poporul român la întărirea forțelor pro
gresului, la sporirea puterii de atracție a socia
lismului a fost relevată de mulți din oaspeții de 
peste hotare. „Am asistat la o demonstrație de 
o mare strălucire, plină de vioiciune și fan
tezie, care m-a făcut să simt și mai mult apro
pierea temperamentală dintre popoarele 
noastre — ne spunea ROLANDO ARMANI, re
prezentantul Confederației' generale a muncii 
din Italia. A fost nu numai o perindare de 
grafice, panouri, care alegorice, extrem de su
gestive, dar, aș spune, o adevărată defilare 
a marilor idealuri ale epocii contemporane, 
întrupate grăitor in înfăptuirile voastre, în dru
mul vostru ascendent. Realizările poporului 
vostru au o mare importanță pentru lupta clasei 
muncitoare din întreaga lume, deoarece de
monstrează ce imense posibilități pot fi descă
tușate și valorificate în opera de făurire a so
cialismului. Succesele voastre sînt și succesele 
noastre, de aceea vă urăm să le înmulțiți me
reu, spre binele poporului român, al clasei 
muncitoare internaționale".

TRAINICE LEGĂTURI

FRĂȚEȘTI

Demonstrația de 1 Mai din Capitală și pro
vincie a oglindit cu putere bucuria și prețuirea 
cu care oamenii muncii din patria noastră urmă
resc realizările obținute de celelalte țări socia
liste în dezvoltarea economiei și culturii, în 
creșterea nivelului de trai, dorința fierbinte a 
întregului nostru popor de a dezvolta și 
întări mereu mai mult legăturile de prietenie 
și strînsă colaborare cu popoarele frățești. 
Peste marea de oameni care a luat parte la 
mitingul festiv din Piața Aviatorilor, în coloa
nele de oameni ai muncii, atît în Capitală cît 
și în provincie mari pancarte exprimau popoa
relor din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Chi
na, Cuba, Republica Populară Democrată Co
reeană, Republica Democrată Germană, Iugo
slavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, Republica Democrată Vietnam salutul 
fierbinte, tovărășesc al poporului român, urarea 
din inimă de a obține noi succese în opera de 
construire a socialismului și comunismului.

Mulți dintre cei care purtau aceste pancarte 
ne-au împărtășit gîndurile lor. „Popoarele țări
lor socialiste — ne-a spus, de pildă, fov. 
ION POPESCU, tehnician la uzinele „Timpuri 
Noi" — sînt prietenii și tovarășii noștri 
apropiați. Susținem din toată inima po
litica partidului și guvernului nostru de dezvol
tare continuă a relațiilor de colaborare cu 
toate popoarele care construiesc noua orînduire 
socială. Ne bucurăm ori de cîfe ori avem ca 
oaspeți dragi conducători ai țărilor socialiste. 
Experiența arată că strîngerea relațiilor econo
mice, culturale, tehnico-știinfif ice, adincirea 
cooperării In producție, schimburile reciproce 
de experiență răspund interesului fiecărei țări 
socialiste, contribuie la întărirea forței și 
coeziunii sistemului mondial socialist".

Oaspeții noștri din țările socialiste partici
pant la demonstrația de 1 Mai au ținut la 
rîndul lor să releve căldura senfimentelâr prie
tenești ce unesc popoarele noastre.

„Bucuria succeselor dobîndite și a mărețelor 
perspective ce se deschid in fața poporului 
român pe calea desăvîrșirii construcției socia
liste — iată prima și fundamentala impresie 
pe care ne-a dăruit-o demonstrația — ne spu
nea PAVEL ȘELAHIN, conducătorul delegației 
sindicatelor sovietice, președinte al Comite
tului Central al Sindicatelor lucrătorilor din 

prospecțiuni geologice. Carele alegorice, 
cifrele înscrise pe panouri și grafice vor
besc elocvent despre nivelul tot mai 
înalt al economiei românești, despre a- 
vîntul constructiv al oamenilor muncii din a- 
ceastă țară, Sentimentul de profundă satisfacție 
care, in chip vădit, îi însuflețea pe manifestanți 
ni s-a transmis și nouă. Ne bucurăm sincer de 
succesele României Socialiste și vă urăm noi 
înfăptuiri în dezvoltarea economiei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai, în lupta noastră 
comună pentru pace și prietenie între popoare, 
pentru socialism".

LIU LU-MIN, conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie China—România, ne-a 
declarat : „Este pentru noi o mare satis
facție de a avea ocazia să asistăm la demon
strația de 1 Mai a oamenilor muncii din Bucu
rești. In această zi de sărbătoare, oamenii 
muncii din România, ca și cei din China, trec 
in revistă realizările obținute. Poporul trate 
român a obținut succese foarte mari. Noi am 
aflat cu bucurie că prevederile planului de 
stat pe primul trimestru al acestui an au fost 
îndeplinite și depășite. Cu prilejul acestei de
monstrații ne-am convins și mai mult de dra
gostea oamenilor muncii români față de Parti
dul Comunist Român, de hotărîrea lor de a 
înfăptui prin muncă harnică politica partidului. 
Noi dorim poporului român să obțină mai 
departe, sub conducerea partidului, succese 
mereu mai mari. între popoarele român și chi
nez există o prietenie profundă și ea se a- 
dîncește o dată cu dezvoltarea construcției so
cialiste în țările noastre. Vrem să urăm ca prie
tenia româno—chineză să trăiască și să se în
tărească în veci".

„O manifestare uriașă, vie, impunătoare a 
frăției și solidarității unui popor liber, care își 
construiește cu mîini puternice și sigure viitorul 
— a arătat IAN WIORKOWSKI, președintele 
comisiei voievodale a sindicatelor din Cra
covia, conducătorul delegației sindicale polo
neze. Țin să subliniez o înaltă semnificație ce 
s-a desprins din întreaga desfășurare a demon
strației sutelor de mii de bucureșfeni : succe
sele poporului român în construirea socialismu
lui reprezintă o importantă contribuție la lupta 
clasei muncitoare internaționale, la triumful 
păcii și socialismului în întreaga lume".

ALĂȚUȚU DE VIET

NAMUL EROIC,

DE TOATE POPOA

RELE CARE LUPTĂ 

PENȚIW INDEPEN

DENȚA NAȚIONALĂ

Prin lozinci, prin demonstrațiile de priete
nie făcute studenților vietnamezi care învață 
la noi, prin gîndurile emoționante pe care și 
le-au exprimat, oamenii muncii parti- 
cipanfi la demonstrație au înfierat din nou fără
delegile agresorilor americani și, ca un ecou 
în sufletele lor a fot ce semnifică mai înălță
tor ziua de 1 Mai, au asigurat poporul Viet
namului de solidaritatea lor deplină, de hotă
rîrea lor neclintită de a sprijini, moral și mate
rial, lupta sa eroică.

Dr. VLADIMIR, TOPCIU, șef de secție Ia In
stitutul de igienă din Timișoara, a declarat 
corespondentului nostru : „La acest I Mai, 
gîndurile mele se îndreaptă cu căldură către 
eroicul popor vietnamez, pe care l-am cunos
cut și în mijlocul căruia am lucrat ca membru 
al unei echipe de medici români care, în urmă 
cu cîțiva ani, a fost în Vietnam într-o acțiune 
de asistență sanitară. Cunosc setea de liber
tate a acestui brav popor, voința lui de a-și 
apăra cuceririle, de a-și afirma nestînjenit 
ființa națională și de aceea consider că nu 
există forță în stare să-l îngenunche. Cauza 
pentru care luptă cu un eroism admirabil va 
triumfa 1“

Poporul nostru a arătat și cu prilejul demon
strației de 1 Mai că este solidar cu popoarele 
care luptă pretutindeni pentru scuturarea jugu
lui dominației străine, împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, că urmărește cu adîn- 
că satisfacție prefacerile progresiste ce au loc 
în viața popoarelor care și-au cucerit inde
pendența și sprijină politica partidului de 
dezvoltare a colaborării cu tinerele state na
ționale din Asia, Africa, America Latină.

,Jn călătoria de 48 de zile pe care am 
făcut-o în primul trimestru al acestui an în 
Libia, R.A.U., Sudan și Ghana ca membru a 
unei delegații române de comerț exterior — 
a relatat corespondentului nostru inginerul șef 
IOAN CHIFER, de la Întreprinderea de industrie 
locală din Cluj — am putut să constat ce 
moștenire teribil de grea a lăsat pretutindeni 
colonialismul. Popoarele privesc cu simpatie 
perspectiva strîngerii legăturilor economice cu 
România și cu alte țări socialiste, ca un sprijin 
puternic în eforturile lor de a-și dezvolta o 
economie prosperă".

Ce înseamnă pentru popoarele din aceste 
țări realizările României Socialiste și politica 
ei de dezvoltare a relațiilor prietenești cu 
țările Africii, Asiei, Americii Latine ne-au 
mărturisit la manifestația de 1 Mai mai mulți 
prieteni din aceste țări :

ISSA GAAL OMAR, șeful delegației sindicale 
din Somalia, a spus: „Salutăm succesele obținu
te de poporul român în lupta sa pentru con
struirea socialismului, pentru avîntul economiei 
și culturii sale naționale. Sîntem impresionați 
de unitatea poporului român în jurul partidului 
și guvernului — unitate care stă la baza 
realizărilor sale și care constituie și pentru 
poporul nostru, angajat în lupta de apărare a 
independenței sale naționale, un minunat 
exemplu".

FRANCISCO FRANCA, din Uruguay, repre
zentant al Congresului permanent de unitate 
sindicală al oamenilor muncii din Ame
rica Latină, ne-a declarat : „M-a im
presionat marele simț de răspundere al 
poporului român, al clasei muncitoare din 

România, pentru lupta și destinele clasei mun
citoare mondiale. Noi simțim în felurite moduri 
sprijinul oamenilor muncii din țara dumnea
voastră și însăși demonstrația de I Mai, cu 
cortegiul rapoartelor de realizări pe care le 
înfățișează, este un grăitor exemplu și un im
bold pentru popoarele din țările noastre, care 
mai luptă încă împotriva jugului imperialist 
— un exemplu de ceea ce poate înfăptui 
un popor cînd își cucerește independența na
țională, cînd întronează puterea clasei munci
toare și muncește pentru propria sa fericire".

In spiritul nobilelor tradiții ale lui 1 Mai, 
al sentimentelor internaționaliste pe care parti
dul nostru le cultivă cu consecvență în ini
mile oamenilor muncii, sutele de mii de parti— 
cipanți la demonstrația din București și din 
orașele țării, întregul popor, și-au manifestat 
solidaritatea frățească cu clasa muncitoare, cu 
forțele înaintate din țările capitaliste, care 
luptă împotriva dominației monopolurilor, 
exploatării și asupririi, pentru democrație, pace 
și progres social. Oamenii muncii și-au ex
primat calda lor dragoste și simpatie, solida
ritatea lor deplină cu partidele comuniste fră
țești, care în numeroase țări capitaliste și co
loniale înfruntă cu eroism, în condițiile grelei 
ale ilegalității, prigoana și teroarea reacțiunii, 
cu toți luptătorii neînfricafi pentru cauza de 
neînfrînt a libertății, dreptății sociale și feri
cirii popoarelor.

Dr. RÂCZ GABRIEL, decan al Facultății de 
farmacie a I.M.F.-Tg. Mureș, a declarat cores
pondentului nostru : „Trăind entuziasmul oa
menilor muncii din patria noastră — Repu
blica Socialistă România — care-și manifestă 
astăzi bucuria vieții noi, gîndurile mi se în
dreaptă, prin contrast, spre Grecia, unde, prin 
forța armelor, s-au înscăunat peste noapte bu
nul plac și -teroarea. Ele nu vor putea să înă
bușe setea de libertate a poporului, care de-a 
lungul întregii sale existențe milenare n-a în
cetat să lupte pentru libertate. Sîntem cu tot 
sufletul alături de poporul elen, care trece 
astăzi printr-o grea încercare, și cerem'cu toată 
hotărîrea punerea în libertate a democraților 
întemnițați, restabilirea legalității, libertăților 
democratice, respectarea drepturilor fundamen
tale ale omului".

Sufele de mii de oameni care au trecut 
prin fața tribunelor la demonstrația din Capi
tală, ca și cei din întreaga țară, și-au ma
nifestat adeziunea și aprobarea călduroasă față 
de activitatea susținută pe care o desfășoară 
partidul și statul nostru pentru îmbunătățirea 
climatului internațional, pentru asigurarea secu
rității europene, în spiritul Declarației de la 
București, pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

PENTRU UNITATE

Oamenii muncii din țară au arătat din nou 
că sînt pe deplin convinși că semnificația 
primordială a lui 1 Mai, prima poruncă a in
ternaționalismului, chezășia unor noi succese 
în lupta 'împotriva imperialismului, pentru noi 
succese ale cauzei socialismului și păcii este 
unitatea, unirea tuturor forțelor revoluționare 
și antiimperialiste ale lumii contemporane și, 
înainte de toate, coeziunea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste internaționale. Lozinca 
„TRĂIASCĂ UNITATEA ȚĂRILOR SOCIALISTE, 
A MIȘCĂRII COMUNISTE INTERNAȚIONALE" 
a fost nu numai înscrisă pe panoul ce forma 
fundalul Pieței Aviatorilor, pe mii de pancarte, 
dar semnificația ei era vie, atotprezentă în ini
mile participanfilor la demonstrație. Poporul 
nostru și-a exprimat deplina aprobare pentru 
eforturile neobosite, perseverente depuse de 
partidul nostru, de conducerea sa în scopul 
de a dezvolta continuu legăturile prietenești 
cu partidele frățești, de a-și spori contribuția 
la apărarea și întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, pe baza 
marxism-leninismului.

„Noi, comuniștii — ne-a spus tovarășul 
MIHAIL CRUCEANU, vechi membru al P.C.R.— 
aprobăm din toată Inima activitatea interna
țională a Partidului Comunist Român, poziția 
și principiile pe care le promovează, pentru 
că ele pornesc de la convingerea că intere
sele și țelurile comune ale comuniștilor de 
pretutindeni sînt mai puternice decît orice 
deosebiri de vederi și servesc cu hotărîre 
marii cauze a unității partidelor frățești".

La întărirea continuă a unității fron
tului forțelor progresiste, antiimperialiste, 
sînt menite să contribuie contactele frec
vente și convorbirile dintre conducerea 
partidului nostru și reprezentanți al parti
delor comuniste și muncitorești din în
treaga lume, cu reprezentanții unor partide 
socialiste, precum și ai unor partide și miș
cări din țări recent eliberate sau care duc 
lupte pentru eliberare națională. Din dele
gația Partidului Socialist Francez, care a par
ticipat la demonstrație, face parte și cu
noscutul om politic francez, JULES MOGH, 
fost ministru, membru al Comitetului Director 
al Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.). D-sa 
ne-a declarat : „Demonstrația la care asist 
este pentru mine o revelație, atît prin numă
rul de participant, cît și prin modul în care 
ea se desfășoară Intr-adevăr, o mare mani
festație populară. Din fot ce vedem aci, din 
ceea ce am constatat în cele cîteva zile de 
cînd sîntem în țara dv, rezultă că faceți pro
grese considerabile de la un an la altul în 
dezvoltarea economiei, în ridicarea nivelului 
de trai al populației. Există, de asemenea, 
hotărîrea de a face și de aci înainte ceea ce 
mai este de făcut pentru a obține noi pro
grese în aceste direcții".

Un lait-mofiv al întregii demonsfrafii bucu- 
reștene l-a constituit globul pămîntesc, împo- 
dobit cu toată abundența și felurimea florei 
terestre. Și cînd în marea piață s-au revărsat 
acordurile Internaționalei, ca faldurile unui uriaș 
drapel ce luminează toate zările planetei, 
simțeai parcă vibrînd ecoul demonstrațiilor 
ce au avut loc în aceeași zi pe meridianele 
și paralelele lumii, forța impetuoasă și atot
biruitoare a muncitorimii, a popoarelor hotă- 
rîle să înfrîngă obstacolele, să ducă înainte, 
la noi biruinți, cauza păcii si progresului social.

Reportaj-anchetă realizat de Victor 
VĂNTU, Sergiu FÂRCĂSAN, Ion FÎN- 
TÎNARU, Victor BÎRLĂDEANU, MIR
CEA SIMIONESCU și corespondenții 
„Scînleii.
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Ieri, pe meleagurile întinse ale 
țării, Primăvara a mai căpătat un 
sens, o culoare, un cîntec. Sensul, 
culoarea, cîntecul Tinereții. A doua 
zi de Mai, tradiționala Zi a Tine
retului, a însemnat, totodată, săr
bătorirea aniversării a 45 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist Român, în anii grei ai 
ilegalității. 45 de trepte suite de 
tineretul nostru pe scara istoriei, 
urmînd exemplul eroic al părinți
lor și al fraților mai mari — co
muniștii ; 45 de trepte de-a lungul 
cărora tinerii, însuflețiți de dragos
tea de patrie, au înfruntat teroarea 
și fascismul, au luptat împotriva 
reacțiunii, pentru victoria puterii 
populare, au muncit cu entuziasm 
și dăruire de sine la Bumbești- 
Livezeni, la Agnita-Botorca, pe 
Bistrița și la atîtea și atîtea con
strucții cu care este împodobită 
patria noastră socialistă.

în preajma acestei aniversări, 
cei peste 2 200 000 de uteciști, toți 
tinerii patriei, au adunat toată 
energia și priceperea lor, și-au in
tensificat eforturile, dovedind, în 
uzine, pe șantiere, pe ogoare, în 
laboratoare, în amfiteatre și școli, 
că schimbul de mîine al României 
socialiste se află în mîini bune, că 
tînăra generație pășește cu perse
verență sub steagul biruitor al co
muniștilor.

După ce Ia 1 Mai și-au manifes
tat dragostea și bucuria în fața tri
bunelor, raportînd succesele ac
tivității lor împreună cu tovarășii 
de muncă, ieri, în a doua zi de 
Mai, tinerii s-au întîlnit din nou în 
toate orașele și satele patriei, sub 
bolțile largi ale cerului senin, ale 
fanteziei și veseliei lor.

...Niciodată Carnavalul Tinere
tului din parcul Herăstrău n-a cu
noscut o asemenea amploare. Peste 
o sută cincizeci de mii de tineri 
au venit, din toate colțurile Bucu- 
reștiului, să participe la manifestă
rile care s-au desfășurat pe pă- 
mînt, în aer și pe apă; de la spea-

în seara zilei de 2 mal. 
Petru Enache, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., a 
vorbit la televiziune des
pre cea de-a 45-a aniver
sare a Uniunii Tineretului 
Comunist.

(Agerpres)

VÎRSTĂ 
DE 
STEA
de Vasile REBREANU

O zi a tineretului României 
nu putea să fie decît primă
vara •— în anotimpul deveni
rilor, al speranțelor, generos 
in fecunditate, involt în lu
mină. Meticulos pregătit în 
decantări de seve, în studioase 
și firești și tăinuite osmoze, 
anotimpul tînăr izbucnește 
exuberant cu toate florile, a- 
nunțînd marile promisiuni, fă- 
cînd iă visăm vîrsta matură 
și grea de rod a împlinirilor 
verii.

Vîrstă irepetabilă, tinerețea 
a fost izvorul nesecat al ge
nerației mature; pămîntul ro
mânesc a fost martorul bra
vurii, eroismului și visului a- 
tîtor flăcăi și fete care, în 
dramatica și măreața noastră 
istorie, s-au dăruit marilor 
idealuri.

Pagini de frumusețe eroică 
au înscris tinerii comuniști, 
crescuți de partidul clasei 
muncitoare, partid născut din 
tradițiile de veacuri ale luptei 
acestui popor, treaptă supe
rioară și chintesență a spiri
tualității noastre. Uniunea Ti
neretului Comunist a împlinit 
în această primăvară — în a 
doua zi a lunii mai — 45 de 
ani de existență, cifră dovedi
toare a maturității sale de 
gîndire și faptă. Vîrstă de săr
bătoare care s-a cerut ani
versată tinerește.

Viitorii muncitori de înaltă 
calificare, maiștri, ingineri, 
medici, profesori, academicieni 
au fost văzuți la carnavalul 
acestui oraș al tinereții care 
este Clujul universitar, mas- 
cați în Feți Frumoși și Ilene 
Cosînzene, fără să-și dea sea
ma că ei înșiși sînt de fapt 
niște Feți Frumoși reali ai 
unui popor frumos, vechi cît 
munții și stelele, tînăr ca o 
primăvară care vine de de
mult și merge departe. 

tacole de teatru la acrobații sus
pendate sub elicopter, de la con
cursuri de canotaj și cortegii acva
tice carnavalești la miile de pe
rechi înlănțuite în dans ; totul sub 
luminile multicolore ale lampioa- 
nelor, sub jerbele involte ale arti
ficiilor, sub valurile sonore ale 
muzicii. Dar acest decor mirific, în 
care prospețimea primăverii s-a 
oferit cu dărnicie, ar fi părut totuși 
sărac dacă tinerii n-ar fi pus am
prenta vîrstei lor, bucuriei și opti
mismului acestei vîrste.

în această ambianță, plină de 
rîs și de voie bună, cei mai mulți 
tineri cu care am stat de vorbă au 
preferat să ne vorbească despre 
activitatea lor, despre țelurile și vi
surile lor, conturînd trăsăturile noii 

sugera numati □ — e singura metafora care |
tinerilor participant la Carnaval

generații, sensurile entuziasmului ei 
îndreptat, cu toată forța specifică 
vîrstei, spre viitor, spre ziua . de 
mîine a patriei. Iată cîteva inter- 
viuri-fulger, luate printre măștile 
Carnavalului, sub ploaia de confeti 
și serpentine, în ritmul viu al exu
beranței și voioșiei sărbătorești ; 
cîteva răspunsuri la o singură în
trebare : „Ce sentimente trăiți în 
această Zi a Tineretului ?”

GHEORGHE LUPȘA, strungar la 
„Semănătoarea" : „Un sentiment 
de satisfacție deplină. De ce ? Pen
tru că mă număr printre membrii 
secției de unde, în ianuarie, a por
nit inițiativa : „Fiecare minut fructi
ficat cu valoare maximă pentru 
producție”. Ce a însemnat aceasta 
pentru colectivul secției ? Sporirea 
producției, eliminarea rebuturilor, 
ritm constant de muncă. Pentru 
mine, personal, a însemnat încă 
ceva : descoperirea timpului. înain
te mă număram printre tinerii cu 
absențe nemotivate, da, lipseam 
uneori chiar și patru-cinci zile pe 
lună. De cîteva luni încoace nu mai 
am însă nici o absență și am 
bucuria de a mă înscrie printre 
strungarii cu rezultate bune în mun
că. Preocuparea organizațiilor de 
partid și U.T.C. din secție pentru 
fructificarea timpului de lucru m-a 
îndemnat să mă gîndesc mai serios 
la propriul meu timp, la propria 
mea viață. Și am descoperit că, 
pînă și la vîrsta mea — am numai 
18 ani — fiecare zi valorează mult, 
că timpul poate rodi înzecit, dacă 
e folosit cum se cuvine tocmai la 
această vîrstă. De aceea, am în
ceput să mă pregătesc pentru exa
menul din toamnă la liceul seral”.

NICOLAE ANASTASIU, student a- 
nul V, geologie: „Farmecul carna
valului nu mă împiedică totuși 
să-mi uit emoțiile. Am lucrat toată 
dimineața la lucrarea de diplomă, 
un studiu petrografic al masivului 
banatitic de la Pietroasa Bihariel — 
Munții Apuseni, lucrare pe care o 
gîndesc de aproape doi ani. De ce 
mi-am ales această proiesie ? Pen
tru că ea mă leagă de natură, de 
frumusețile patriei, pentru că men
ține viu în om spiritul de cercetare, 
de căutare, fără de care nu pot 
exista descoperirile". ,

MARINA COLIȚA, inginer tehno
log : „Veselia și exuberanța aces
tei seri îmi amintesc de nopțile de 
Revelion. Dar Revelionul, pentru 
mine cel puțin, nu e numai petre
cere, ci și acele cîteva minute de 
bilanț. Se împlinește aproape un an 
de cînd am absolvit Institutul poli
tehnic și acum lucrez într-un labo
rator uzinal. Bilanțul? Pozitiv, fl- 

rește. Mi-am îndeplinit dorința de 
a-mi valorifica zi de zi cunoștințele, 
de a transforma noțiunile teoretice 
în valori practice. Dar, dialectic 
vorbind, pozitivul e o noțiune în 
continuă prefacere. Simt cum mă 
cuprinde o anume nemulțumire 
față de ceea ce fac, o dorință de a 
realiza mai mult, de a îmbina în 
chip mai fericit sensurile științei cu 
sensurile producției. Cu alte cuvin
te, aș dori să transform turnătoria, 
în al cărei laborator lucrez, într-un 
teren de cercetare și de aplicare a 
soluțiilor rezultate din problemele 
studiate. Nu, nu e o pasiune per
sonală. Am sentimentul că e o pa
siune a generației mele".

ADRIAN PLATON, student anul 
IV, istorie : „Sentimentul pe care-1 

încerc azi ? Un sentiment de afir
mare a tuturor virtuților tinerești. 
Pornind chiar de la sugestiile aces
tui imens spectacol care e carna
valul nostru, se poate constitui o 
întreagă gamă a virtuților specifice 
tineretului. Curajul piloților de înal
tă clasă, calmul și siguranța para- 
șutiștilor, elanul și dîrzenia sporti
vilor, sensibilitatea și dăruirea ti
nerilor actori, sau optimismul ge
neral ce se degajă din sărbătoarea 
noastră nu sînt tot atîtea trăsături 
ale generației ? Ca viitor profesor 
de istorie încerc să privesc aceste 
trăsături pe un plan mai larg, în 
contextul social al epocii pe care 
o trăim. E o epocă de mare dina
mism, cum n-a mai cunoscut isto
ria noastră, o epocă tinerească 
prin ritmul ei de dezvoltare, prin 
îndrăzneala creatoare pe care o 
cere tuturor vîrstelor și tuturor pro
fesiilor. De aceea, noi, cei tineri, 
avem sentimentul că intrăm în via
ță „cu toate pînzele sus", pentru 
că societatea încurajează și cul
tivă, la scară națională, toate tră
săturile specifice tinereții, deschide 
drum larg de afirmare capacității 
de muncă, elanului creator, perse
verenței, talentului cu care sînt 
înzestrați tinerii".

...Inserarea a coborît de mult. 
Pe lac, sub curcubeul de lumini 
al proiectoarelor, scene plutitoare 
trec de la un debarcader la altul, 
prezentînd fragmente din balete ce
lebre, arii și cuplete din operete, 
momente satirice, dansuri popu
lare, concerte de estradă, evoluții 
de gimnastică artistică. Carnavalul 
intră sub porțile basmului și ale 
feeriei. Șiruri de bărci trase de șa
lupe, adevărate cortegii nautice, 
spintecă apa lacului ilustrînd bel
șugul ogoarelor românești, bogata 
galerie de eroi ai basmelor stră
moșești, imagini din viața și munca 
pescarilor etc. Pe scenele parcului, 
colective de teatru, orchestre, an
sambluri de cîntece și dansuri pre
zintă momente și dansuri din cele 
mai reușite spectacole, în vreme 
ce pe alei și pe ringurile de dans, 
sute și mii de „măști" se întrec 
într-o indescriptibilă explozie de 
culori, de mișcare, de veselie.

E ora la care reportajul nostru 
se apropie de sfîrșit. Și totuși, la 
această oră telefoanele zbîrnîie, 
adueîndu-ne vești de la alte ma
nifestări ale tineretului din pro
vincie.

De la GALAȚI, corespondentul 
nostru transmite : „In întreaga re
giune peste 80 000 de tineri au luat 
parte la manifestările prilejuite de 
această zi. Seara, la Galați și Brăi

la au avut loc retrageri cu torțe cu 
participarea a peste 5 000 de ti
neri. în comunele și satele regiunii 
s-au desfășurat mari serbări cîm- 
penești, jocuri și întreceri sportive. 
La una din aceste serbări l-am în
tîlnit pe tînărul inginer agronom 
MIRCEA VOICU, din satul Batogu, 
aflat în plin Bărăgan. „Mă aflu 
aici abia din toamna trecută, ne-a 
spus el. Pentru mine recolta din 
acest an va fi prima recoltă, prima 
recoltă la care am contribuit prin 
cunoștințele dobîndite în institut. O 
aștept cu multă emoție, dar și cu 
convingerea că ea va îndreptăți 
așteptările cooperatorilor, că va 
ii îmbelșugată, așa cum am visat-o 
în anii de studiu”.

De la ORADEA primim alte 
vești : „Zeci de mii de tineri ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități au sărbătorit Ziua Ti
neretului pe meleagurile Crișanei. 
La Ineu și Beiuș s-au desfășurat 
carnavaluri, iar tinerii mineri din 
Sărmășag s-au adunat la o mare 
serbare cîmpenească. La ora cînd 
transmit aceste rînduri, Carnavalul 
primăverii și al tinereții din Ora
dea se apropie de sfîrșit. O horă 
imensă, hora înfrățirii, 8-a încins 
în Piața Republicii din centrul ora
șului”.

„La IAȘI, ne relatează corespon
dentul nostru, vasta Piață a Unirii 
a devenit un imens magnet pentru 
tineretul orașului. Aproape 20 000 
de tineri s-au întîlnit aici sub 
ploaia de confeti, sub buchetele 
artificiilor. Un cortegiu folcloric,

Permanențe de mai
Mircea ȘERBÂNESCU

Prin ea însăși săr
bătoare, primăvara 
cuprinde și simbolul 
permanentei năzuin
țe umane spre per
fecțiune și fericire. 
Alegînd ziua de 
1 Mai ca sărbătoare 
internațională, prole
tariatul a încărcat-o 
cu semnificații — așa 
cum de altfel spunea 
cîndva și Tudor Ar- 
ghezi: „Pentru întă
rirea sărbătorii aces
teia și muncitorii 
și-au înfipt steagul 
purpuriu în mijlocul 
florilor deschise, 
semn de universală 
frăție". Și astfel pri
măvara devine tine
rețea fără bătrînețe 
a proletariatului de 
pretutindeni.

După 1 vine 2 mai. 
Zi de noi semnifica
ții mareînd anul a- 
cesta aniversarea de 
maturitate — 45 de 
ani — a Uniunii Ti
neretului Comunist. 
Însoțind partidul 
de-a lungul aces
tei aproape jumătăți 
de secol, Uniunea Ti
neretului Comunist 
și-a cîștigat locul 
prin vitejie și jertfe, 
rămînînd la fel de tî- 
nără cum era în ziua 
înființării. Desigur, 
cei tineri altădată 
sînt astăzi în cumpă
na dacă nu chiar în 
amurgul vieții, sau 
dacă nu dincolo de 

apus. Desprindem din 
paginile istoriei un 
pasaj semnificativ: 
„...Comuniștii au a- 
tras în organizația ti
nerilor muncitori (or
ganizație locală ante
rioară U.T.C.-ului — 
n.n.) un număr mare 
de tineri. La căminul 
de ucenici și mai ales 
cu ocazia excursiilor 
organizate în pădu
rile din jurul Reșiței, 
în grupuri mai mari 
sau mai mici, comu
niștii citeau împreu
nă cu tinerii ziarele 
„Socialismul", „Mun- 
kas" („Muncitorul"), 
„Uj Harcos" („Noul 
luptător") sau cărțile 
de literatură progre
sistă" (din volumul 
„Reșița luptătoare" — 
Editura științifică 
1965).

Reșița, puternica 
cetate de foc a țării, 
crește astăzi un ti
neret entuziast, în 
marea lui majoritate 
cu o excelentă pregă
tire tehnică. Marile 
colectivități proletare 
ale patriei au mobi
lizat întotdeauna la 
luptă pe vîrstnici și 
tineri deopotrivă, a- 
legînd pe cei mai 
buni, solicitînd tot ce 
puteau da ei mai no
bil. îmi povestea un 
ilegalist cu părul su
rit de ani de muncă 
și luptă cum a aflat 
el că feciorul îi era

Sub jerbele artificiilor, jocul românesc strălucește mai vîu Foto : ’I. Andreescu
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veritabilă expoziție a portului mol
dovenesc, a fost urmat de un cor
tegiu istoric, amplă prezentare e- 
volutivă a oastei din Moldova, de 
la plăieși și darabani, pînă Ia Pe- 
neș Curcanul, cel cîntat de Alec- 
sandri. Cu veselie au fost întîmpi- 
nați Ileana Cosînzeana și Făt- 
Frumos, Păcală și Tîndală și alte 
personaje folclorice. Un grup de 
trompeți în mantii și cu coifuri îm
preună cu arlechini, cate fac tum
be și scamatorii, deschid drum 
cortegiilor prin furnicarul de lume, 
întregul alai a fost încheiat de o 
suită de curteni, de domnițe și ca
valeri, precum și tineri îmbrăcați 
în costumele tuturor continentelor.

Tîrziu, pe străzile noi și vechi 
ale lașului, mii de tineri au parti
cipat la retragerea cu torțe, au 
încheiat carnavalul prin cîntece și 
jocuri".

Carnavaluri și serbări au avut 
loc la HUNEDOARA și CONSTANȚA, 
la CRAIOVA și la SUCEAVA, pe în
treg întinsul patriei tineretul s-a 
întîlnit sub bolțile generoase ale 
cerului de mai. Cîntece și jocuri, 
întreceri sportive și concursuri 
distractive au dat frîu liber exube
ranței și energiei, creînd o atmos
feră de voioșie, un sentiment tonic 
și optimist. E sentimentul, exprimat 
de interlocutorii noștri, de a parti
cipa din plin la construcția desfă
șurată a socialismului, sentimentul 
afirmării depline a tinereții lor, 
sub îndrumarea și grija părinteas
că a partidului.

Paul DIACONESCU

luptător U.T.C.-ist. 
Ca urmare a unor 
acțiuni muncitorești 
desfășurate la Timi
șoara, «au fost opera
te numeroase ares
tări. In închisoare 
și-a dat repede sea
ma că nu departe de 
el se afla și fiul. Ta- 
tăl-comunist, fecio- 
rul-U.T.C.-ist. Ilega
litatea îi obliga la o 
strictă conspirativita
te, așa că numai a- 
cea împrejurare le-a 
dezvăluit adevărul, 
întărind și in alt sens 
sentimentele firești, 
paterne pe de o par
te, filiale pe de altă 
parte.

S-au scurs ani, e- 
venimente, pagini 
glorioase de istorie ; 
sărbătorind aniversa
rea U.T.C.-ului în 
condițiile unui puter
nic stat socialist, ne 
gîndim la vîrstnicii 
care au tresărit ieri 
de emoție considerîn- 
du-se participanți di- 
recți la aniversarea 
tinereții. S-au întîl
nit astfel generații de 
toate treptele în veș
nic tînărul anotimp 
al primăverii, dîn- 
du-și din nou mîna 
ca să cimenteze o pu
ternică unitate de 
luptă și de muncă 
pusă în slujba viito
rului.

• COPIII LUI DON QUIJOTE : 
PATRIA (completare Tinerețe. 
A 45-a aniversare a U.T.C.) — 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21, 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
a JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop : REPU
BLICA — 9,30; 11,45; 14,15;
16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45 ; 21, 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45. MELODIA —
9.30 ; 12,30 ; 15,30 ; 18,30 ; 21 (la 
ultimele două completarea Vizi
ta conducătorilor de partid și de 
stat ai R.P. Bulgaria în Republi
ca Socialistă România).
© ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MA- 
RONA : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Gră
dina „Doina11 — 19,45.
® SUCCES, CHARLIE ! : FES
TIVAL (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
ai R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină 
— 20.
0 ROBII : CAPITOL (completa
re Orizont științific nr. 2/1967)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; 
la grădină — 20, BUCEGI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 19,45, ARTA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; 
la grădină — 19,45 (la ultimele 
două completarea Legenda Cio- 
cîrliei).
9 ZBORUL ÎNTRERUPT: U- 
NION (completare Despre noi) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
e DUMINICĂ LA ORA 6 — 
17,45; 20,45. ADEVĂRATA
FAȚĂ A FASCISMULUI — 9, 
MOARTEA SE NUMEȘTE EN- 
GELCHEN — 11,45, PODUL —
14.45 — CENTRAL.
• TARAS BULBA — CINEMA
TECA — 10 ; 12 ; 14.
® PROGRAM PENTRU COPII t 
DOINA — 9 ; 10.
® UNCHIUL MEU : DOINA —
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15,
e WEEK-END LA ZUYD- 
COOTE — cinemascop : AURO
RA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
<0 SECHESTRATUL DIN AL
TONA : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16.
© MOARA CU NOROC : VIC
TORIA — 18,30 ; 20,45.
© RIO CONCHOS — cinema
scop : MUNCA — 9,30 ; 11,45, 
DACIA (completare Acul) — 
8,45—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.
® FANTOMA DIN MORISVIL- 
LE : MUNCA — 17 ; 19.
• VIAȚĂ PARTICULARĂ — 
cinemascop : FLACĂRA — 10 ; 
12, Grădina „Tomis“ (Calea Vă
cărești nr. 21) — 19,45.
© BUCĂTĂREASA : FLACĂRA
— 17,15 ; 19,15, ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare 
Pe urmele Iui 1907) — 10 ; 16 ; 
18 ; 20, MOȘILOR (completare 
De la atom la cristal) — 16 ;
18.15 ; 20,30.
® FALSTAFF — cinemascop : 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16.
Q STRĂINUL — cinemascop 
(ambele serii) : FLOREASCA —
18,30.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : LUMINA — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17.
O PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR
— cinemascop (ambele serii) : 
LUMINA — 19.
o BUMERANGUL — cinema
scop ; GIULEȘTI (completare 
Petrol) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 OASPEȚI DE IARNĂ — MA
MA LUI ADRIAN — ÎN TAI
NIȚELE MUZEULUI — FABRI
CA DE ÎMPACHETAT FUM — 
TENSIUNE ÎNALTĂ LA BE
CHET - ISTORIA UNUI MA
NUSCRIS — VIZITA CONDU
CĂTORILOR DE PARTID ȘI 
DE STAT AI R. P. BULGARIA 
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI
— cinemascop : EXCELSIOR —
9.45 ; 12.15 ; 14,45 ; 17,30 ; 20 FE
ROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.45 ; 21,15 (la ambele comple
tarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat ai R. P. Bulga
ria în Republica Socialistă 
România), MODERN (completa
re Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18,45 ; 21.
9 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; . 20,45, MIORIȚA - 9:
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la 
ambele completarea Proiecte), 
FLAMURA (completare Comoa
ra din Panag,jurist) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
o ACEI OAMENI MINUNAT! 
ÎN MAȘINILE LOR ZBUP.Ă-

TOARE — cinemascop : Grădina 
EXPOZIȚIA — 20.
• NU SÎNT DEMN DE TINE t 
VITAN (completare Laptele) —
15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20.
• DACII — cinemascop : BU- 
ZEȘTI (completare Pallady) —
15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 
20, PACEA (completare Arsura)
— 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE: POPU
LAR (completare Succesul) —
15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA 
(completare Autobiografia) — 
15 ; 17,30 ; 20.
0 DIMINEAȚA, DEVREME — 
cinemascop : RAHOVA (comple
tare Perspectiva în pictură) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© LENIN ÎN POLONIA — cine
mascop : VOLGA (completare 
„Dezvoltarea științei în Româ
nia") — 9,30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS ! : 
DRUMUL SĂRII (completare 
Probleme) — 15,30 ; 18 ; 20.
© ÎNTÎLNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop ; LIRA — 9,30;
11.30.
• EVADARE ÎN TĂCERE : LI
RA (completare Muntele) —
17.30 ; 19,30.
• MARILYN — cinemascop : 
COTROCENI (completare Scri
soare din Germania) — 9 ; 11. 
e JOE LIMONADA : COTRO
CENI — 17,30 ; 19,30.
® THErESE DESQUEYROUX : 
UNIREA — 10 ; 12, la grădină
— 20.
O PRIMUL AN DE CĂSNICIE t 
UNIREA (completare Umbra) — 
18 ; 20.
• JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ : PROGRESUL —
10.30 ; 15,30.
• SĂRMANII FLĂCĂI : PRO
GRESUL (completare Adam și 
Eva) — 18 ; 20.
• JUANA GALLO: FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : 
CRÎNGAȘI (completare Cosmo
naut») — 15,30 ; 18 ; 20,15.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM
— cinemascop : VIITORUL — 
10; 15; 18; 21.
© UN FILM CU O FATĂ FER
MECĂTOARE : COSMOS (com
pletare Cinci săptămîni în balon)
— 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

teatre
© Teatrul de operă și balet: 
GISELLE — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : 
SÎNGE VIENEZ — 19,30.
o Teatrul de Comedie : UN 
HAMLET DE PROVINCIE - 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL . 
EIFFEL — 20.
© Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : TIGRIȘORUL 
PETRE — 17.
9 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : CU 
PICIOARELE PE PĂMÎNT — 20.

18,00 — Pentru cei mici : Ala- 
Bala.

18,25 — Pentru tineretul școlar : 
Pagini de vitejie.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară : 

Agenda economică.
19,27 — Buletinul meteorologic.
19,30 — Orașele muzicii : Leip

zig. Prezintă George 
Sbîrcea.

20,00 — Telecronica economică.,
20,15 — Emisiune muzicală pețvV; 

tru tineret.
20,35 — Filmul artistic „Moște

nitorii".
— în jurul orei 22,00, transmi

siunea meciului de fotbal 
Ț.S.K.A. Sofia — Internazio- 
nale Milano. Transmisiune de 
la Bologna.

în încheierea emisiunii, te
lejurnalul de noapte.

LISTA
DE CÎȘTIGURI

LA DEPUNERILE
PE OBLIGAȚIUNILE C.E.C.

CU CÎȘTIGURI
TRAGEREA LA SORȚI

DIN 30 aprilie 1987
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Co¥fiîtarea tovarășului

Iile Ifordeț
(Urmare din pag. I)

Transmitem salutul nostru de luptă clasei munci
toare, tuturor oamenilor muncii, forțelor democratice 
și progresiste din țările capitaliste. Ne exprimăm soli
daritatea internaționalistă cu partidele comuniste din 
întreaga lume, puternice forțe ale progresului social, 
care desfășoară o luptă plină de abnegație, unele din
tre ele în adîncă ilegalitate, înfruntînd teroarea dez
lănțuită de reacțiune, pentru mobilizarea maselor la 
apărarea intereselor lor vitale, pentru socialism.

întregul nostru popor își manifestă și cu acest prilej 
simpatia și solidaritatea cu lupta poporului grec îm
potriva reacțiunii și cere să se înceteze măsurile de 
represiune și teroare, să se restabilească legalitatea, 
să nu se întreprindă nimic care să pună în primejdie 
viața patrioților și democraților greci.

în condițiile actuale, cînd cercurile reacțiunii mon
diale, în frunte cu imperialismul american, se ames
tecă brutal în treburile altor popoare, atentează la 
independența și suveranitatea lor, se impune ca o 
cerință imperioasă unirea tuturor forțelor progresu
lui, în primul rînd întărirea unității și coeziunii țări
lor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești. 
Acționînd cu perseverență în acest spirit, Partidul 
Comunist Român nu va precupeți nici un efort pentru 
a-și aduce și pe viitor contribuția la cauza nobilă a 
unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești.

România socialistă desfășoară pe plan internațional 
o politică activă de pace. în spiritul Declarației de la 
București din 1966, partidul și guvernul nostru mili
tează pentru asigurarea securității europene, pentru 
promovarea relațiilor de colaborare cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea lor social-politică, pe 
baza respectării independenței și suveranității națio

nale, neamestecului în afacerile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, a dreptului impres
criptibil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.

Poporul român își exprimă încrederea că prin ac
țiunea unită și liotărîtă a tuturor celor cărora le sînt 
scumpe interesele fundamentale ale umanității, cauza 
păcii va triumfa în întreaga lume 1

Dragi tovarăși,
Trăim vremuri de adînci transformări în toate do

meniile vieții societății noastre, de neîntrerupt pro
gres social. Directivele Congresului al IX-lea al Par
tidului Comunist Român constituie un program însu- 
flețitor de dezvoltare a industriei, agriculturii, știin
ței și culturii, de ridicare a țării spre noi culmi ale 
civilizației socialiste. întregul nostru popor, animat 
de încredere nestrămutată în politica partidului, mun
cește cu avînt și hotărîre neabătută pentru transpune
rea în viață a acestui program. Conducerea partidului 
și statului este pe deplin încredințată că muncitorii, 
lucrătorii de pe ogoare, făuritorii de valori spirituale, 
toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, strîns 
uniți în jurul partidului, își vor mobiliza toate capa
citățile și forțele creatoare, pentru a îndeplini și de
păși obiectivele planului de stat, spre binele întregu
lui nostru popor, al prosperității României socialiste.

Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității și frăției interna
ționale a celor ce muncesc !

Să trăiască și să înflorească patria noastră scumpă 
— Republica Socialistă România !

Să triumfe cauza unității și coeziunii țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale !

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

mitetului său Central, înainte spre noi și importante 
succese în desăvîrșirea construcției socialiste !

MASĂ OFERITĂ DE CONSILIUL CENTRAL AL U. G. S. R. 
ÎN CINSTEA DELEGAȚIILOR SINDICALE DE PESTE HOTARE

Luni seara, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România a oferit o masă tovă
rășească în cinstea delegațiilor sin
dicale de peste hotare, invitate în

țara noastră cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 1 Mai.

Au participat tovarășii Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte, Ion Co- 
toț, Larisa Munteanu, Ion Preotea

sa, secretari, precum și membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

volei Steaua a întrecut
și pe Dinamo ’

Ultima etapă a campionatu
lui masculin de volei a progra
mat și o ultimă partidă de a- 
tracție i derbiul Dinamo— 
Steaua. Jocul ambelor echipe 
s-a ridicat la un nivel superior, 
abundînd în execuții tehnice 
de finețe și spectaculozitate.

Voleibaliștii de la Steaua, în
vingători cu 3—1 (9, —6, 12, 11) 
au realizat pe lingă un rezul
tat surpriză — finind seama de 
antecedentele confruntărilor 
dintre cele două echipe — ex
celenta performanță de a în
cheia neînvinși returul compe
tiției; cu o singură înfringere 
la activ, ei vor intra în turneul 
final cu mari șanse să cuce
rească — poate nesperat, dar pe 
deplin meritat — laurii celei 
m i bune echipe din țară. 
Comportarea și rezultatele sînt 
urmarea unei bune pregătiri 
tehnico-tactice și de voință, a 
unui echilibru între com
partimentele formației și ti
nerețea ei. Acționînd cu 
multă precizie, în meciul 
cu Dinamo toți componența e- 
chipei au cucerit, in egală mă
sură, aprecierile unanime ale 
publicului, bucuros să consem
neze că în plutonul fruntașilor 
își face intrarea încă un concu
rent valoros. De la deținătorii 
„C.C.E.", intr-o prelungită e- 
clipsă de formă, o mențiune 
deosebită a meritat doar Der- 
zei.

Tot in ultima etapă, rapidiș- 
tii au primit replica studenților 
timișoreni. Feroviarii — deși 
aflați pe teren propriu — au 
reușit să-și depășească adver
sarii cu dificultate : 3—1.

Astăzi, în sala Dinamo, înce- 
pînd de la ora 18, se desfășoară 
meciul restanță Dinamo—Poli
tehnica Galați, al cărui rezultat 
nu poate influența asupra pri
melor două locuri în clasa
ment, ocupate în ordine de 
Steaua și Politehnica Galați. 
Alte rezultate din ultima eta
pă ! Politehnica Galați—Viito
rul Bacău 3—0 ; Petrolul—Mi
nerul Baia Mare 3—1; Politeh
nica Brașov—Progresul Brăila 
3—2; Alumina Oradea—Trac
torul Brașov 3—2.

Cristiani (Steaua), depășește 
blocajul dinamoviștilor

Foto : M. Oioo

FOTBAL
5 —”13 MAI, ÎN TURCIA

TURNEUL U.E.F.A.
PENTRU JUNIORI

A 20-a ediție a turneului de fot
bal pentru echipe de juniori 
U.E.F.A. se desfășoară în Turcia 
între 5—13 mai. Echipa României 
joacă în grupa C, la Ankara, ală
turi de R. D. Germană, U.R.S.S. și 
Suedia, după următorul program : 
5 mai — cu R. D. Germană, 7 mai
— cu Suedia și 9 mai — cu 
U.R.S.S. în vederea participării la 
acest turneu, joi va părăsi Capi
tala, pe calea aerului, echipa Ro
mâniei, din care fac parte printre 
alții: Moldovan, Ionescu, Viciu, 
Tătaru, Manea, Neagu, Coman eta.

Rezultate din categoria B 
(etapa a XIK-a)

SERIA I: Chimia Suceava* — 
Progresul Brăila 1—1 ; Oltul Rîm- 
nicu Vîlcea — Metalurgistul Bucu
rești 2—0 ; Dinamo Bacău — Poli
tehnica București 3—0 ; Siderur- 
gistul Galați — Metrom Brașov 
2—0 ; C.F.R. Pașcani — Poiana 
Cîmpina 1—2 ; Flacăra Moreni — 
Oțelul Galați 2—0 ; Dinamo Vic
toria Busurești — Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—1. Pe primul loc în cla
sament se află Siderurgistul Galați 
cu 27 de puncte, iar pe al doilea 
Dinamo Baeău cu 26 de punGte.

SERIA a Il-a: C.F.R. Arad — 
C.S.M. Reșița 1—1; C.F.R. Timi
șoara — Clujeana 2—1 ; Crișul — 
Vagonul Arad 2—1 j Unirea Dej — 
A.S.A. Tg. Mureș 1—1; A. S. Cugir
— Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
1—0 ; Gaz metan Mediaș — 
C.S.M. Sibiu 0—0 ; Minerul Lu- 
peni — Minerul Baia Mare 1—2. 
Liderul clasamentului, formația 
A.S.A. Tg. Mureș, totalizează acum 
29 puncte, urmată de Minerul Baia 
Mare cu 28 de puncte.

r

FLORHISTELt ROMÂNE AU CÎȘTiGAT 

TURNEUL DE IA PARIS
PARIS 2 (Agerpres). — Echipa 

feminină de floretă a României 
(Marina Stanca, Ana Ene, Olga 
Szabo și Ileana Drîmbă) a repurtat 
un remarcabil succes internațional 
cîștigînd turneul „Leon Jeanty" de 
la Paris. în întrecere cu cele mai 
bune sportive din Ungaria, Italia și 
Franța, floretistele române nu au 
suferit nici o înfringere, reallzînd 
următoarele rezultate : 9—7 cu
Franța B, 11—5 cu Franța A, 9—6 
cu Italia și 8—8 cu Ungaria. în me
ciul cu Ungaria, Ana Ene a obținut 
trei victorii. Clasamentul final: 1.
România; 2. Italia ; 3. Ungaria ; 4. 
Franța A ; 5. Franța B.

In competiția individuală, primul 
loc a revenit maghiarei Maria Gu- 
laczy, urmată de Karine Giesel- 
mann (R.F.G.). Ana Ene a ocupat 
locul al șaselea.

DE PESTE
LA CONCURSUL DE NATAȚIE 

DE LA NANTERRE (Franța) proba 
de 100 m liber bărbați a fost cîști- 
gată de sovieticul Ilicev cu timpul 
de 54”2/10. La 100 m bras femei a 
învins Bimoltk (Olanda) cu 1’21" 
7/10, iar la 200 m liber femei Dor- 
leans (Franța) cu timpul de 2'28" 
5/10.

IN CONCURSUL DE ATLETISM 
DE LA WALNUTS (CALIFORNIA), 
în proba de săritură în lungime 
Ralph Boston s-a clasat pe locul al 
doilea cu 7,90 m, fiind învins de Bob 
Beaman — 7,98 m. Proba de sări
tură cu prăjina a revenit lui 
Christos Papanicolau (Grecia) cu 
performanța de 5,08 m — nou re
cord al Greciei.

A TREIA EDIȚIE A CON
CURSULUI DE TENIS „CUPA

ASTAZI, LA FLOREASCA
Gală internațională de boz

Astă-seară, de la ora 19, în sala Floreasca are loc prima 
gală de box a turneului internațional organizat de clubul 
sportiv Metalul București Cu acest prilej vor urca în ring 
pugiliștii de la Metalul și L O.Z.B. Lodz (Polonia).

în Piața 
Aviatorilor 

din Capitală
(Urmare din pag. I)

Alături de conducătorii par
tidului și statului nostru, în 
tribună se aflau Guy Mollet, 
secretarul general al Partidu
lui Socialist Francez (S.F.I.O.), 
și Youssef Faysal, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Sirian.

In celelalte tribune erau pre- 
zenți conducători ai organi
zațiilor de masă și ai institu
țiilor centrale de stat, repre
zentanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor bucureștene, nu
meroși fruntași în întrecerea 
socialistă, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
precum și numeroși oaspeți de 
peste hotare.

In tribuna rezervată corpu
lui diplomatic se aflau șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Fanfara militară a intonat 
Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.

A luat cuvîntul tovarășul 
llie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

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

A urmat apoi marea demon
strație a oamenilor muncii.

Un grup de oameni poartă 
o imensă pancartă pe care este 
scris cu litere albe: „Trăias
că 1 Mai". In urma lor, 200 
de steaguri deschid drumul 
unui alt grup ce poartă por
tretele clasicilor marxism-le- 
ninismului și stemele Parti
dului Comunist Român și Re
publicii Socialiste România. 
Grupuri de muncitori au pur
tat portretele membrilor Co
mitetului Executiv al C. C. 
al P. C. R., încadrate de 
rînduri nesfîrșite de stea
guri roșii și tricolore și de 
o mare pancartă cu urarea i 
„Trăiască Partidul Comunist 
RomânPe toată lărgimea 
pieței se desfășoară lozinca: 
„Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie, Republica 
Socialistă România /“. Sînt 
purtate portrete ale lui Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, fiu credin
cios al poporului român. Mani- 
festanți poartă panouri, gra
fice, pancarte înfățișind reali
zări în muncă.

Demonstrația a fost încheiată 
cu parada sportivilor.

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației

Partidului Socialist Francei (S.F.I.O.) 
in Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

Din partea P.C.R. la convorbiri 
au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pas, membru al 
C.C. al P.C.R.

Cu ocazia convorbirilor au fost 
abordate probleme actuale ale si
tuației internaționale, probleme ale 
mișcării muncitorești și democra
tice, precum și alte probleme de 
interes comun

Ambele delegații au subliniat 
necesitatea de a se depune efor
turi pentru zădărnicirea oricărei 
politici agresive ; ele au relevat im
portanța acțiunilor comune ale tu
turor forțelor interesate în consoli
darea păcii, pentru crearea unui 
climat de comprehensiune, colabo
rare între popoare și destindere 
internațională.

Ambele părți se declară favora
bile înfăptuirii securității europene 
și generale. în acest sens, ele consi
deră deosebit de importantă inten
sificarea relațiilor economice, po
litice, culturale, tehnice și științi
fice în spiritul coexistenței pașnice 
între toate statele, fără deosebire 
de sistemul lor social-politic O e- 
voluție fericită a relațiilor dintre 
state se poate întemeia numai pe 
respectarea demnității și suvera
nității fiecărui popor, a deplinei 
egalități în drepturi și pe respectul 
reciproc.

Reprezentanții ambelor partide 
au fost de părere că o analiză con
structivă a situației din Europa tre
buie să pornească de la recunoaș
terea realităților actuale și îndeo
sebi a inviolabilității frontierelor 
postbelice.

Cele două partide se pronunță 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și luarea unor măsuri concrete pe 
calea dezarmării, ca de pildă crea
rea de zone denuclearizate, nedi- 
seminarea armelor nucleare pe 
baza unui echilibru echitabil de 
responsabilități și obligații între 
state, interzicerea armelor nucleare, 
distrugerea stocurilor de armament 
nuclear.

Reprezentanții celor două partide 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
grava amenințare pe care o repre
zintă pentru pacea mondială pre
lungirea și agravarea războiului în 
Vietnam și față de suferințele pe 
care acesta le pricinuiește poporului 
vietnamez. Ei consideră imperios 
necesară încetarea prealabilă a 
-bombardamentelor americane asu
pra Vietnamului de nord și regle
mentarea neîntârziată a conflictului 
din Vietnam pe baza aplicării a- 
cordurilor de la Geneva din 1954, 
astfel ca poporul vietnamez să fie 
lăsat să-și hotărască singur pro
priul său viitor.

Cele două delegații au exprimat 
sentimentele de caldă simpatie și 
solidaritate frățească ale comuniș
tilor români și socialiștilor francezi 
față de patrioții și democrații greci 
supuși unei crunte terori, în urma 
loviturii de stat militare. Ele cer 
încetarea actelor de represiune, re
stabilirea normelor constituționale 
și democratice în Grecia.

Cele două părți au subliniat im
portanța deosebită pe care o are 
pentru cauza păcii și progresului 
colaborarea tuturor forțelor socia
liste. democratice, progresiste, indi
ferent de convingerile lor filozofice 
sau religioase. Recunoscînd existen-

Plecarea delegației Asociației

de prietenie China-România
Delegația Asociației de prietenie 

China—România, condusă de Liu 
Lu-min, membru al Consiliului A- 
sociației, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, a părăsit marți 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost condusă de 
Costică Alecu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au fost de față Li Bin, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ța între ele a unor deosebiri de pă
reri în domeniul ideologic, părțile 
și-au exprimat convingerea că dis
cuțiile directe dintre comuniști și 
socialiști sînt cea mai bună cale 
pentru înțelegerea pozițiilor fiecă
rui partid și apropierea punctelor 
de vedere.

Delegațiile au înregistrat cu satis
facție evoluția favorabilă a rela
țiilor tradiționale în domeniile e- 
conomic, cultural, tehnic și științi
fic, diplomatic și politic dintre 
România și Franța. Extinderea con
tinuă a acestor relații în toate do
meniile de activitate servește in
tereselor celor două popoare, bunei 
înțelegeri și securității în Europa 
și în lumea întreagă.

Cele două delegații au convenit 
să dezvolte în continuare relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Francez (S.F.I.O.), 
Ele au relevat spiritul de prietenie, 
cordialitate și sinceritate deplină în 
care s-au desfășurat discuțiile și în
tâlnirile prilejuite de această vizită.

Oaspeții francezi 
în regiunea Brașov

în cursul zilei de marți, Chris
tian Pineau, membru al Comitetu
lui Director al Partidului Socialist 
Francez (S.F.I.O.), fost ministru, 
și Jules Moch, membru al Comi
tetului Director al partidului, fost 
ministru, membri ai delegației Par
tidului Socialist Francez (S.F.I.O.), 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
fac o vizită de prietenie în țara 
noastră, au fost oaspeții regiunii 
Brașov. în cursul dimineții, oas
peții au vizitat noile cartiere ale 
Brașovului, Biserica Neagră, com
plexul turistic Poiana Brașov și 
complexul de alimentație publică 
Cerbul Carpatin. Apoi, au avut 
o întîlnire la sediul Comitetului 
regional Brașov al P.C.R. cu 
Gheorghe Pană, prim-secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
P.C.R., loan Mărcuș, președintele 
sfatului regional, și alți membri 
ai Biroului comitetului regional de 
partid.

în continuare, oaspeții au vi
zitat cooperativa agricolă de pro
ducție Ghimbav.

în vizita făcută în regiunea Bra
șov, oaspeții francezi au fost în
soțiți de tovarășii Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
șl .Andrei Ștefan, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

I MEDALION SUEDEZ

HOTARE
ORAȘULUI NEAPOLE" a revenit 
australianului Martin Mulligan, 
care în finală a dispus cu 5—7, 4—6 
6—0, 6—1, 6—0 de italianul Nicola 
Pietrangeli.

RUTIERUL ENGLEZ TOM 
SIMPSON a cîștigat a cincea etapă 
a Turului ciclist al Spaniei, Sala- 
manques-Madrid (201 km), cu 
timpul de 5hl2’5". în clasament 
conduce Lopez Rodriguez (Spania) 
cu 26hl3'38", urmat la 5’’ de Ducas- 
se (Franța) și la 6" de Den Hartog 
(Olanda).

REZULTATE DIN „CUPA DA
VIS" LA TENIS : Monaco-Turcia 
5—0 ; India-Iran 4—1.

ECHIPA DE FOTBAL APOEL 
NICOSIA a jucat la Charlton cu 
echipa locală care activează în liga 
a doua. Fotbaliștii englezi au în
vins cu 9—0 (3—0). Cel mai bun 
jucător al oaspeților a fost porta
rul Varnavas.

TRADIȚIONALA CURSA CI- 
CLISTĂ LIEGE-BASTOGNE-LIE- 
GE (25S km) a fost cîștigată de bel
gianul W. Godefroot cu timpul de 
7h07’, urmat de coechipierul său 
E. Merckx, cu același timp. I

Am descoperit Stockhol- 
mul, capitala Suediei, într-o 
dimineață senină cînd se 
topeau umbrele nopții și ale 
negurii.

Situată în apropierea mării, 
înconjurată și traversată de 
lacuri, fiorduri și canale din
tre care cel mai important 
este Mâlaren, capitala Sue
diei este supranumită de lo
cuitorii săi și de vizitatori 
„Veneția nordului". Este o 
Veneție în care se simte 
pulsul unei vieți intense...

în zori, vagoanele metrou
lui, tramvaiele, autobuzele 
arhipline cu muncitori se în
dreaptă către marile uzine 
ale orașului. Pe străzi apar 
apoi studenții, funcționarii și 
în sfîrșit turiștii, pe care-i re
cunoști ușor, după nelipsitele 
aparate de fotografiat sau de 
filmat cu care înregistrează 
totul.

De pe pelicula unui ase
menea rolfilm nu va lipsi 
niciodată imaginea primăriei 
orașului — monument de ar
hitectură ridicat în anul 
1923 pe malul lui Riddar- 
fyărden. Mîndria acestei clă
diri dăltuite în piatră este 
marea sală de onoare, împo
dobită cu mozaicuri suflate 
în aur. 110 maeștri mozai
cari au alăturat nu mai pu
țin de 19 milioane de bu
cățele de ceramică aurită 
pentru a desena chipurile 
unor celebrități suedeze. Am 
reîntîlnit aici figurile mari
lor oameni de știință suedezi 
Berzelius și Linnâ și chipul 
alegoric al zeiței Stockhol- 
mului — regina de pe Mălar. 
Din turnul primăriei, înalt și 
paralelipipedic, asemenea fa
rului din Alexandria, se des
chide ochilor una din cele 
mai frumoase priveliști ' ale 
acestui oraș, care din zeci de 
coline coboară către ape.

Nu departe de primăria 
orașului se înalță cele cinci 
blocuri-turn de la Hotiirget, 
inima principalului cartier 
comercial al orașului. Aici, 
între Kunsgatan, Klarabergs- 
gatan și Wasagatan, mari 
bulevarde ale Stockholmului 
se înșiruie magazinele uni

versale PUB, ALENS, EPA 
sau TEMPO, cu vînzători a- 
mabili, cu expunere deschisă 
a mărfurilor, cu scări rulante 
și televiziune interioară care 
înregistrează fiecare miș
care a clientului.

Tot aici, în centrul cartie
rului comercial al Stockhol- 
mului, mi-a fost rezervată o 
surpriză plăcută : pe Wasa
gatan am descoperit biroul 
de turism al României. Din 
vitrinele frumos aranjate 
mi-au zîmbit priveliști dragi: 
Poiana-Brașov, Voronețul, 
Mamaia. Bucuria întîlnirii 
cu un crîmpei de țară, la 
peste 2 000 de kilometri de
părtare, era amplificată la 
vederea cetățenilor Stockhol- 
mului care se opreau aici 
pentru a cere informații am
ple despre România.

Sînt sigur că printre ima-

cestei corăbii, înghițită de 
apele reci ale Balticei la 
prima sa călătorie, în ciuda 
tăriei bordajului său din 
lemn dur de stejar. Timp 
de 300 de ani ea n-a fost 
mîngîiată decît de vietățile 
marine. M-a impresionat, de 
asemenea, activitatea labo
rioasă pe care au depus-o 
și o depun încă oamenii de 
știință suedezi pentru recon
stituirea deplină a navei și 
recondiționarea celor .peste 
30 000 de obiecte găsite la 
bordul ei. Răbdarea, price
perea și pasiunea cu care 
cercetătorii au desfășurat a- 
ceastă operă de arheologie 
marină sînt de altfel carac
teristice poporului suedez.

Am pornit într-o diminea
ță de ianuarie cu un tren 
rapid avînd drept' destina
ție Cercul Polar. Din goana

note de călătorie

ginile pe care vizitatorul 
Stockholmului le va înregis
tra pe retină sau pe pelicula 
aparatului de fotografiat nu 
vor lipsi grădinile castelului 
Drotningholm, de o izbi
toare asemănare cu cele ale 
Versailles-ului; Muzeul nor
dic, impresionantă colecție 
de obiecte, mobilieT și cos
tume, care oglindesc felul de 
viață al poporului suedez din 
Evul Mediu și pînă în zilele 
noastre ; parcul Skansen, ori
ginal muzeu al satului, singu
rul din lume a cărui vîrstă 
depășește cu cîțiva ani cea 
a Muzeului satului din 
București.

Nu departe de Skansen, 
turistul ia contact cu una din 
ineditele atracții ale Stock
holmului : muzeul navei 
Wasa — fost bastiment a- 
miral al flotei suedeze, re
găsit și scos la suprafață în 
1959, după 300 de ani de la 
naufragiu. Am pășit cu e- 
moție în acest muzeu M-a 
impresionat poate drama a-

trenului electric, priveam 
colinele dulci, acoperite de 
mantia sticloasă a zăpe
zii. Pîlcuri de brazi troie
niți ori cabane din bîrne, 
cu balcoane sculptate în 
lemn de brad, punctau sem
nificativ peisajul. Numai tre
nul, cu vuietul său surd, în
drăznea să tulbure liniștea 
acestei împărății a calmului 
nordic.

Borlănge — localitate si
tuată în inima ținutului Da- 
larna — a fost ridicată abia 
în ultimii 25 de ani ca ur
mare a creșterii potențialu
lui oțelăriilor de aici. Noap
tea, orașul este înconjurat de 
lumina roșiatică a furnalelor 
ce revarsă necontenit toren
te de metal incandescent. 
Oamenii sînt sobri, calculați, 
fiindcă banul se cîștigă greu 
în fața cuptoarelor fierbinți.

De la Borlănge, trenul 
m-a purtat către o altă 
regiune — Ostergotland 
care-și are rădăcinile adînc 
înfipte într-o istorie veche

de șapte mii de ani. S-au 
găsit aici urme ale preisto
riei, ale trecerii goților, locu
rile de pornire în expediții 
ale wikingilor. Am locuit 
în orașul Linkoping renumit 
pentru catedrala sa gotică, 
ridicată în urmă cu 900 de 
ani, dar și pentru întreprin
derile sale. Aici se află uzi
na de avioane „Saab“, fa
brici de autobuze, de va
goane, de textile și de echi
pament electric.

Pretutindeni în Suedia se 
înalță coșuri de fabrici, clă
diri ale marilor întreprin
deri. în puternica dezvolta
re industrială, în continua 
modernizare a întreprinde
rilor, în calitatea fabricate
lor și în priceperea cadrelor 
tehnice rezidă forța econo
mică a Suediei și permanen
ta ei prezență pe piața in
ternațională.

Constatarea aceasta mi-a 
fost reconfirmată vizitînd 
Văsteras, oraș situat la 
100 de kilometri de Stock
holm, care s-a dezvoltat ra
pid în ultimii ani. De la 
77 000 de locuitori în 1960, 
Văsteras-ul a ajuns acum la 
aproape 100 000, fiind soco
tit al patrulea oraș ca mări
me al Suediei. Două din ma
rile concerne suedeze, cu
noscute pe aproape toate 
meridianele globului, își au 
întreprinderile aici : „A. B. 
Swenska Mettalwerken" și 
„A.S.E.A.".

La „A.S.E.A.", am fost 
înconjurați cu o deosebită 
amabilitate. Ni s-a vorbit 
despre tradiția acestei între
prinderi înființată cu 84 de 
ani în urmă, cînd și-a în
scris pe frontispiciu deviza : 
„Energia înseamnă pro
gres". Astăzi „A.S.E.A." cu
prinde 30 000 de salariați și 
este cea mai mare producă
toare suedeză de echipa
ment electric. Produsele con
cernului •— generatori,
transformatori, turbine, reac- 
tori, locomotive electrice — 
sînt exportate în 71 de țări 
de pe cinci continente. Con
ducătorii tehnici ai între
prinderii ne-au însoțit prin I

diferitele sectoare ale uzi
nei, dîndu-ne explicații a- 
mănunțite. Ne-au invitat să 
vizităm mai întîi mîndria 
concernului lor : laboratorul 
de cercetări, o clădire cu 
mai multe etaje în care se 
fac studiile cele mai diver
se. Aici s-au născut, pentru 
prima oară în lume, în a- 
nul 1953, diamantele sinte
tice ; aici s-au pus bazele 
primului reactor nuclear 
suedez destinat centralelor 
electrice ; aici a fost creat 
anul trecut primul aparat de 
măsurat distanțele cu ajuto
rul laserului. „Laboratoare
le de cercetări, căutările, 
sînt pentru noi vitale" — 
spunea unul din inginerii u- 
zinei. „Concurența acerbă 
pe piața mondială — a a- 
dăugat el — nu ne permite 
să rămînem în urmă".

Gazdele noastre au ținut 
apoi să ne arate hala în ca
re se execută și unele co
menzi pentru România.

Am trecut rînd pe rînd 
prin alte hale, toate utilate 
după ultimele cerințe ale 
tehnicii și în care se făurea 
echipament electric. Aceste 
produse, care urmau să ia 
drumul Norvegiei ori Aus
traliei, Republicii Populare 
Chineze sau Ungariei, ates
tau că Suedia dezvoltă intens 
relațiile sale comerciale cu 
celelalte țări ale lumii. Nu 
de mult, ministrul afacerilor 
externe al Suediei, domnul 
Torsten Nilsen, declara de 
altfel că : „Relațiile econo
mice și comerciale au as
tăzi o foarte mare însem
nătate, deoareee ele exerci- 
tă o influență concretă a-» 
supra dezvoltării relațiilor 
politice. O dezvoltare inte
grală a relațiilor Suediei cu 
țările est-europene, lărgirea 
relațiilor economice și cul
turale, schimburile de dele
gații vor contribui la crea
rea unei atmosfere de încre
dere reciprocă"... O aseme
nea poziție constructivă gă
sește o deplină aprobare în 
țara noastră.

Ion GHiyULESCU
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1 MAI PESTE HOTARE Apelul lui U Thant
în favoarea eliberării

UNIUNEA SOVIETICA R. P. CHINEZA

a

hotărîre
In timp ce raidurile aviației 

americane nu contenesc, po
porul vietnamez a sărbătorit' 
Ziua internațională a celor ce 
muncesc sub semnul luptei îm
potriva agresorilor, pentru 
salvgardarea națională, pentru 
apărarea Nordului, eliberarea 
Sudului și reunificarea patriei, 
luptă care va cunoaște, țară 
îndoială, victoria. Chemări cu 
acest conținut au fost. înscrise 
pe imense falduri de mătase 
roșie ce au împodobit străzile 
și casele Hanoiului.

In capitala R. D. Vietnam a 
avut loc in ajunul Zilei de 1 Mai 
o adunare festivă. în prezidiul 
adunării s-au aflat Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam, Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Vietnam, Truong 
Chinh, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Na-

Capitala Uniunii Sovietice este 
îmbrăcată în haine de sărbătoare. 
Pretutindeni flutură în vînt stea
guri roșii și flamuri multicolore. La 
ora 10, la tribuna Mausoleului lui 
Lenin din Piața Roșie au urcat 
conducătorii de partid și de stat în 
frunte cu L. I. Brejnev, A. N. Ko- 
sîghin și N. V. Podgornîi. în tri
bune se aflau membri ai corpului 
diplomatic, fruntași din întreprin
derile capitalei, ofițeri ai armatei 
sovietice, numeroși oaspeți.

Mareșalul Andrei Greciko, mi
nistrul apărării ai U.R.S.S., a pri
mit raportul comandantului parăzii 
și a trecut în revistă unitățile mili
tare aliniate în piață, apoi, de la 
tribuna mausoleului, a rostit o 
scurtă cuvîntare.

Parada militară a început, după 
tradiție, cu defilarea academiilor 
militare, după care au urmat uni
tăți din toate genurile de armă ale 
armatei sovietice. Ultimele au tre
cut formațiunile de rachete : tac
tice, cu rază medie de acțiune, in
tercontinentale, orbitale.

După parada militară a urmat 
parada sportivilor, apoi a început 
demonstrația oamenilor muncii din 
Moscova. Coloanele purtau stea
guri, portrete ale lui Marx, En
gels, Lenin, ale membrilor Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pancarte 
pe care erau înscrise succesele do- 
bîndite în întrecerea socialistă des
fășurată larg în întreprinderile ca
pitalei sovietice în cinstea Zilei de 
1 Mai și a celei de-a 50-a aniversări 
a Revoluției din Octombrie.

S. PODiNÂ

1
Ziua solidarității internațio-

Poporul chinez a sărbătorit 
Mai, 
nale a celor ce muncesc, în.tr-.o at
mosferă de entuziasm. încă din 
primele ore ale dimineții, locuitorii 
capitalei s-au îndreptat spre par
cul Sun lat. Sen, Parcul de cultură 
muncitoresc, Pagoda albă și ; alte 
locuri de recreare pentru a. urmări 
spectacolele prezentate» de.. echipe .. 
artistice de amatpri -din. fabrici șj 
instituții, de colective artistice,pro- aj muncit 
fesioniste. s.t . ..ț

Pekinul este îmbrăcat îri.haiL . 
ne ' 
de 
ză 
principale din preajma pieței Tien 
An Mîn. Au fost arborate steaguri 
roșii și steaguri de.stat. iar pe fron
tispiciul clădirilor, în parcuri au 
fost fixate lozinci: „Trăiască 1 Mai, 
Ziua internațională a“ *' muncii!", 
„Proletari din toăte-Ț. țările,L Uhî- 
ți-vă !“, „Trăiască Partiqut Comu
nist Chinez „Sprijinim din toate 
forțele lupta poporului frate viet
namez împotriva agresorilor-ame
ricani !“.

Către ora prînzului, cei prezenți 
în parcul Sun lat Sen au fost sa
lutați de conducătorii de. partid și 
de stat Mao Tze-dun, Lin Biao, 
Ciu En-lai, Cen Bo da, Kari $en, 
Sieh Fu Cih Cian Cin și alte per
soane oficiale

Mulțimea a aclamat îndelung pe 
conducătorii de partid și de stat.

Serbarea populară a durat cîteva 
ore.

de 
becuri 
conturul

•vt

tele Consiliului prezidențial al R.P. 
Ungare, Jeno Fock, președin
tele Guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, și alți 
conducători de partid și de stat. 
Oamenii muncii unguri participanți 
la demonstrație au fost salutați de 
Sandor Gaspar, membru al Birou
lui Poliție al C.C. al P.M.S.U., se
cretar general al C.O.S.

Demonstrația oamenilor muncii 
din-Budapesta a fost deschisă de 
membrii gărzilor muncitorești. Au 
luat parte peste 250 000 de oameni

A. POPl..

.sărbătoare., Ghirlande 
multicolore deseriea- . 

clădirilor publice

I GALAȚEANU

FRANȚA

din Spania. După «um relatează 
agenția France Presse, manifesta
țiile au căpătat-un caracter deschis 
antiguvernamental și au scos în 
evidență popularitatea de care se 
bucură „Consiliile muncitorești", 
organizații sindicale care nu sînt 
recunoscute de regimul franchist. 
Incidente violente s-au petrecut în 
orașul San Sebastian, unde poliția 
a deschis focul împotriva demon
stranților ce scandau „Libertad 
sindicalUn student, în vîrstă de 
21 de ani, a fost grav rănit. Peste 
150 de persoane din acest oraș s-au 
refugiat în biserica Santa Maria, 
dar poliția a pătruns acolo ares- 
tînd aproximativ 40 de 
tanți. în centrul orașului 
s-au produs ciocniri între 
tanți și poliție.

deținuților politici greci
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat luni un nou 
apel personal guvernului grec 
în favoarea eliberării deținu-

ților politici arestați cu prilejul 
loviturii militare de stat. în apel, 
secretarul general al O.N.U. cere 
să nu se întreprindă nimic împo
triva lui Manolis Glezos.

★ *

R. S. CEHOSLOVACĂ
R. P. POLONA

manifes- 
Madrid 

tnanifes-
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CORESPONDENȚA 
DIN HANOI DE LA 
ADRIAN IONESCV

ționale, Vo Nguyen Giap, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri șt ministru al apărării 
naționale, conducători de par
tid și de stat. în fața celor 
2 0U0 de participant la aduna
re — reprezentanți ai vieții po
litice, ai organizațiilor de masă, 
eroi ai muncii și luptei, mun
citori, țărani și ostași, oameni 
de știință și cultură — a 
cuvîntul premierul Fam 
Dong.

Participanții la adunare 
adoptat o rezoluție în 
și-au exprimat 
față de clasa muncitoare inter
națională pentru solidaritatea 
frățească cu lupta eroică a po
porului vietnamez și au che
mat popoarele lumii să intensi
fice și mai mult lupta împotri
va crimelor sîngeroase ale im
perialismului american în 
Vietnam.

Din cauza bombardamente
lor aviației americane, in ca
pitala nord-vietnameză nu au 
avut loc demonstrații și mitin
guri de 1 Mai. în ziua de 1 
Mai la Hanoi a sunat de trei 
ori alarma aeriană. înctipînd 
de dimineață, valuri de a- 
vioane americane au supus 
unui masiv bombardament îm
prejurimile capitalei vietna
meze. Eroicii apărători ai spa
țiului aerian al Republicii De
mocrate Vietnam au dat o pu
ternică ripostă agresorilor a- 
mericani.

luat 
Van

au 
care 

recunoștința

Pe bulevardul Na Prikope din 
Praga a avut loc demonstrația de 
1 Mai a oamenilor muncii din ca
pitala Republicii Cehoslovace. La 
tribuna oficială au luat loc Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, și alți conducă
tori de partid și de stat. La mani
festație au asistat, de asemenea, 
delegații sindicale din mai multe 
țări, printre care și din Republica 
Socialistă România. A luat cuvîntul 
A. Novotny care a transmis un salut 
oamenilor muncii din țările socia
liste, clasei muncitoare și forțelor 
progresiste din întreaga lume. 
Referindu-se la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam,, vorbitorul a cerut în
cetarea imediată a bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam și a ex
primat sprijinul poporului ceho
slovac față de lupta justă a po
porului vietnamez. El a protestat, 
de asemenea, împotriva persecu
tării democraților greci.

Prin fața tribunelor au trecut 
apoi zeci de mii de oameni ai 
muncii din Praga.

E. IONESCU

La Varșovia a avut Ioc o mare 
și însuflețită demonstrație a oame
nilor muncii în cinstea Zilei de 
1 Mai. La tribuna oficială au 
luat loc conducătorii partidu
lui și statului, în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
a) C.C. al P.M.U.P., Edward 
Ochab, președintele Consiliului de 
Stat, și Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

în tribunele invilaților, printre 
membrii unor delegații sindi
cale de peste hotare, s-a aflat și 
o delegație a Uniunii Generale a 
Sindicaieloi din Republica Socia
listă România.

Tradiționala cuvîntare de 1 Mai 
a fost rostită de Wladyslaw 
mulka, prim-secretar a) C.C.
P.M.U.P. El a felicitat pe oamenii 
muncii din Varșovia și din întrea
ga țară pentru succesele obținute 
in muncă, chemîndu-i în același 
timp să-și sporească eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute în plănui cincinal, pentru 
îmbunătățirea conducerii economi
ce a întreprinderilor, pentru ridi
carea productivității muncii și a 
calității produselor, pentru intro
ducerea tehnicii noi.

A urmat apoi marea demonstra
ție a oamenilor muncii. Ea a fost 
încheiată de un grup de tineri a- 
parținînd organizațiilor de tineret 
de la orașe și sate, din universi
tăți.

PARIS. (Agerpres). — în întrea
ga Franță Ziua de 1 Mai a 
fost; sărbătorită- anul’ acesta sub 
semnul unității muncitorești, pentru 
apărarea revendicărilor sociale, 
pentru solidaritate' cu poporul viet
namez' și împotriva agresiunii ame
ricane, pentru solidaritate cu po
poarele Greciei, Spaniei și Portu
galiei.

La Paris a avut loc tradiționala 
întrunire sindicală în fața Bursei 
Muncii, din Piața Republicii. Mai 
multe mii de persoane au parti
cipat la mitingul prezidat de Jean 
Drean, secretarul genera] al Uniu
nii regionale pariziene a Confede
rației Generale a Muncii. La tri
bună se aflau, printre alții, Benoit 
Fraction, . secretarul general al 
C.G.T., Waldeck Rochet, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Francez, reprezentanți ai numeroa
se organizații democratice și cîte 
un delegat ai guvernului R. D. 
Vietnam și al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

în multe locuri, ca de pildă la 
Marsilia, Strasbourg, Dunquerque, 
Montelimar, Dijon, Montpellier, 
Beziers etc.. Ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită, sub conducerea tuturor 
sindicatelor. înlr-o perfectă unitate.

JAPONIA

S.U.A.
Mii de locuitori ai__  _ ______  _ New- 

York-ului. — . veterani ai mișcării 
muncitorești, studenți, reprezen
tanți ai sindicatelor și intelectuali
tății — au participat la un miting 
organizat cu prilejul sărbătoririi Zi
lei de 1 Mai în acest oraș. Pe nu
meroasele pancarte cu lozinci pur
tate de manifestanți se putea citi : 
„încetați războiul din Vietnam !“, 
„Acordați drepturi depline negrilor 
americani !“, „Cerem sporirea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă !“. La miting au luat cu
vîntul Herbert Apteker, conducător 
al Partidului Comunist din S.U.A., 
Grace Mora, sora unui soldat ame
rican întemnițat pentru că a refu
zat să lupte în Vietnam, și alții. 
Participanții la miting au cerut să 
înceteze represiunile împotriva de
mocraților greci.

SIRIA
loc o 

de 
de

Go
al

; ..)

R. P. D. COREEANĂ

ATENA. — Betty Ambatiellos, 
de naționalitate britanică, soția 
cunoscutului sindicalist grec Tony 
Ambatiellos — eliberat în 
ce a stat în închisoare 
a fost arestată sîmbătă 
genția precizează că 
Marii Britanii a făcut 
pe lîngă autoritățile grecești pen
tru a intra în contact cu ea. Deo
camdată nu se cunoaște locul unde 
este deținută. (France Presse)

1964, după 
16 ani — 
seara. A- 
ambasada 
demersuri

2 (Agerpres). — 
Folk" anunță că 
de telegrame au

COPENHAGA 
Ziarul „Land og 
un mare număr 
fost adresate de diferite organizații 
politice și obștești din Danemarca 
și de persoane particulare amba
sadei Greciei la Copenhaga în semn 
de protest împotriva pericolului 
ce planează asupra eroului național 
grecț Manolis Glezos. Ziarul publică 
mesajul Partidului Comunist din 
Danemarca în care se cere punerea 
în libertate a deținuțilof politici.

0 sfidare a demnității
l.

poporului grec
neamurilor cunoscute 
atunci avînd în frun
te înalta cultură și 

'democrația Atenei.
După jertfele aduse 
pe Acropole, poporul 
grec pornea la lupta 
pentru libertatea sa. 
Pe Acropole a 
Manolis Glezos 
dardul libertății 
porului grec în 
murile noastre.

cia au și început să 
publice calomnii la 
adresa politicii țări
lor socialiste, să ridi
ce în slavă blocul A- 
tlanticului de nord șl 
„generozitatea" im
perialiștilor ameri
cani. Astfel, lucruri
le se leagă între ele. 
Evenimentele din Gre
cia au arătat încă o 
dată că cercurile a- 
gresive ale imperia
lismului, în frunte cu 
cele din S.U.A., orga
nizează și 
comploturi 
nare, lovituri directe 
și din umbră împotri
va forțelor progresis
te. democratice, iubi
toare de pace. *

Intre 
greci de 
luptătorii 
bertate și_______
din trecutul milenar 
al Greciei există în 
fond o continuitate 
Poporul care a dat o- 
menirii cuvîntul de
mocrație, care a 
luptat pentru înfăp
tuirea ei nu poate fi 
oprit de mîna bruta
lă a unei lovituri mi
litare de stat să poar
te mai departe stin
dardul idealurilor u- 
manității Acum 2 500 
de ani, Elada dădea 
pildă popoarelor și

Vești tragice și ne
așteptate au ajuns 
pînă la noi din Gre
cia. Protestăm cu toa
tă puterea împotriva 
măsurilor de necrezut 
ce tind 
potriva 
Glezos 
oameni 
ța și destinul poporu
lui grec, împotriva 
unor lideri și activiști 
politici. Patrioți dîrji 
și înflăcărați ca Ma
nolis Glezos, în 
timpul ocupației hitle- 
riste. și-au riscat via
ța pentru libertate și 
democrație, iar după 
eliberare au conti
nuat cu același curaj 
lupta pentru viitorul 
fericit al poporului 
grec, pentru pace și 
prietenie între po
poare. Dar tocmai de 
aceea sînt urmăriți, 
persecutați și aruncați 
în închisori acești 
luptători curajoși Țe
lurile luptei lor nu sînt 
pe placul celor mai 
negre forțe ale reac- 
țiunii care au condus 
lovitura de stat mili
tară: de la Atena. 
Presa vorbește des
pre.legături între au
torii loviturii de, stat 
și agenții spionajului 
american, Iar ziarele 
care susțin noul 
gim instaurat în

să se ia îm- 
lui Manolis 
și a altoi 

legați de via-

sprijină 
reacțio-

înfipt 
stin- 
po- 

vre- 
A 

condamna pe acela 
care a devenit un 
simbol al vechilor 
luptători din antichi-' 
tate și pînă azi pen
tru interesele, demni
tatea și libertatș^ po
porului său, sam- 
nă a insulta însăși 
conștiința și demnita
tea poporului elen.

Poporul român a 
fost alături de lupta 
poporului grec în 
cursul secolelor. El 
sprijină și astăzi po
porul prieten al Gre
ciei în greaua încer
care pe care( o cu
noaște în prezent și 
este sigur că torțele 
sale democratice, as
pirațiile sale spre 
progres și libertate 
vor izbîndi.

La Damasc a avut 
manifestație cu prilejul Zilei 
3 Mai, la care au participat mii 
muncitori și țărani. La manifesta
ție au luat parte primul ministru 
al Siriei, dr. Youssef Zeayyen, pre
cum și alti miniștri. 
Confederației Muncii din

președintele 
Siria.

TOKIO (Agerpres). — Peste 
600 000 de oameni ai muncii din 
Tokio și din alte regiuni ale Japo
niei au participat la mitingul care 
a avut loc cu prilejul Zilei solida
rității internaționale a oame
nilor muncii. Mitingul organizat 
anul acesta la Tokio este unul din 
cele mai mari din perioada post
belică. i

In fața participanților a luat cu
vîntul președintele Consiliului ge
nerai al sindicatelor din Japonia 
(Sohyo),' care s-a referit la succe
sele obținute de oamenii muncii cu 
prilejul diferitelor acțiuni greviste, 
îndeosebi în perioada ofensivelor 
de primăvară
nea, cuvîntul președintele Comite
tului Centra] 
nist din Japonia. Sărizo 
care a chemat < 
să transforme Ziua 
zi de solidaritate, 
țiunilor comune 
muncii din toate 
sprijinul luptei drepte a poporului 
vietnamez.

YEMEN
isto-în 

oamenii

democrații 
astăzi și 

pentru li- 
democrație

Pentru prima oară 
ria țării, anul acesta 
muncii din Yemen au sărbătorit 
Ziua de 1 Mai. La mitingul care a 
avut loc cu acest prilej au partici
pat mii de locuitori ai capitalei. 
Vorbitorii au subliniat importanța 
sărbătorii internaționale a oameni
lor muncii și și-au reafirmat spri
jinul față de guvernul republicii. 
Coloane de demonstranți s-au în
dreptat apoi spre Palatul Republi
cii, unde președintele Abdullah al- 
Sallal i-a felicitat pe locuitorii 
capitalei cu prilejul Zilei de 1 Mai.

A luat, de aseme- Prof. Ilie GRAMADA 
directorul Teatrului 
Național „Vasile 
Alecsandri" din lași

al Partidului re- 
Gre-Comu- 

Nosaka, 
muncii

R. P. UNGARA
din

oamenii
i de 1 Mai într-o 

într-o zi a ac- 
ale oamenilor 
țările lumii în

SPANIA
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de presă transmit
oficial că Anglia va cere

Desen de Eugen TARU
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admiterea in Piața comună

Premierul Wilson a anunțat
ROBERT KENNEDY: „Trebuie să se pună capăt bombardamentelor 

Împotriva Vietnamului de nord. Acesta ar fi un prim pas spre încetarea con
flictului și căutarea unei soluții onorabile și rezonabile* a războiului din Vietnam — 
a declarat senatorul Robert Kennedy tntr-un interviu acordat ziarului brazilian 
„Diario de Noticias". „In felul acesta noi vom putea să investim în scopuri con
structive resursele folosite în prezent pentru distrugere*, a adăugat senatorul, 
în același interviu, Robert Kennedy a calificat programul american de ajutor pentru 
America Latină, cunoscut sub denumirea de „Alianța pentru progres" drept „o 
promisiune ce nu a fost respectată1!.

CANCELARUL AUSTRIAC JOSEF 
KLAUS A SOSIT MARȚI LA BUDA
PESTA, pentru o vizită oficială de pa
tru zile în R. P. Ungară. El este însojit 
de ministrul afacerilor externe, Lujo 
Toncic, precum și de alte oficialități. 
In cursul vizitei, Josef Klaus va avea 
convorbiri cu primul ministru al R. P. 
Ungare, Jeno Fock, și .cu alte oficiali
tăți.

PHENIAN (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei de 1 Mai, în Piața 
Kim Ir Sen din capitala R.P.D. 
Coreene a avut loc un miting și o 
demonstrație a: oameriilor muncii.

La tribuna centrală au luat loc 
conducători de partid și de stat în 
frunte cu Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene. 
Sînt, de asemenea, prezenți oaspeți 
străini, sosiți în țară cu prilejul 
Zilei de 1 Mai.

La miting a rosțit o cuvîntare 
Kim Don Hiu, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Phenian.

După miting a urmat demonstra
ția oamenilor muncii.

Spre Piața Gheorghe Doja 
Budapesta s-au îndreptat, încă din 
primele ore ale dimineții, sute de 
mii de oameni ai muncii pentru a 
participa la demonstrația de 1 Mai. 
In tribuna oficială au luat loc .Tâ- 
nos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Pal Losonczi, președin-

MADRID (Agerpres). — în ciuda 
interdicției impuse de autoritățile 
frănchiste și a concentrării unor 
importante forțe polițienești, zeci 
de mii de oameni ai muncii 
au manifestat cu prilejul Zi
lei de 1 Mai în numeroase orașe

In Piața Independenței 
Bamako a avut loc un miting 
consacrat Zilei de 1 Mai, la care a 
luat cuvîntul Modibo Keita, pre
ședintele Republicii Mali, secretar 
general al partidului Uniunea Su- 
daneză. El a vorbit despre reali
zările republicii în anii indepen
denței și a subliniat că numai calea 
socialistă de dezvoltare este cea 
care poate să scoată țara din înapo
iere. A urmat apoi o demonstrație 
a clasei muncitoare și Intelectuali
tății din Mali.

LONDRA 2 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii a anun
țat marți la orele 14,30 GMT, în Camera Comunelor, că Marea Britanie va 
face cerere de admitere in Comunitatea Economică Europeană. S-a hotă- 
rit, de asemenea, ca Anglia să candideze și pentru a deveni membră a 
Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, precum și a Euratomu- 
lui (organism economic european care se ocupă cu cercetările în dome
niul folosirii pașnice a energiei nucleare).

„Marea Britanie este gata să ac
cepte tratatul de la Roma sub re
zerva ajustărilor necesare, conse
cutive intrării în comunitate a unui 
nou membru, și cu condiția ca ea 
să obțină satisfacție asupra punc
telor în care, după părerea sa, re
zidă dificultățile"—1 a arătat pre
mierul britanic.

Marea Britanie a mai încercat, 
în 1962, să intre în Piața comună, 
dar încercarea a eșuat, deoarece 
Franța a opus, atunci veto-ul său. 
Poziția Franței rămîne în conti
nuare o necunoscută.

Există și alte dificultăți în calea 
intrării Marii Britanii în Comuni
tatea Economică Europeană, care 
decurg din relațiile speciale ale An
gliei cu S.U.A., din legăturile An-

gliei cu țările Commonwealthului, 
din faptul că Anglia este membră a 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.).

Importanța și dificultățile pe 
care le implică pasul făcut de pre
mierul Wilson sînt dovedite și de 
faptul că în Marea Britanie și 
chiar în sînul guvernului- de îa 
Londra s-au conturat două puncte 
de vedere deosebite în această pro
blemă. Unele cercuri politice, pre- 

, cum și membri ai guvernului Wil
son sînt împotriva aderării Angliei 
la Comunitatea 
peană. Pînă în 
existau temeri 
un membru al 
demisionat.

Economică Euro- 
prezent însă, deși 
în acest sens, nici 
cabinetului nu a

ORGANIZAȚIE AMERICANA 
INTERZISA ÎN SIRIA. Dr. Nou- 
reddin . El-Atassi, șeful;.st’atuluj si- 
rign, a emis luni un-Ldșhret prin 
care revocă permisiunea .acordată 
„Asociației prietenilor americani 
ai Orientului Mijlociu" de a activa 
în Siria. în nota explicativă publi
cată o dată cu decretul se spune 
că „s-a stabilit cu certitudine că 
această asociație este strîns legată 
de Agenția Centrală de Investiga
ții a S.U.A. (C.I.A.) și că este una 
din instituțiile de spionaj ale 
S.U.A.".

DEMISII DIN PARTIDUL RE
PUBLICAN AL POPORULUI. Un 
grup de 48 de deputați ai Parla
mentului Turciei au hotărît să de
misioneze din Partidul republican 
al poporului, principalul partid de 
opoziție din Turcia. El este condus 
de Ismet Inontî și deține 135 de 
locuri din cele 600 cîte are parla
mentul. Demisionarii au anunțat 
că vor forma un nou partid și au 
precizat» că, au hotărît acest lucru 
întrucît, sînt nemulțumiți de orien
tarea politică a conducerii partidu
lui.

DOUĂ AVIOANE AMERICANE 
de tipul „A-4B“, care au pătruns în 
spațiul aerian al provinciei 
Kwangsi,au fost doborîte, la 1 mai., 
de o' unitate a forțelor aeriene a 
Armatei populare chineze de elibe
rare. (China Nouă).

„GUVERN EXCEPȚIONAL" ÎN 
CAMBODGIA. Șeful statului cam
bodgian prințul Norodom Sianuk,

a format marți un „guvern excep
țional", a anunțat .din Pnom Penh 
corespondentul agenției Reuter. 
Noul prim-ministru este Son Sann. 
Norodom Sianuk a procedat la 
această măsură în virtutea puteri
lor latgi ce i-au fost acordate re
cent de Adunarea Națională. El a 
precizat că formarea unui nou gu
vern a fost determinată de nece
sitatea de a face față unei „situații 
economice și politice 
rioase".

foarte se-

NOUL SEDIU AL 
TULU1 DE STUDII 
MAURICE THOREZ a fost inau
gurat la Paris cu ocazia celei de-a 
67-a aniversări a nașterii lui Mau
rice Thorez. (Agerpres)

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL POLONIEI, ADAM 
RAPACKI, A SOSIT MARȚI LA 
ANKARA într-o vizită oficială, la 
invitația"miriistrului afacerilor ex
terne al Turciei. Sabri Caglayangil.

EXTINDEREA APELOR TERI
TORIALE ALE YEMENULUI. Pos-

INSTITU- 
SOCIALE

Erupția vulcanului Stromboii,

tul de radio Sanaa a transmis un 
decret al președintelui Sallal pri
vind extinderea apelor teritoriale 
ale Republicii Arabe Yemen la 12 
mile. In virtutea acestui decret, 
insulele Kamaran și Perim, din 
Marea Roșie, care aparțin Marii 
Britanii, vor face parte din teri
toriul Republicii Arabe Yemen.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL BELGIEI, PIERRE 
HARMEL, A SOSIT MARȚI LA 
PR AGA într-o vizită oficială de. 
patru zile la invitația ministrului 
afacerilor externe al Cehoslovaciei, 
Vaclav David.

care durează de 12 zile, s-a intensificat 
• în cursul zilei de luni. Cele palru cratere ale vulcanului aruncă spre cer coloane 

enorme de lavă și pietre. Lava, ce coboară în două șuvoaie pe flancurile vulcanului, 
degajă dîre imense de fum roșu și alb și se varsă în mare. Căldura degajată de 
lavă este atil de mare, incîf turiștii nu se pot apropia la mai mult de 200 mefri de 
insula Stromboii, aflată în arhipelagul Lipari, la nord de Sicilia.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, în 
urma ședinței Comitetului pentru 
decernarea Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare", la Moscova s-a făcut cu
noscut că au fost distinși cu acest 
premiu pastorul Martin Niemoller 
(R.F.G.), avocatul ’ Abraham Fisher 
(R.S.A.), pictorul David Alfaro Si
queiros (Mexic), savantul Ivan Ma
lek (R.S. Cehoslovacă), pictorul 
Rockwell Kent (S.U.A.) și Herbert 
Warnke, președintele Uniunii sin
dicatelor libere germane (R.D.G.).
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