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ÎN PIAȚA AVIATORILOR DIN CAPITALA
1 Mai, sărbătoare a primăverii, simbol al 

înfrățirii internaționale a tuturor celor ce 
muncesc, al luptei pentru libertate, pace și 
progres social, a prilejuit și în acest an o nouă 
și vibrantă afirmare a unității poporului in 
jurul partidului, a încrederii sale nestrămu
tate în politica sa înțeleaptă, a dragostei față 
de patria noastră — Republica Socialistă 
România.

La București, demonstrația oamenilor mun
cii s-a desfășurat în Piața Aviatorilor — 
scena tradițională a marilor sărbători 
populare.

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

In tribuna centrală iau loc tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Llie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, membrii supleanți ai Comitetului 
Exeâutiv și secretarii C.C. al P.C.R., vicepre

ședinții Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri. In tribună iau loc, de asemeneă, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului. Sînt prezenți conducă
tori ai instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, reprezentanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor bucureștene, muncitori fruntași 
în producție, academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Tribuna centrala în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitala

MITINGUL DE 1 MAI
Cuvin tarea to varâșului

Emil Bodnarași .Dragi tovarăși,Stimați oaspeți de peste hotare,Sărbătorim astăzi, împreună cu clasa muncitoare de pretutindeni, cu forțele muncitorești revoluționare din toate țările, cu întreaga omenire progresistă, Ziua solidarității și frăției internaționale a oamenilor muncii în lupta lor pentru o viață demnă și liberă, pentru independență națională și eliberare socială, pentru democrație, socialism și pace.Cu prilejul acestei mari sărbători, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri adresează muncitorilor, țăranilor, inginerilor și tehnicienilor, oamenilor de știință, cultură și artă, întregului popor muncitor al țării un salut tovărășesc și calde felicitări pentru bogatele înfăptuiri în economie, știință și cultură, în înflorirea României socialiste.Salutăm cu căldură pe toți delegații și invitații de peste hotare, a căror prezență la această tradițională manifestare populară exprimă prietenia și solidaritatea dintre popoarele, noastre, însuflețite de țelurile nobile ale păcii și progresului social.Sărbătorim ziua de 1 Mai sub semnul activității intense și larg desfășurate pentru realizarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, întregit de importantele hotărîri ale Conferinței Naționale — izvoare de profunde înnoiri în societatea noastră socialistă.Măsurile complexe de îmbunătățire a organizării economice și administrative, a tuturor formelor și metodelor de conducere a vieții so

ciale dau un puternic impuls construcției socialiste, creează condiții pentru afirmarea largă a spiritului novator, constructiv al oamenilor muncii, pentru afirmarea cu mai multă vigoare a potențialului material și spiritual al națiunii noastre socialiste.Desfășurînd o muncă plină de energie și pricepere, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni realizează cu succes obiectivele planului pe anul în curs, asigurînd dezvoltarea în ritm susținut și modernizarea continuă a industriei — temelia propășirii întregii economii naționale, a creșterii nivelului de civilizație și bunăstare al întregului popor. Preocuparea perseverentă de organizare științifică a producției și a muncii, de mobilizare a rezervelor și valorificarea deplină a posibilităților de care dispun întreprinderile noastre se ‘concretizează în noi și însemnate succese în ridicarea producției și a productivității muncii, în creșterea eficienței economice în industrie, construcții, transporturi și în celelalte ramuri ale economiei naționale.Constatăm cu deosebită satisfacție că, pe trimestrul întîi al anului curent, planul producției industriale a fost realizat în proporție de 102,2 la sută, ceea ce reprezintă o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut de 12,1 la sută. Productivitatea muncii a crescut pe aceeași perioadă cu S),9 la sută, ilus- trînd din plin dinamismul caracteristic economiei noastre.Răspunzînd chemării partidului, întreaga țărănime, mecanizatorii, inginerii și tehnicienii, toți lucrătorii de pe ogoarele țării muncesc cu hărnicie pentru ridicarea producției, pentru efectuarea în bune condiții a tuturor lucrărilor agricole și asigurarea unor bogate re

colte. Crește continuu contribuția agriculturii la avuția națională și la ridicarea nivelului de trai al populației.învățămîntul, știința, arta, literatura — factori esențiali în procesul de edificare a societății socialiste — înregistrează noi și remarcabile realizări care îmbogățesc patrimoniul spiritual al patriei și contribuie la progresul ei multilateral, la desăvîrșirea valorilor spirituale ale poporului nostru în tezaurul culturii și științei universale. Măsurile adoptate de recenta plenară a Comitetului Central privind perfecționarea învățămîntului de cultură generală, profesional, tehnic și superior vor întări și mai mult funcția socială a școlii, rolul ei în procesul de ridicare a nivelului de cultură Și civilizație a poporului nostru.In înfăptuirea marilor sarcini ale construcției socialiste a continuat să se întărească unitatea dintre muncitori, țărani și intelectuali, dintre toți cetățenii țării, indiferent de naționalitate — temelia de granit a societății noastre socialiste. Dezvoltarea impetuoasă a economiei, științei și culturii, adîncirea continuă a democrației socialiste creează condiții tot mai prielnice pentru participarea constructivă a maselor largi la conducerea treburilor obștești și de stat.O importanță deosebită, principială și practică, pentru dezvoltarea democrației socialiste revine hotă- rîrilor recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, puternică manifestare a forței și vitalității prf’tidului nostru, care demonstrează în mod grăitor înalta sa responsabilitate
(Continuare în pag. a IV-a)
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Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a oferit, după marea demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitală, o masă tovărășească în parcul Palatului Snagov.Au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Paul Nicules- cu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekaș, 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 Consiliului de Stat și ai guvernului; conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, numeroși membri de partid din ilegalitate și alți vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, activiști de partid, generali și ofițeri superiori, conducători ai unor mari întreprinderi bucureștene, oameni de știință, cultură și artă.în timpul mesei, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească,’ a luat cu- vîntul, primit cu puternice și îndelungi aplauze, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.

Stimați tovarăși,Această masă este închinată tradiționalei zile de 1 Mai, sărbătoarea primăverii, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc din întreaga lume. Mulțî dintre dumneavoastră au participat la numeroase sărbători de 1 Mai în condițiile grele ale regimului bur- ghezo-moșieresc. Era în tradiția mișcării noastre muncitorești, a partidului nostru de a sărbători 1 Mai ca zi de luptă împotriva asupririi, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună, pentru o societate în care cei ce muncesc să se simtă cu adevărat stăpîni pe munca lor, pe destinele patriei lor.Sărbătorim acum 1 Mai în condițiile în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor a devenit stăpîn pe destinele sale și, sub conducerea partidului comunist, făurește orînduirea pentru care s-au jertfit mulți din luptătorii de frunte ai poporului român. Putem spune, într-adevăr, că pentru noi, astăzi, 1 Mai e o zi de sărbătoare, în care poporul nostru trece în revistă victoriile obținute în construcția socialismului, în făurirea * vieții noi, în dezvoltarea continuă a economiei, științei, culturii, în ridicarea nivelului său de viață. Sînt minunate victoriile pe care poporul român le-a obținut sub conducerea partidului în făurirea noii orînduiri sociale.Aceste victorii au fost dobîndite pentru că partidul nostru a știut să învingă greutățile, a știut să conducă poporul român, în condiții grele, din succes în succes pe calea socialismului. Tot ceea ce a cucerit poporul român se datorește faptului că el i-a avut în frunte pe comuniști, care au dat totul, unii chiar viața, pentru fericirea maselor muncitoare.VȘtim, tovarăși, că în această luptă au existat, așa cum am subliniat la ultima plenară, și o serie de greșeli, s-au comis și unele abuzuri. Se știe însă că acestea nu caracterizează partidul nostru, ele au fost și sînt condamnate de partid, de poporul român. în decursul veacurilor, poporul nostru a trecut prin multe greutăți, dar întotdeauna a dat dovadă de omenie, de umanism, de dragoste pentru toți oamenii muncii. Lui nu i-a plăcut, nu-i place și nu-i va plăcea niciodată nedreptatea și mai cu seamă nedreptatea împotriva propriilor săi fii de seamă, a miiitanților ridicați din rîn- durile sale.Iată de ce Comitetul Central a considerat ca o obligație în fața partidului, a națiunii, să restabilească adevărul, să dezvăluie abuzurile care -s-au comis. Noi am pornit la luptă pentru a făuri societatea socialistă, considerînd că aceasta trebuie să fie cea mai dreaptă societate din lume ; de aceea, trebuie să înlăturăm tot ceea ce nu este în firea și în caracteristica acestei societăți, să luăm toate măsurile pentru ca niciodată să nu. mai poată avea loc în societatea noastră socialistă abuzuri și ilegalități.

Noi ne îndeplinim prin aceasta și o îndatorire față de clasa muncitoare internațională, care privește cu simpatie și speranță spre țările care construiesc socialismul. Avem obligația internaționalistă față de clasa muncitoare, față de' toate popoarele care doreso să făurească orînduirea socialistă, să demonstrăm că socialismul, orînduirea noastră nouă este incomparabil superioară orînduirii vechi capitaliste.Am realizat mult în domeniul dezvoltării bazei materiale a socialismului, în ridicarea nivelului de trai al poporului. Oamenii spun însă, pe bună dreptate t e bine că se ridică fabrici, că se dezvoltă agricultura, știința, cultura, dar ne interesează și cum trăiesc oamenii, și cum se manifestă personalitatea umană în viața socială. Există, într-adevăr, posibilitatea ca socialismul să asigure dezvoltarea multilaterală a personalității umane ? Noi răspundem : da. Numai socialismul asigură această posibilitate, pentru că el este orînduirea socială cea mai dreaptă, în care au fost lichidate o dată pentru totdeauna clasele exploatatoare, inegalitățile economice, au fost create condițiile pentru hsigurarea egalității depline a cetățenilor, pentru manifestarea multilaterală a personalității umane. Iată sensul hotărîrilor ultimei plenare a Comitetului nostru Central. Iată de ce întregul popor a primit aceste hotărîri cu încredere deplină în partid, în Comitetul Central/ Demonstrația de astăzi din Capitală a dovedit cu cîtă încredere, cu cît entuziasm urmează poporul nostru partidul, Comitetul Central. El este convins că partidul nostru, conducerea sa vor face totul pentru a asigura desăvîrșirea construirii socialismului în România pe plan material și spiritual, pentru a crea poporului o viață demnă de orînduirea socialistă și comunistă. Aceasta este sarcina și îndatorirea fiecărui comunist, începînd de la conducerea de partid și de stat pînă la ultimul membru al partidului. Vom putea spune că ne-am îndeplinit îndatorirea față de popor numai atunci cînd vom asigura o viață îmbelșugată, o existență materială și culturală înaltă pentru fiecare membru al societății. Pentru aceasta, tovarăși, am luptat în condiții grele, am fost gata să ne dăm viața și mulți dintre noi chiar și-au dat-o.Acum, cînd îndeplinim rolul de cinste de partid conducător al națiunii române socialiste, trebuie să facem totul pentru a îndreptăți încrederea poporului. Sînt convins că fiecare membru de partid, indiferent de funcția pe care o are, va munci neabătut, își va îndeplini îndatorirea sacră față de partid, față de poporul căruia îi aparține.Propun să ridicăm acest pahar pentru partidul nostru comunist, pentru poporul român constructor al socialismului, urîndu-i viață îmbelșugată, fericită în societatea comunistă.
In sănătatea dumneavoastră, tovarăși 1
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.Și la Tîrgoviște marea demonstrație a unit mii de oameni sub fluturarea drapelelor

PRIMAVARA CLOCOTIde bucurii
LIBERĂ IN

oțelări-imani
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Foto : M. Andreescu

scara progresului ! La mulți ani, vîrstă a primăverii I

edificiile și car- ce marchează dis- profil urbanistic al în centrul orașului

cu bucuria victoriilor.La Timișoara, ca și în alte orașe, bucuria marii sârbâtori se confundă

Tata, mama și... un car alegoric în miniatură

referim numai la aportul lor la energeitica țării, două izbînzi: asimilarea turbinelor de 50 și de 100 MW. Se lucrează intens la hidroagregatele cu care va fi echipată hidrocentrala Porțile de FierReșițenii trăiesc și emoția unui an aniversar: se împlinește un secol de cînd aici, într-una dintre cele mai vechi „făurarii" industriale din Europa, s-a dat prima șarjă de oțel de convertizor...La o sută de ani și circa șapte sute de kilometri d’stanță, în Galații propulsați pe orbita modernă a metalului, coloanele celor 70 000 de demonstranți au cuprins, printre numeroși constructori și muncitori ai 
combinatului siderurgic, și pe constructorii

pancartă cifre și date care ilustrau contribuția sa la opera de electrificare a țării. Ne-a atras atenția o comunicare lapidară : în primăvara acestui an, uzina a realizat 
cea mai mare piesă turnată 
pînă în prezent în țara noastră — rotorul de 200 tone al unei turbine destinate hidrocentralei de la Porțile de Fier....Și iată-ne purtați, .prin forța de sugestie a unei denumiri geografice, printre noii „apolodori" care înalță, lîngă vestigiile milenare ale zidurilor Drubetei și ale legendarului pod, cea mai mare construcție contemporană menită să valorifice energiile.bătrînu- lui Danubiu.

0 VASTĂ EXPOZIȚIE 
ECONOMICĂ MOBILĂ,

Inaugurînd anoilmpul florilor, ziua do 1 Mal 1968, 
ziua oamenilor munci! de pretutindeni, s-a deschis 

panoramic peste toate zările României, îmbrățlșînd 
freamătul muncii și al creației întregului nostru popor, 
care, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român, se găsește azi pe o treaptă superioară a con
strucției socialiste, liber șl demn, mindru de realizările 
sale, plin de încredere în viitor. De la un capăt la altul 
al patriei, de Ia munți pînă la Marea cea mare, din codrii 
de la miază-noapte pînă la Dunăre, în orașe și sațe, 
ziua de 1 Mai a adunat, sub drapelele roșii și tricolore, 
milioane și milioane de demonstranți, muncitori, țărani și 
Intelectuali, uriașa armată a constructorilor socialismu
lui biruitor, membri ai aceleiași mari familii unite, cu
rajoși făuritori ai destinului contemporan al României. 
Ei toți, intr-un patetic și înălțător dialog al faptelor, al 
victoriilor obținute, al cuceririlor pe toate fronturile mun
cii, au raportat partidului, conducerii sale, despre încre
derea nestrămutată și entuziasmul cu care sînt traduse 
în viață pretutindeni, zi de zi, hotărîrile celui de-al IX- 
Iea Congres, întregite de importantele hotărîri ale Con
ferinței Naționale despre ecoul profund și avîntul politic 
pe care l-au determinat în masa comuniștilor, a tuturor 
cetățenilor țării hotărîrile ultimei plenare a C.C. al 
P.C.R. din această primăvară, hotărîri menite să accelereze înaintarea societății noastre pe planuri multiple, să lărgească democratismul orînduirii noastre sociale, să asigure omului un loc înalt în societate, demn de creația sa. De aceea, toate gîndurile, toate năzuințele, toate ci
frele de raport, cele mal fierbinți cuvinte de salut s-au 
îndreptat în dimineața acestui 1 Mai 1368 spre marea 
tribună din Piața Aviatorilor, unde au avut loc mitingul și 
marea demonstrație a oamenilor muncii, la care au luat 
parte peste 250 000 de bucureșteni, spre partid, spre 
Conducătorii săi, spre poporul român suveran în pa
tria sa.

nizare științifică a producției și a muncii, întreprinsă pe plan larg în toate sectoarele uzinei noastre, a fost că ne-a dat fiecăruia o imagine globală a 
producției, delimitîndu-ne, totodată, precis locul și rolul în acest angrenaj care trebuie 
să funcționeze cu precizie de 
ceasornic. ■Un element izbitor al conversațiilor surprinse pe toate traseele acestui 1 Mai a fost persistența revenirii acestor 
teme : organizarea științifică, 
perfecționarea conducerii, 
eficiența economică, optimiza
rea efortului. Era vizibil că oamenii folosesc aceste noțiuni pentru că au început să facă 
parte integrantă din universul 
preocupărilor lor cotidiene ca 
elemente determinante ale pro-

suflarea muncitorească a orașului. Numeroși muncitori, tehnicieni, ingineri lucrează aoum la locurile de muncă unde e „foc continuu". 1 Mai a însemnat pentru reșițeni, dacă ne

greselor realizate și ale celor în 
perspectivă.

„Creșterea exportului pro
duselor noastre — notă maxi
mă Ia calitate!“ — se putea citi pe unul dintre panourile purtate ieri de demonstranții bucureșteni. Printre întreprinderile a căror cotă pe graficul calității poate fi lesne măsurată cu acest etalon se află și 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București, care exportă aproape jumătate din producție în 14 țări ale lumii.în fruntea coloanei muncitorilor de la această fabrică pășesc simbolic 20 de tineri și tinere, în vîrstă de 20 de ani. Ei s-au născut în anul în care, prin munca entuziastă a brigadierilor, s-a născut și fabrica. 20 de trepte măsurate pe

Tinerețea noastră înseamnă îndrăzneală, bucurie, zborul spre cele mai înalte idealuri 
'Foto : S. CristianȘi, deoarece ne aflăm într-un an încărcat cu multiple semnificații aniversative, se cuvine să subliniem că în numeroase locuri pancartele subliniau că nu ne desparte decît o lună și ceva de a 20-a aniversare a ac

tului istoric al naționalizării 
— moment de cotitură în dez
voltarea economiei noastre na
ționale, autentic start al dru
mului de făurire a bazei mate
riale a socialismului.Comparațiile cele mai diverse, .exprimate de vasta expori ție economică în mers a demonstrației, trasau evocator 
imensitatea distanțelor par
curse. Pe un panou citim: „Numai sporurile de producție obținute de economia țării în 1966 și 1967 întrec de aproape 3 ori producția industrială a anului 1938“. Pe altul : „în 1967 am

La telefon — Reșița, întinerită citadelă a industriei noastre grele.— Aici — comunică corespondentul nostru — coloanele cuprind numai o parte din

— De la începutul lucrărilor — ne declară ing. Nicolae Mă- 
nescu, directorul general al șantierului — s-a iturnat o cantitate de 670 000 mc de beton, planul de betonare pe primele patru luni ale anului fiind realizat cu o săptămînă mai devreme...Trei oameni din tribuna oficială de la Tuimu Severin contemplă cu privirea aburită de lungul cortegiu al amintirilor vasta flotă de steaguri și pancarte care plutește acum pe fundalul apelor Dunării. Sînt veterani .ai mișcării muncitorești — Petre Mangu, Ion 
Pîrvan, Nicolae Peștenaru, fiecare avînd în jur de 80 de ani. Le poți recunoaște chipurile — mai tinere cu 60 de ani — într-o fotografie îngălbenită de vreme, care se află la muzeul județean.L-am rugat pe Petre Mangu să ne dea lămuriri în legătură cu fotografia amintită : „Fotografia reprezintă un aspect de la prima demonstrație la care am participat. La 1 Mai 1908, sărbătorirea Zilei internaționale a oamenilor muncii a fost organizată în orașul nostru de cercul România muncitoare. Neavînd voie să demonstrăm cu steagul roșu, l-am purtat ascuns pînă în pădurea Cri- hala. La înapoiere, la bariera orașului, ne-a întîmpinat poliția, cu care am avut ciocniri. Sînt fericit și emoționat că am prilejul astăzi să trăiesc aceste momente de neuitat. Lupta dusă de clasa muncitoare, condusă de partidul său comunist, a făcut să rodească înmiit sămînța de atunci și socialismul să crească puternic pe meleagurile românești".

realizat în 30 de zile întreaga 22 producție a anului 1938". «Un destin individual înscris « pe acești parametri istorici ai << maximei valorificări a energii- « lor: în anul naționalizării, 22 
Grigore Bude era în ultimul << an de ucenicie, la o făbricuță care producea pluguri și sape. 22 în 1954, întors de pe băncile <2 Politehnicii, Bude găsește în- treprinderea — care se numea 22 acum „Semănătoarea" — la în- << ceputul unor substanțiale % transformări: se introdusese >> în studiu fabricarea primelor << combine. Acum e inginer-șef de concepție al acestei moder- 22 ne uzine bucureștene,. Un 22 
drum-sinteză, în care regăsim 22 
mii de fire a mii de destine 2> 
individuale, înmănuncheate, pe <2 
aceleași coordonate funda- 22 
mentale ale noii noastre rea- >> 
lități, de sentimentul de stăpîn << 
al țării, generat, printre al- 22 tele, și de actul istoric al na- >2 ționalizării, <2...Alături de întregul popor, >2 locuitorii satelor — harnicii « făuritori ai recoltelor îmbel- 22 șugate — au cinstit ziua de 52 1 Mai ca pe o sărbătoare scum- 2? pă celor ce muncesc, devenită 22 tradițională, mobilizatoare.. La 52 
Giurgiu, Oltenița, Urziceni au « avut loc demonstrații și mi- 22 tinguri, prilejuri cu care mii de 55 oameni ai ogoarelor au rapor- 2? tat terminarea la timp optim 22 a lucrărilor din campania de 55 primăvară. 22în coloana demonstranților 5) de la Constanța se remarcă 22 prezența lucrătorilor Trustului 22 
de construcții și îmbunătățiri >5 
funciare. 2?— Obiectivul nostru principal — ne spune ing. Emil Hu
lubei — este sistemul de irigații Carasu, care va cuprinde 174 000 ha. Este unul dintre cele mai mari sisteme de irigație din lume, care își trage a- pele dintr-o singură sursă. Conform planului, sistemul trebuie să fie gata în 1972. dar ne vom strădui să-l terminăm mai devreme. Anul acesta vor fi date în exploatare 24 000 ha irigate în sistemul Medgidia.Rezultate asemănătoare au obținut și agricultorii județului Ialomița, care au raportat la această sărbătoare investirea unor uriașe forțe în amenajarea unor vaste rețele de canale ce vor permite, pînă la sfîrșitul anului, irigarea unei suprafețe de peste 50 000 de hectare. Apă ogoarelor — spor 
de recoltă hambarelor!...Coloanele pășesc înainte în vîlvătaia multicoloră a eșarfelor, pancartelor, buchetelor de flori, scandînd chemări, into- nînd melodii, dar mai ales re- 
levînd semnificații. Prin ele 
am traversat întreaga geogra
fie a țării care își trăiește ge
neros ziua de azi și își privește 
cu încredere perspectivele lu
minate de ideile și planurile 
comuniștilor.Dintre miile de steaguri ale demonstrației cîteva pretind c mențiune specială.Constanța, fereastra noastră spre mare și spre mările lumii.în orașul care moștenește faima anticilor corăbieri ai Tomisului, demonstrația de 1 Mai a fost deschisă de matrozi. Purtătorii tridentului raportează cu mîndrie despre creșterea traficului nostru maritim de mărfuri care s-a triplat din 1966 pînă azi, atingînd în acest an, numai în portul Constanța, cifra de 5 900 000 tone. 45 de nave au arborat în cinstea zilei de 1 Mai pavilionul românesc în diverse colțuri ale planetei.

de construcție a socialismului.— Sînt întotdeauna fascinat la aceste mari demonstrații — ne spune tovarășul Vasile 
Sănduleac, inginer-șef al uzinei „Electromagnetica" — de mulțimea și felurimea realizărilor care marchează perioade de timp relativ scurte. Privind în jur, ai posibilitatea de a confrunta la cea mai vastă scară posibilă rodnicia e- forturilor depuse de colectivul din care faci parte cu succesele obținute de alte colective, de a trage concluziile ce se impun !

Un uriaș și stimulator 
schimb de experiență la nive
lul întregii țări — iată impresia copleșitoare pe care o sugerează această panoramică trecere în revistă de embleme ale noului. Și, în același timp, o redimensionare pe semnificații primordiale a termenului de demonstrație. Demonstrea

ză sute de mii de oameni ai muncii, exprimîndu-și, în tumultul chemărilor și cîntece- lor, în fluturarea stindardelor și pancartelor, satisfacția datoriei împlinite, atașamentul nețărmurit față de idealurile înscrise pe steagul Partidului Comunist Român....Coloana s-a oprit. „O poză!“ strigă cineva. Rîzînd spre soarele lui Mai, un grup de bărbați este imortalizat pe peliculă. Sînt constructorii și montorii de la marile întreprinderi de construcții-montaj ale Capitalei. Pe piepturile lor, însemnele hărniciei: ordine, medalii, insigne de fruntași. 30 din cei 30 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri distinși în ajunul sărbătorii. Printre ei', două „perechi" de frați: Dumitru și Gheorghe Ghioca, Valeriu și Petre Șer- bănescu. O „frăție" ale cărei semnificații sînt învestite dintr-o dată du o aureolă simbolică !Alături de construcțiile industriale, care întregesc fizionomia acestui uriaș propulsor de energii pe care îl reprezintă industria bucureșteană, a- cești constructori lucrează pe numeroasele șantiere unde se înalță tierele noi tinct noul Capitalei: ia amploare șantierul Teatrului Național, continuă în ritm rapid lucrările de construcție a marelui centru de televiziune. în cursul anului 1968, Capitala se va îmbogăți cu 16 000 de apartamente noi. Nu întîmplător, una dintre cele mai „aplaudate" coloane a fost aceea care purta macheta viitorului cartier Colentina, cu cele 6 000 de apartamente ale sale.
Stimularea elanului creator, 

ca o coordonată firească a 
muncii libere, într-o țară li
beră — iată unul dintre adevărurile axiomatice pe care, cu deosebită putere, l-au demonstrat... demonstrațiile oamenilor muncii din întreaga țară. Toți cei din coloane au ținut să aducă, în fața tribunelor, mărturii elocvente ale noului, ale ineditului, ca o succesiune impetuoasă de premiere, și nu o dată avanpremiere, într-o stagiune care a ținut doar cîteva ore.Colectivul Uzinei de mașini grele-București a înscris pe o

— La acest 1 Mai — ne-a relatat secretara comitetului de partid din întreprindere, tov. 
Eleonora Cojocaru, aflată în coloana demonstranților — trăim sentimente de mare bucurie. înalta cinste ce ni s-a făcut ieri, prin vizita conducătorilor de partid și de stat, cuvintele calde rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu au avut un ecou adînc în inima fiecărui om din colectiv. Aprecierile la adresa colectivului nostru ne îndeamnă ca, împreună cu toate celelalte colective din industria bunurilor de consum să aducem o contribuție și mai mare la îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

...Machetei unui motor de mare complexitate îi urmează un car alegoric cu țesături concurînd policromia primăvă- ratică a naturii, pentru ca imediat să apară 6 pancartă uriașă cu un edificiu modern conturat pe un vast decor urbanistic. Inepuizabile sînt ingeniozitatea și fantezia cu care s-au deprins oamenii muncii bucureșteni — ca și cei din întreaga țară — să-și proiecteze în efigii simbolice rapoartele de înfăptuiri prezentate la fiecare sărbătoare, cu o veritabilă mîndrie a demnității creației, conducerii de partid și de stat. E un patetic și entuziast răspuns în imagini expresive, în cifre edificatoare, la înțeleptele îndrumări și indicații ale partidului, care direcționează eforturile întregului popor pe făgașul valori
ficării maxime a potențialului 
creator al țării în vasta operă

care, încă în trimestrul acesta, vor da în producție primul convertizor cu insuflare de oxigen, unde se va elabora o șarjă de 130—150 tone la fiecare 55 minute.— Tractorul însemna înainte, pentru mine și pentru mulți alți muncitori și tehnicieni din uzină, nu un produs finit și complex, ci un șir de piese și, în consecință, un șir de eforturi mai mult sau mai puțin disparate, fără legătură cu ale celorlalți...Pe omul care ne împărtășea aceste reflecții, în timpul demonstrației de la Brașov, îl cheamă Nicolae Todea și este maistru la uzinele de tractoare, în secția turnătorie de oțel. Și-a continuat gîndul :
— Intîia și cea mai de sea

mă lecție a acțiunii de orga-

Sg;
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CULTURALA A SOCIA

(Continuare în pag. a IV-a)

Foto : M. Andreescu

București — uriașul,fluviu al primăverii și al entuziasmului, purtînd

Marea sărbătoare a acestei primăveri stă sub semnul unui nou dinamism creator stimulat, alături de alte măsuri, de Vijelia dansului, adică bucuria tinereții înfloritoare

tăți, toate eforturile noastre le consacram patriei, căreia îi datorăm totul.Tn același spirit de bucurie, avînt, entuziasm tineresc s-a i desfășurat manifestația celor peste 10 000 de studenți din Timișoara, care învață în cele 4 institute și 21 de facultăți.— Zece la sută din numărul medicilor existenți în prezent

Bii

anual. Se „finisează" șl aspectul orașului ; coloana muncitorilor poartă panouri și machete ce înfățișează noile edi

ficii, blocurile-turn cu cite 9 și 10 etaje, hotelul turistic și alte construcții monumentale care vor face ca Botoșanii să devină un centru modern.Sf. Gheorghe: capitala județului Covasna, nou centru economic-administrat.iv, unde muncesc înfrățiți români, maghiari și oameni ai muncii de alte naționalități, a întîmpinat ■ziua de 1 Mai cu un bogat palmares de realizări. Am revenit pe Olt, uzina textilă dip localitate poartă numele Oltului, ritmul muncii și al inițiativelor e la fel de iute ca ritmul vijelios al râului: „Am dat în explo,atare — ne spune ingine- rul7șef al uzinei, Wilhelm Ke- lemen — o nouă hală de țc-să- torîe cu 150 de războaie. S-â modernizat filatura, în prezent se lucrează la montarea unui panou de comandă în vederea automatizării conducerii producției. Toate acestea au făcut ea numai în intervalul u- nui singur an producția la și- .foane și damascuri să crească de la 10,5 milioane la 15 milioane" mp. Ce altă dovadă mai grăitoare despre spiritul de hărnicie, frăție, entuziasm

emblemele victoriilor noastre...Foto : M. Cioc

creație. Dacă socotim cei peste 63 000 de studenți, cei circa 260 000 de elevi din școlile de cultură generală, licee de specialitate, școli profesionale și tehnice, rezultă că circa o pătrime din populația activă a Capitalei noastre este reprezentată de tineretul care învață. Recentele hotărîri ale plenarei reprezintă pentru noi, âtît pentru cei implicați direct in procesul de învățământ, în amfiteatre, în bănci sau la catedre, cit și pentru întregul popor, o cotitură de o covârșitoare importanță care va schimba calitativ structura intelectuală a societății noastre.Universitas studiorum este emblema sub care defilează profesorii și studenții Universității din București, această alma mater a mii și mii de intelectuali care s-au confundat cu construcția socialismului, care poartă cu cinste tradițiile progresiste ale învățămîntului nostru superior.Manifestîndu-și entuziasmul pentru condițiile de învăță- mînt, pentru grija și dragostea cu care îi înconjoară partidul și statul nostru, trec acum studenții și profesorii Institutului politehnic din București, parte dintre cei 12 000 de studenți la zi, care vor deveni ingineri și specialiști în di-

prin marele număr de studenți fruntași care sînt primiți în rândurile comuniștilor. Sînt fericit că am fost primit în partid chiar în această primăvară, în preziua sărbătorii de 1 Mai.„Gaudeamus igitur", cînte- cul tradițional al studențimii, este reluat acum la Cluj de miile de studenți care au pornit încolonați din orașul tineretului universitar spre centru. Ei. aduc pe bătrânele străzi ale Clujului întregul freamăt, entuziasmul și tinerețea ce a- nimă cetatea clujeană a învățăturii și științei, ei scandează cuvinte de recunoștință pentru partid, mulțumind pentru condițiile deosebite de

versele domenii ale tehnicii și științei.— Sînt student în anul II la electronică — ne declară tînărul Dan Botez — și mi-am ales o specialitate de invidiat, la care înaintașii nu puteau visa, o specialitate legată de viitorul tehnicii. Studenții răspund prin sîrguință la învățătură minunatelor condiții de studiu și viață ce ni s-au creat. In curînd vom . intra în noul local al Politehnicii, ce ■ va dispune de laboratoare înzestrate după ultimele exigențe ale științei. Aceasta ne sporește mândria, dar și răspunderile. Faptul că partidul ne socotește maturi ca să primim răspunderi importante este probat, printre altele,

care domnește la noi, în uzină, în Sf. Gheorghe și în toată Covasna ! Demonstrația de azi este expresia acestui elan care ne unește pe toți".Alba Iulia : anticul Apullum, pe răbojul căruia s-au încrustat multe lupte ale poporului nostru în cursul secolelor, este capitala unui județ cu vaste perspective de dezvoltare, județul Alba. Cei peste 17 000 de demonstranți din fabricile, instituțiile și școlile orașului și-au exprimat și cu acest prilej bucuria de a raporta că planul producției globale industriale a județului a fost îndeplinit în proporție de 103 la sută, că la producția marfă Vândută șî încasată s-a realizat un spor de circa 27 milioane de lei, că numeroasele unități industriale de la Ocna Mureș, Sebeș, Cugir, Blaj cunosc o puternică dezvoltare. Printre demonstranți, numeroși veterani, luptători pentru „marea unire", participant la Marea Adunare Națională de la 1 decembrie 1918 prin care s-a consfințit desăvârșirea unității naționale a poporului român.

Imaginea viitorului patriei, care se confundă cu tinerețea, ne-a fost oferită, în chip simbolic, în Piața Aviatorilor, prin miile de pionieri care au desenat cu trupurile lor o uriașă carte. Cartea, adică știința și cultura, pîrghiile esențiale ale progresului și civilizației contemporane. factori hotărîțori pentru înaintarea accelerată a patriei noastre spre comunism. Hotărârea recentei plenare a C.C. al P.C.R., privind îmbunătățirea învățămîntului de toate gradele, îmbrățișează întreg tineretul țării, de la cea mai fragedă vîrstă pînă la vîrsta răspunderilor, deschi- zindu-i cele mai largi perspective pentru pregătirea profesională,' pentru însușirea temeinică a științei și culturii, în pas cu cuceririle învățămîntului modern. Sub îndemnurile însuflețitoare ale hotărârilor plenarei s-a desfășurat demonstrația tineretului atît în Capitală, cît și în toate centrele țării.— Ne-am obișnuit a spune — ne-a declarat conf. univ. ing. Alexandru Rădulescu, de la Institutul politehnic București — că tineretul reprezintă viitorul țării, cind, de fapt, el reprezintă și prezentul, cea mai tinără și energică forță, gata de a fi angajată în muncă și

„Scînteia" cele mai cordiale urări de sănătate, succese și fericire rudelor, prietenilor, precum și tuturor oamenilor muncii Stop Sintem cu tot sufletul alături de cei ce în a- ceste clipe participă la marile demonstrații din orașele iubitei noastre patrii socialiste. Comandant 1 Gheorghe Popescu".

în țară — ne spune cu mîndrie 5> conf. dr. Constantin Caloghe- ?? ra, de la Institutul de medici- <y nă — adică peste 2 700 de me- ;> dici, sînt absolvenți ai insti- 7? tuiului timișorean, fapt care \\ vorbește de la sine despre a- >>, portul acestui puternic centru de învățămînt superior, care a devenit, în anii noștri, o pe- pinieră de specialiști. <7

Iată radiograma primită la redacție de pe bordul motonavei „Bucegi", mineralier cu un deplasament de 24 000 tone, ce se află la Gibraltar, în drum spre patrie :„Pentru ziarul „Scînteia'* Stop Cu ocazia zilei de 1 Mai 1968 comandantul și echipajul motonavei „Bucegi", în drum spre țară, transmit prin ziarul

și gîndesc, prin participarea activă la construcția socialismului.— Un artist care trăiește In evul aprins al României socialiste — ne-a declarat compozitorul Doru Popovici — nu poate să creeze decît o antă a profundelor responsabilități etice, o artă curajoasă și gravă care nu va eșua în golful liniștit al căutărilor pure sau în „lirismul" lipsei de probleme. Gîndindu-ne la artă — în lumina lucrărilor plenarei — nu putem să nu revenim la rostul omului, la locul înalt pe care partidul și statul i-1 conferă, asigurîndu-i climatul deplinei afirmări.Zecile de mii de oameni, care trec în aceste clipe prin Piața Aviatorilor scandează numele partidului, merg încolonați sub flamurile lui biruitoare. Ei raportează despre victoriile obținute, își exprimă bucuria de a fi coautori ai acestui capitol glorios din istoria patriei, demonstrează prin avalanșa măreață a faptelor de muncă și creație împlinirea visului pentru care au luptat comuniștii din România, încă de la întemeierea partidului.In tribune, ca și în coloane, am întîlnit numeroși militanți ai mișcării revoluționare din țara noastră, bătrâni ilegaliști, luptători pentru cauza proletariatului, oameni caTe au venit să se întîlnească cu noile generații, care își contemplă azi visul împlinit.Prof. Mihai Cruceanu, vechi militant al partidului încă de la înființare, ne declară emoționat :— Totdeauna ziua de 1 Mai a fost prilej pentru proletariat să ia în considerație realizările sale în lupta cu dușmanul de clasă și să-și propună, pentru viitor, țeluri noi. Lupta noastră capătă azi alte forme, care cer însă aceeași hotărâre și consecvență în ridicarea potențialului forțelor maselor populare, în asigurarea libertăților cucerite, în ridicarea nivelului de viață. Sînt fericit să contemplu acest spectacol măreț al succeselor noastre pe toate planurile. Bucuria acestei zile de mai se leagă nemijlocit și de faptul că partidul nostru a restabilit memoria unor luptători pentru destinul de azi al patriei. Lucrețiu Pătrăș- canu și Ștefan Foriș, pe care i-am cunoscut și alături de care am luptat. Sînt fericit de asemenea că atenția Comitetului Central al partidului nostru e îndreptată spre dezvoltarea învățămîntului și a tuturor factorilor ce contribuie la întărirea muncii științifice, organizarea apărării țării, înlăturarea piedicilor din calea formării unei sănătoase atmosfere morale, prin respectarea legalității, fără de care nu există un real progres.Tovarășul Ion Ioniță, vechi militant al mișcării noastre muncitorești, ne-a declarat:— Mă bucur (din toată inima că tinerii noștri pășesc într-un cadru de viață pe care noi doar îl visam în trecut. Mă bucur nespus în această primăvară că, prin hotărârile recentei plenare a Comitetului Central, au fost reabilitați militanți de frunte ai mișcării revoluționare care au avut de suferit de pe urma unor acțiuni abuzive. Aceasta reflectă preocuparea permanentă 'a conducerii partidului pentru cunoașterea adîncă a realității, încrederea sa nemărginită în popor cu care se sfătuiește în toate problemele ce privesc destinele patriei. Mă simt tînăr, tinerețea patriei e tinerețea visurilor noastre care au biruit azi. Unitatea generațiilor stă sub semnul unității de ideal, ea e chezășia biruinței comunismului pe meleagurile României.

îmbunătățirea organizării economice și administrative, fapt care a creat condiții favorabile pentru un nou și viguros impuls activității economice, sociale și culturale din orașele și satele patriei, din toate cele 39 de județe apărute pe hartă.Din marea stemă a patriei se disting acum, în această primăvară, cele 39 de embleme ale județelor, numeroasele embleme ale noilor municipii sau așezări urbane ce vor cunoaște, în scurt, timp, o dezvoltare accelerată, în pas eu întreaga dezvoltare a societății, noastre. Printre ele — vechi centre istorice, aureolate de faima, trecutului, sau tinere și prospere așezări, devenite orașe în anii noștri. Ziua de 1 Mai le-a găsit sub ritmul acelorași prefaceri tumultuoase.Brăila : 50 000 de oameni al muncii au defilat sub emblema bătrânului port de la Dunăre care sărbătorește în acest an șase secole de existență. Șase secole, "dintre care ultimele două decenii au însemnat pentru Brăila adevărata renaștere, epoca în care orașul s-a ridicat la prestigiul unui centru economic înfloritor ce dăruiește patriei produse de prim rang — excavatoare, nave, celuloză, fibre artificiale, rulouri compresoare, confecții etc. un oraș a cărui hărnicie adaugă o nouă glorie unui străvechi trecut.De la Dunăre sărim peste cununa munților pînți la...Bistrița: nouă emblemă de județ, dar veche cetate a pământului românesc. Străvechiul turn, pe lingă care au defilat peste 10 000 de demonstranți, va fi flancat în curînd de noile turnuri ale construcțiilor și ale industriilor care prind să se înfiripe. Se construiesc blocuri de locuințe, se înalță noi așezări social- culturale, chiar în această primăvară s-a pus temelia unui mare complex de depozitare și semi prelucrare a fructelor, cel mai important din țară.Slatina : capitala aluminiului românesc, centrul județului ce poartă numele Oltului, a raportat, prin pancartele purtate de miile de demonstranți, că planul la producția globală în industria județului s-a îndeplinit în proporție de 113,1 la sută, iar planul la producția marfă vîndută și încasată în proporție de 103 la sută. Ce spun aceste cifre ? Un planiglob, purtat de muncitorii de la Uzina de aluminiu, înfățișează ..punțile albe" prin care Slatina, acest oraș obscur de odinioară, s-a legat cu lumea. Aceasta înseamnă că aluminiul produs aici c solicitat din Canada pînă in India, din Anglia pînă în italia, că aluminiul se confundă cu însăși emblema municipiului, că acest metal reprezintă o nouă mândrie a Oltului și a oamenilor lui.Botoșani: oraș al florilor, ca și Turnu Severin, dar al florilor albastre, care se leagă de numele celui mai mare poet al nostru, Mihail E'mines- cu. Prestigiul de municipiu și de centru al județului, pe care l-a cucerit acest oraș moldovean, este întărit prin dezvoltarea sa ascendentă din ultimii ani, cu care pe bună dreptate se mîndresc botoșănenii. Am aflat astfel că la, uzinele textile „Moldova" s-au realizat parametrii proiectați și la sectorul finisaj, ceea ce înseamnă că uzina va putea livra beneficiarilor circa 34 500 000 mp țesături finite

studiu și viață ce le-au fost create în anii socialismului.— Nimeni nu ar fi putut înainte visa la un asemenea oraș studențesc cum este al nostru — ne declară studenta Balogh Clara de la Universitatea „Babeș-Bolyai". Sîntem cetățeni ai unei adevărate așezări urbane moderne, cuprinzând cămine, Cantine, biblioteci. într-un alt colț pitoresc al Clujului a început construcția unui nou orășel studențesc cu o capacitate de 3 200 de locuri, cu cantine, unități comerciale, dispensar medical, iar populația cetății noastre intelectuale sporește neîncetat, învățăm în condiții minunate, strâns uniți, români, maghiari, germani și de alte riaționali-

Cum va arăta patria noastră mîine, cum va fi chipul moral al omului care va răspunde de destinul ei? Măsurile recentei plenare a C.C. al P.C.R., care au intrat în dezbaterea întregii țări, ca întreaga activitate a partidului din ultimii ani, au adus pretutindeni un suflu înnoitor, fertilizând gândirea, inițiativa, munca și creația, stimulând discuția profundă privind rostul și responsabilitatea înaltă a omului societății noastre față de destinul patriei.Meditând ta hotărârea recentei plenare a C.C. al P.C.R., privind reabilitarea unor membri ai partidului, prof. dr. Ștefan Ștefănescu, director adjunct al Institutului de istorie „Nicolae Iorga“, a declarat unui reporter :— Nu este numai un mare act de dreptate, de responsabilitate socială, a cărui semnificație nu poate scăpa nimănui, ci și un aot cu profunde consecințe în procesul de examinare științifică a unei întregi epoci istorice și de perfecționare a prezentului și viitorului. Pentru omul de știință, pentru istoric în primul rând, această hotărâre e menită să stimuleze pasiunea adevărului, hotărârea de a examina cu înaltă luciditate și responsabilitate științifică una dintre cele mai interesanta epoci din istoria patriei noastre, restabilind amploarea șl complexitatea faptelor, întregul ei patetism. Avîntul creator al societății noastre în a- ceste zile, entuziasmul cu care toți oamenii muncii au primit hotărârile partidului constituie o pagină vie din istoria contemporană a patriei, care se scrie chiar acum sub ochii noștri.— Este o primăvară măreață — ne declară dr. Alexandru Berinde, de la Institutul de fizică atomică al Academiei. Nu pot să nu subliniez faptul că ultimele hotărîri ale partidului, prin vastele șl profundele lor consecințe, au înalta menire de a fertiliza gîndirea creatoare a societății, deci și gândirea științifică, înarmînd-o cu îndrăzneală, cu pasiune, cu mai multă răspundere, definind înaltul rol pe care partidul îl atribuie gândirii științifice în toate procesele afirmării sociale.— Recenta plenară — ne spune Radu Beligan, artist al poporului, director al Teatrului de Comedie — este memorabilă prin importanța covârșitoare a problemelor discutate, prin ecoul puternic pe care l-a stârnit in mase, ea înarmează pe fiecare om cu ideea nespus de prețioasă care definește umanismul socialist: ideea demnității persoanei și adevărului. Va .trebui de aceea să reflectăm, din perspectiva lucrărilor plenarei, la adevărul istoric și ia cuprinderea ■lui în opera de artă, în general la adevăr, care .poate fi aspru, contradictoriu și brutal, dar la care trebuie să ținem ca la lumina ochilor. De ce ? Adevărul oste întotdeauna stenic, el justifică deopotrivă viața omului și a artei.— Desprind din lucrările recentei plenare, ne spune poetul Gheorghe Tomozel, chemarea la sporirea răspunderilor cetățenești ale tuturor membrilor societății noastre, inaluslv ale oamenilor de artă. „Nimeni n-are monopolul adevărului", spunea recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceea ce Înseamnă că obligația investigării adevărului revine tuturor membrilor societății noastre, tuturor acelora care prin munca lor efectivă răspund de destinul patriei. Poeții, scriitorii, artiștii sânt în egală măsură și solidar responsabili față de destinul măreț al patriei, nu numai prin cuvântul scris, ci prin tot ceea ce fac
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Cuvîntarea tovarășului
Em odnaraș

(Urmare din pag. I)față de popor, față de principiile umanismului socialist și hotărârea neșovăitoare de a asigura întărirea și respectarea deplină a legalității socialiste, a drepturilor și libertăr ților democratice consfințite constituția țării.Poporul nostru se înfățișează această tradițională sărbătoare un bilanț de realizări înălțător. Fermitatea și abnegația cu care toți oamenii muncii înfăptuiesc programul de dezvoltare multilaterală a patriei noastre, creșterea continuă a rolului conducător al Partidului Comunist Român în toate domeniile vieții sociale stau chezășie obținerii unor noi și însemnate succese în desăvîrșirea construcției socialiste, în ridicarea economică și culturală a României.Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, poporul român, profund animat de nobilele sentimente ale solidarității cu cei ce muncesc din toată lumea, cu toate forțele revoluționare și antiimperialiste, își reafirmă hotărîrea de a milita în viața internațională pentru colaborare și înțelegere între popoare, pentru conviețuirea lor pașnică, pentru afirmarea liberă și independentă a fiecărei națiuni.întemeiată pe principiile independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, politica externă a României socialiste slujește neclintit intereselor poporului român, cauzei colaborării și înțelegerii între popoare. Ea este o contribuție constructivă la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane !Aprobînd în întregime linia politică externă și activitatea internațională a partidului și guvernului, recenta plenară a Comitetului Central a exprimat încă o dată, cu toată claritatea, hotărîrea de a acționa în continuare neobosit pen-

delacu

tru întărirea colaborării și prieteniei cu toate țările socialiste, pentru dezvoltarea raporturilor frățești cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru îmbunătățirea relațiilor și a înțelegerii din mișcarea comunistă internațională, pentru întărirea unității tuturor forțelor antiimperialiste, pentru colaborare cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.Cu prilejul acestei sărbători internaționaliste, transmitem un salut frățesc și calde felicitări partidelor comuniste și popoarelor din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, China, Cuba, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Democrată Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică, Republica Democrată Vietnam ; le urăm din toată inima să obțină realizări tot mai mari în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului, în construirea socialismului și comunismului !Adresăm salutul nostru fierbinte poporului vietnamez, și îl asigurăm de deplina noastră solidaritate și de tot sprijinul nostru internaționalist în lupta sa eroică împotriva agresorilor imperialiști americani, pentru apărarea patriei sale, pentru dreptul de a decide în mod suveran asupra propriilor sale destine !Transmitem salutul nostru tovărășesc partidelor comuniste, clasei muncitoare, tuturor forțelor democratice și progresiste din întreaga lume, care luptă pentru libertate, pace și o viață mai bună !Transmitem, de asemenea, un cald salut prietenesc popoarelor care țin sus steagul luptei împotriva exploatării și asupririi coloniale, împotriva politicii neocolonia- liste a imperialiștilor, pentru libertate, independență și afirmarea ființei lor naționale !în viața internațională au loc evenimente care, prin amploarea și

complexitatea lor, exercită o puternică înrîurire asupra dezvoltării lumii contemporane, avînd o mare însemnătate în promovarea intereselor majore ale popoarelor, în înfăptuirea idealurilor lor de libertate și pace. în ciuda acțiunilor a- gresive ale imperialismului, caracteristica dominantă a situației internaționale rămîne creșterea for- , țelor sociale înaintate, a mișcărilor de masă, fără precedent în istorie, a luptelor populare pentru eliberarea socială și națională, pentru a feri omenirea de o conflagrație mondială.Prestigiul crescînd al României socialiste — factor activ în cadrul acestei vaste confruntări — constituie pentru poporul nostru un imbold de a munci mereu mai bine, de a-și intensifica eforturile în marea operă constructivă pe care o făurește, de a-și aduce o contribuție sporită la triumful cauzei socialismului și păcii.Avem convingerea că clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea noastră — unite mai strîns ca ori- cînd în jurul Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central — își vor mobiliza toată capacitatea și forța creatoare și vor obține noi victorii în construcția economică și social-culturală, făcînd să strălucească tot mai puternic România Socialistă.Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității și frăției internaționale a celor ce muncesc !Sub conducerea Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, înainte, spre noi victorii în desăvîrșirea edificiului României socialiste !Trăiască unitatea și coeziunea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor democratice și antiimperialiste !Să triumfe pacea în întreaga lume !

0 nouă
UNITATE DE
IN JURUL PARTIDULUI

La Satu Mare și la Miercurea Ciuc, la Timișoara și la c Sfîntu Gheorghe, la Sibiu și la Tîrgu Mureș, demonstrațiile oamenilor muncii au încîntat ochiul și prin frumusețea și varietatea veșmintelor naționale românești, maghiare, germane. Artiștii amatori — și, alături de ei, în același elan nezăgăzuit de voioșie, întreaga mulțime de demonstranți — au cîntat și dansat împreună sîrbe și hore, ceardașuri și valsuri, înfrățiți de sentimentul tonic al primăvărati- celor împliniri. Era o proiecție vizuală și sonoră a unui fluid din adînc, care unește toate aceste sute de mii de inimi într-o singură inimă, bătînd la unison : conștiința profund patriotică a strînsei în- mănuncherj a destinelor în efortul unanim de ridicare a patriei pe noi culmi de propășire și bunăstare.— în colectivul nostru — arăta tov. Szăsz Kăroly, strungar la întreprinderea de reparații auto din Tîrgu Mureș, fruntaș în întrecerea socialistă de patru ani consecutiv — fiecare succes este împărtășit de toti laolaltă, indiferent de naționalitate, după cum fiecare sarcină nouă este privită ca o îndatorire personală, ca o chestiune de onoare, de „obraz muncitoresc", cum spunem noi. Fermentul acestei unități sînt comuniștii, este politica partidului, statornicirea hotărîtă a egalității în drepturi și datorii a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. Recenta plenară a C.C. al P.C.R., acționînd cu fermitate e- xemplară pentru lichidarea încălcărilor grosolane ale legalității socialiste, ne-a întărit tuturor sentimentul că nu există țel mai înalt al politicii partidului nostru decîi omul, demnitatea și fericirea lui.Pe străzile Aradului, în coloana multicoloră și tumultuoasă, pășesc împreună trei fruntașe din diferite

(Urmare jdin pag. I)

numeroși

intonează

asistă șefi ai 
diplomatice acreditați 

membri ai

Deasupra tribunei centrale 
află un mare glob pămîntesc și 
steag roșu cu data festivă 
1 Mai. Pe o eșarfă purpurie ce 
conjoară globul este înscrisă che
marea : „Proletari din toate țările, 
uniți-vă!“, iar dedesubt urarea: 
„Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pretu
tindeni !“. Sînt, de asemenea, în
scrise urările : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, conducătorul în- 

■ cercat al poporului, inspiratorul și 
organizatorul victoriilor noastre !', 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socia
listă România !“.

De cealaltă parte a pieței, deasu
pra tribunei se înalță un mare me
dalion cu portretele dascălilor pro
letariatului : Marx, Engels, Lenin, 
iar dedesubt urarea: „Trăiască 
unitatea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale". Medalionul este în
cadrat cu urările : „Trăiască po
porul român, constructor al socia
lismului !“, „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare !“.

La demonstrație 
misiunilor 
în țara noastră și alți 
corpului diplomatic.

In tribune se află 
oaspeți de peste hotare.

Fanfara militară 
Imnul de stat al Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., deschide mitingul 
oamenilor muncii din Capitală.

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

In repetate rînduri, cuvîntarea 
este subliniată cu urale și ovații.

...Pînâ noaptea tîrziuz pretutindeni, mu de oameni au aplaudat spectacolele de cîntec și dans
a In fiecare an, și în a- ceastă primăvară, ziua de 1 Mai 1968 a constituit un prilej de bucurie unanimă și petrecere, un prilej de sărbătoare în care mîndria realizărilor obștești s-a împletit cu bucuria fie-

clocotitoare a României socialiste

COMUNIȘTILOR
întreprinderi ale orașului : Aurelia Rusu, Toth Tereza, Ana Dor- ner. Sînt vesele, captate de atmosfera strălucitoare a sărbătorii. Cînd ne apropiem de ele și le rugăm să ne împărtășească unele impresii, o deleagă pe Ana Dorner să vorbească în numele lor :— E de-ajuns să privești coloana ca să ai senzația unei mari libertăți — ne spune ea. E libertatea omului stăpîn pe munca și destinul său și poate că nu există material mai ilustrativ pentru o lecție despre democrația socialistă decit ceea ce exprimă demonstrația de 1 Mai în acest an, după plenara din aprilie a Comitetului Central : încrederea nestrămutată în partid, care pune mai presus de orice adevărul și omul. Strîns uniți în jurul unui asemenea partid, sîntem hotărîți să facem tot ce stă în puterile noastre ca să-i transformăm politica înțeleaptă în faptă vie.— Grija partidului nostru pentru prosperitatea județului Harghita se manifestă elocvent și pe tă- rîm cultural — ne-a declarat Jănos Paul, directorul Muzeului din Miercurea Ciuc. Pe noi, intelectualii din toate naționalitățile, căldura cu care partidul se ocupă de creșterea spirituală a poporului, esența umanistă a politicii sale, atît de puternic reliefată de lucrările recentei plenare, de cuvîn- tările secretarului general al partidului, ne întăresc și mai mult în convingerea că terenul de manifestare pe care îl deschide socialismul aptitudinilor noastre creatoare este de o neasemuită fertilitate, îngăduind afirmarea viguroasă, multilaterală a personalității umane...'...Iar coloanele își cadențează mai departe mersul neîntrerupt sub fluturările purpurii și tricolore ale steagurilor care adună în faldurile lor bătaia unanimă a milioane de inimi.

întreaga desfășurare a demonstrației din Capitală, din orașele țării a ilustrat pregnant semnificația lui 1 Mai ca zi a frăției și solidarității internaționale a celor ce muncesc în lupta pentru realizarea marilor idealuri ale lumii contemporane : socialism, libertate, independență națională, democrație pace și progres social.
Ca în fiecare an, în tribune erau

prezenți oaspeți de peste tare — delegați din partea mișcărilor sindicale și organizațiilor obștești din numeroase țări ale lumii, delegații aflate în vizite oficiale în țara noastră, participanți la întîl- niri internaționale, care au loc în prezent la București^ specialiști aflați în țară — tot atî.ția mesageri ai prieteniei față de poporul nostru, ai prețuirii de care

se bucură țara noastră peste hotare pentru contribuția pe care o aduce la cauza păcii și progresului. Concomitent, delegații românești asistă în diferite țări la manifestările populare de 1 Mai, în această participare reciprocă la marea sărbătoare internațională gă- sindu-și încă o expresie multiplele fire ce unesc pe oamenii muncii din România de clasa muncitoare, de popoarele prietene de pretutindeni.Pancartele purtate de demonstranții de la București și din orașele țării cuprindeau lozinci de salut adresate popoarelor z frățești din Albania, Cehoslovacia, China, Populară Democrată Cuba, Republica Democrată Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică, Republica Democrată Vietnam. Ele •sînt expresia simțămintelor de a- dîncă prietenie, a simpatiei profunde cu care poporul nostru privește marile realizări obținute de popoarele frățești în construirea socialismului și comunismului, a dorinței lui fierbinți de a suda și mai mult legăturile frățești, de a milita neobosit pentru unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a întregului front antiimperialist. La rîndul lor, oaspeți din țările socialiste, veniți să sărbătorească împreună cu noi marea zi a frăției internaționale, au adus cu ei solia de prietenie a popoarelor lor față de poporul român. Tovarășii ing. Rudolf Smctny și ing. Milos Bucko, reprezentanți ai sindicatelor cehoslovace, au declarat : „întreaga manifestație a oglindit realizările clasei muncitoare, ale poporului, condus de Partidul Comunist Român, în dezvoltarea continuă a economiei, în ridicarea nivelului de.trai al populației. Ați obținut aceste rezultate depunînd eforturi, acționînd în felul dv. propriu, adică ținînd seama de condițiile și particularitățile României. în acest moment noi, în Cehoslovacia, ne dăm bine seama de necesitatea de a păși pe propria noastră cale și sîntem convinși că măsurile pe care le-au inițiat în ultima vreme partidul și statul nostru vor da rezultate pozitive. Cu cît România, cu cît Cehoslovacia, cu cît fiecare țară socialistă vor face progrese mai mari, cu atît va fi mai bine pentru popoarele respective, pentru socialism și pace". »Un moment impresionant. Prin fața tribunelor trece un grup de studenți vietnamezi, care învață în România ; întreaga asistență aplaudă minute în șir, din inimă, iar studenții răspund agitînd stegule- țele deasupra capetelor. O comuniune de gînduri și simțiri — unul dintre nenumăratele chipuri în care s-a exprimat, în această zi, solidaritatea fierbinte pe care poporul român o nutrește față de Vietnamul luptător.— Participînd la această demonstrație de la București — ne declară trimișii sindicatelor japoneze Konichi Kaneko, vicepreședintele biroului muncii al Uniunii muncitorilor, reprezentant al Federației sindicatelor independente din Churitsu-Roren, și Akio Ko- dama, vicepreședintele Federației sindicatelor din industria chimică — Sohyo — ne-am întărit cîteva convingeri de bază : că noi, japonezii, trebuie să strîngem legăturile cu țările socialiste și că, din punctul de vedere al omului muncitor, so-

Bulgaria, Republica Coreeană,

cialismul — așa cum am putut vedea în România — este o orînduire superioară. Sîntem fiii unei națiuni care cunoaște o rapidă dezvoltare industrială și trebuie să spunem că' admirăm iuțeala cu care vă modernizați și vă industrializați țara. Sindicatele noastre luptă nu numai pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, dar și contra imperialismului, care ne înveninează viața, contra bazelor americane de pe teritoriul japonez, contra războiului imperialist din Vietnam. In toate aceste privințe, simțim în români niște frați de luptă, în realizările voastre — un prețios sprijin.Văzînd la tribună cîțiva invitați din țările continentului negru, unul dintre manifestanți — un om mai în vîrstă, cu păr alb — strigă „Vive l’Afrique libre !“, „Trăiască Africa liberă!“ Referindu-se la raporturile dintre România și țările Africii, Keita Nfamara, ministrul comerțului, transporturilor și telecomunicațiilor din Guineea, conducătorul unei delegații guvernamentale guineeze, ne-a declarat: „La ceea ce cunoșteam, manifestația de azi, care ne-a impresionat profund, ne-a oferit un indiciu în plus al marilor Realizări obținute de poporul român. Apreciem deosebit de mult faptul că relațiile între România și Guineea se dezvoltă cu pași siguri ; se intensifică colaborarea economică. Prin asistența științifică și tehnică, între altele în domeniul învă- țămîntului, medicinei, România participă nu numai îa progresul e- conomic, dar și la progresul cultural și tehnic al Guineei".Sutele de mii de demonstranți și-au exprimat din nou, cu prilejul zilei de 1 Mai, aprobarea deplină față de poziția adoptată de partidul și guvernul nostru în problemele vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești — așa cum s-a concretizat și în recenta hotărîre a plenarei C.C. al P.C.R. — față de activitatea desfășurată pentru îmbunătățirea climatului internațional în Europa și în lume, pentru dezvoltarea cooperării între state, pentru rezolvarea problemelor majore ale vieții internaționale în scopul micșorării primejdiei războiului nuclear și întăririi păcii.Iată ce ne-au declarat unii dintre oaspeții prezenți la demonstrație :— Ziua pe care am trăit-o azi mi-a dat convingerea că poporul român este capabil să înfăptuiască lucruri grandioase — ne spune Hose Sances. trimisul sindicatelor din Chile. Pe plan internațional, consider că politica pe care o promovați, principiile pe care le apărați în relațiile dintre partidele comuniste pot duce la întărirea solidarității și internaționalismului proletar. Dacă unitatea partidelor comuniste s-ar întări pe această bază, lupta popoarelor pentru eliberarea de sub călcîiul imperialismului nord-american ar face pași mari și grabnici înainte.Din partea sindicatelor din Republica Populară Democrată Coreeană, tovarășii Liu San Hion și Kim Tal Bongne spun :— Pentru poporul coreean sînt o mare bucurie realizările pe care le-ați obținut și ie consideră drept propriile sale succese, succese ale cauzei generale a socialismului. Demonstrația la care asistăm acum își soarbe strălucirea din înfăptuirile națiunii voastre, din unitatea voastră în jurul partidului și guvernului. în ce privește politica internațională a partidului vostru, noi am urmărit-o cu atenție în relatările presei coreene. Partidul

Muncii din R.P.D. Coreeană se pronunță hotărît pentru lupta contra imperialismului și, totodată, pentru promovarea în relațiile dintre partidele comuniste, dintre țările socialiste, a egalității și neamestecului în treburile interne, astfel ca fiecare partid și stat să-și hotărască politica singure, nu pe baza indicațiilor primite din afară. Vrem să folosim acest prilej pentru a mulțumi poporului român pentru sprijinul pe care-1 acordă luptei poporului coreean în realizarea aspirațiilor sale naționale.Aducîndu-și contribuția la unirea tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste, partidul nostru, organizațiile de masă dezvoltă legăturile cu diferite detașamente ale clasei muncitoare, cu organizații și mișcări democratice și progresiste din diferite țări. Utilitatea acestor contacte a fost astfel subliniată de Ioyeux, reprezentant al Uniunii departamentale a organizației Force Ouvriere (Paris): „Sînt recunoscător pentru că am fost invitat să particip la această demonstrație. Văd în aceasta o expresie a dorin- ' ței P.C.R., a sindicatelor din România, de a dezvolta și întări legăturile cu diferitele organizații și detașamente ale clasei muncitoare. Personal fac parte dintr-o mișcare care-și. are concepția sa proprie în ce privește mișcarea sindicală. Consider însă că este uri lucru foarte bun să se stabilească și să se dezvolte contacte între diferitele organizații ale clasei muncitoare, a- cest lucru permițînd cunoașterea și explicarea reciprocă a punctelor de vedere particulare — baza găsirii ■căilor de înțelegere. A fost o zi frumoasă, și ea a făcut să ne gîndim la ceea ce ne este comun".Mii de porumbei, simbolul păcii, înfloresc cu aripile lor albe cerul albastru al Pieței Aviatorilor, mii de porumbei au fost lansați de coloana sportivilor care încheie cu pași ritmați și atletici sărbătoarea primăverii. Sportivii scriu, pe scena vastei piețe, cu trupurile lor, numele acestei mărețe sărbători : 1 Mai. Se succed impresionante momente de măiestrie sportivă, de virtuozitate și artă, mari tablouri gimnastice și coregrafice, ce semnifică omagiul adus de tineretul nostru patriei, partidului, zilei de 1 Mai.Imagine pregnantă a tineretului nostru viguros, plin de sănătate și optimism, parada sportivilor a încununat sărbătoarea de 1 Mai cu semnificația tinereții, a nădejdilor împlinite, a viitorului fericit spre care poporul nostru se îndreaptă, mobilizîndu-și toate capacitățile de energie, iscusință, talent. Numele patriei, numele partidului stau scrise cu litere de aur în fiecare inimă.Reportai-anchetă realizat de 
Paul ANGHEL, Victor BÎRLĂ- 
DEANU, Ion FINTÎNARU, Am
brozia MUNTEANU, reporteri 

și corespondenți ai „Scînteii"

cărui cetățean, cu bucuria casei și a familiei.După demonstrații și mitinguri, mii și mii de oameni din Capitală și provincie s-au re- întîlnit în locurile pe care tradiția le-a consacrat petrecerii. La Snagov sau în pădurea Pustnicul, malurile București ; artificial de la Vidraru de la Bicaz, lîngă lacul Firiza, de la Baia Mare, în Poiana Ciuperca de la Tulcea sau la Trivale, lîngă Pitești, mii și sute de mii de oameni au inaugurat tradiționala petrecere la iarbă verde cu „pelin de mai'. Zeci de mii saltat zeci de sute de soare, desfăcute pe pajiști șl poeni, cantități remarcabile (în tone 1) de cremvurști, sticle de bere, dulciuri, mititei, degustate de convivii petrecerilor. (Numai în cîteva puncte ale Bucureștilor s-a realizat performanța de consum de 30 tone de cremvurști, 300 000 pachete de ciocolată, 15 tone produse zaharoase, sute de mii de sticle de bere). în locurile de distracție din jurul Bucureștiului au fost prezente peste 100 formații artistice, cu circa 2 000 de artiști amatori și profesioniști. La Sibiu, cea mai bună echipă de artiști a- matori a lipsit — motivat 1 — fiind invitată să participe la un festival de artă populară ce se desfășoară în aceste zile la Paris.La fel de antrenante au fost și carnavalurile tineretului.De pe malul Herăstrăului în parcul hipic din Calea nei, de la lacul Tei la de cultură a tineretului Calea Șerban Vodă, am bătut orașul în lung și în lat, înregistrînd pe bloc-notes și pe retina aparatului fotografic sute de imagini multicolore, un adevărat caleidoscop plin de farmec, dinamism și bucurie : carnavalurile tineretului din Caoitală, organizate cu prilejul sărbătorii de 1 Mai și a Zilei tineretului. Față de anii trecuți, carnavalurile au oferit un decor inedit ; fiecare și-a propus să ilustreze o idee, o imagine, o preocuoare a tineretului nostru. Ce să a- legi, unde să te îndrepți mai întîi în acest iureș de veselie și tinerețe ?...Umbrele serii se aștern peste oraș. La Carnavalul O-

la Cernica sau ps Argeșului, lîngă pe malul lacului sau pe pajiștile de

de mașini au a- barierele orașelor, mii de corturi și mii de umbrele de

Plev- Casa din stră-

limpic, carnavalul sporturilor și al viitorilor campioni, se a- prinde torța veseliei. Ștafeta o poartă cu alai pe străzile Capitalei aprinzînd, rînd pe rînd, torțele tuturor carnavalurilor, dezlănțuind peste tot explozii de voioșie.Ne aflăm la Carnavalul ști- ințifico-fantastic. Pe sub aripile unei rachete, înalte de 15 metri, sosesc noi grupuri de invitați. Un robot „bine crescut" le urează cu o voce metalică : „Bun sosit 1 Petrecere plăcută 1' Din cîțiva pași am făcut un salt în viitor, trăim în epoca apropiată în care oamenii se vor stabili pe suprafața Lunii. De acolo, din vecinătatea unui cartier selenar, cosmonauții transmit carnavalului un spectacol cosmic. Și, în virtutea contractelor culturale inter-planetare, pe scena lunară au fost invitați și cîțiva „marțieni", ciu- dați ghiduși și acrobați dintr-o altă lume„....Am făcut un ultim popas la Carnavalul folcloric, adevărat ,,epicentru' al veseliei tinerești din care se propagă, spre toate celelalte carnava- liiri ale Capitalei, ritmul trepidant al „călușarilor', al „brîului' și al „învîrtitei', trilurile „Ciocîrliei' și hora „Pe- riniței*. Vechi de secole și milenii, jocurile populare par mai proaspete ca oricînd sub jerbele reflectoarelor, sub ploaia confetilor, sub stelele nopții de mai. Vioara și naiul, țambalul și clarinetul și-au dat întîlnire, aducînd pe estradă dansuri și costume din Banat și Bucovina, din Cîmpia Dunării și din munții Oașului, sugerînd harta vie, plină de culoare și ritm, a întregii țări.în parfumul salcîmilor înfloriți, sub cornul de argint al lunii, tinerețea Capitalei și a țării întregi a cîntat, a dansat, a petrecut. O odihnă binemeritată după zilele petrecute în laboratoare, în halele uzinelor, în clase. Tinerii bucureșteni au petrecut două seri în aria de lumină a unei torțe care s-a numit torța veseliei. în flacăra ei generoasă, în sclipirile ei jucăușe, am întrevăzut energiile și optimismul a- cestei generații animate de visuri și aspirații îndrăznețe, am simțit vigoarea și entuziasmul cu care tinerețea fără bă- trînețe a patriei se îndreaptă spre orizonturile largi ale viitorului.
Paul DIACONF.SCU 
Dumitru MINCULESCU

Mitingul ți demonstrația oa
menilor muncii din Capitală au 
fost retransmise în întregime 
nu numai de posturile noastre 
de radio și televiziune, ci, par
țial, și prin „Intervizion". De 
asemenea, au fost redate la te
leviziunea noastră aspecte de 
la parada militară de 1 Mai de 
la Moscova. Postul nostru de 
televiziune a preluat, totodată, 
aspecte de la demonstrațiile oa
menilor muncii, cu prilejul zi
lei de 1 Mai, transmise de te- 
leviziunile din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria și U.R.S.S. Cei mai tineri demonstranți, pionierii, cu pasiunile și preocupările lorFoto : Agerpre*
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Telegramă
Excelenței Sale

Domnul ZALMAN SHAZAR
Președintele Statului Izrael TEL AVIVIn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal adresez felicitări cordiale Excelenței Voastre și urări de prosperitate poporului izraelian cu prilejul celei de-a XX-a aniversări 

a zilei naționale a Statului Izrael.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cronica

PLECAREA LA GENEVA 
A UNEI DELEGAȚII 

GUVERNAMENTALE ROMÂNE

în „Cupa Davis", 4 — 1
i .... ■ ■

cu Danemarca

0 DELEGAJIE A C.C. AL P. C. R.,
CONDUSĂ Of TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU, 

A PLECAT SPRE TUNIS

Joi după-amiază a părăsit Capitala plecînd în Elveția, delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, care va participa la lucrările celei de-a XXI-a Adunări mondiale a sănătății și la a 42-a sesiune a Consiliului Executiv O.M.S., ce vor a- vea loc la Geneva în cursul lunii mai.

FOTBALIȘTII NOȘTRI 
PESTE HOTARE

LINZ: Romania-Austria 1-1

Tenismanii
noștri

Joi dimineața a plecat spre Tu
nis o delegație a C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Economic, care, la invitația Partidului Socialist Desturian, va face o vizită în Republica Tunisia.Din delegație mai fac parte tovarășii Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vlad, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Vasile

Marin, prim-secretar al Comitetului Județean Ialomița al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean provizoriu Ialomița.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass și Ilie Rădulescu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid. (Agerpres)
A apărut revista

„PROBLEME ECONOMICE"
nr. 4/1968

★A părăsit Capitala, înapoindu-se în Franța, delegația oficială de ziariști francezi care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a făcut o vizită de documentare în țara noastră. Din delegație au făcut parte Jacqueline Baudrier Perriard, redactor șef al emisiunii actualitatea vorbită la O.R.T.F., J.M.J. Ogliastro, șeful serviciului diplomatic al ziarului „Le Figaro", Bernard Feron de la „Le Monde", A. P. Gregoire de la „La Croix" și Hugues Barbe de la „Nouvel Journal".In cursul vizitei, membrii delegației au fost primiți de G. Macoves- cu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe. De asemenea, au a- vut convorbiri cu membri”' ai conducerii unor instituții din București și din țară. Delegația de ziariști a vizitat, de asemenea, întreprinderi industriale și obiective ■culturale și turistice din București și județele Prahova, Argeș, Olt, Dolj, Mehedinți, Vîlcea, Sibiu, Brașov și Constanța.

OLSZTYN: România - Polo
nia 0-0 (echipe de tineret)

(Agerpres)
Numărul pe luna aprilie al revistei publică sub titlul „150 de ani de la nașterea lui Karl Marx“, articolele : Aportul lui 

K. Marx Ia dezvoltarea științei 
' economice de dr. N. IVANCIU, 

însemnări inedite ale Iui 
K. Marx privind locul Româ
niei în economia europeană de 
dr. AUGUSTIN DEAC.

In continuare revista cuprin- 
1 de materialele : Cointeresarea 

materială — pîrghie eficientă 
în activitatea de conducere a 
întreprinderilor de GH. STOI
CA, Concordanța între formele 
de așezare a populației și re
partiția teritorială a forțelor 
de producție de G. GUȘTI, Ce
rințele proporționalității în sfe
ra circulației bănești de D. PA- TAPIEVICI, Considerațiuni cu 
privire la raportul dintre cali
tatea produselor și eficiența e- 
conomică de H. FALCON, Tu
rismul în România și creșterea, 
eficienței sale economice de

N. BOZDOG, Timpul directo
rului de întreprindere de GH. RĂBOACĂ și I. MOLDO
VAN, Probleme privind orien
tarea și realizarea investițiilor 
în C.A.P. de ANGHEL DUMITRESCU, Agricultura și struc
tura agrară a Danemarcei de V. MARIAN, precum șl : Cri
terii de valorificare științifică 
a gîndirii economice din trecut de ANETA SPIRIDON — la rubrica „Schimb de păreri" ; An
glia și Piața comună de I. VIANU — la rubrica „Răspunsuri la întrebările cititorilor" ; Perfecționarea programă
rii interne și extinderea tehno
logiei de grup la uzinele „Uni- rea“-Cluj de P. GAVRILIU și 
T. MOGA (Cluj), Primele for
me ale organizării socialiste a 
industriei în România de dr. G. SONEA și dr. GH. DRĂGAN, 
Aspecte concrete ale planificării în Franța de dr. VASILE RAUSSER — la rubrica „însemnări".

PRONOEXPRES
NR. 18 DIN 1 MAI 1968EXTRAGEREA I: 21 19 25 30 16 — 33 44.FOND DE PREMII: 461 502 lei.EXTRAGEREA A II-A: 4 10 38 27 34 — 25 17.FOND DE PREMII: 341 571 lei.
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LISTA DE CiȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile 

C. E. C. cu cîștiguriTRAGEREA LA SORȚI DIN30 aprilie 1968

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Crlstescu — 20.
O Opera română : Rigoletto — 19,30. 
a Teatrul de stat de operetă : Secre
tul lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heldelbergul de altă
dată — 19,30, (sala Studio) : Părinții 
teribili — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia pu
blică — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : Macbeth — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Kean — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albastră 
— 20.
• Teatrul Giuleștl (in sala Teatrului 
evreiesc de stat) : Martorii se su
primă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea": Hora 
domnițelor — 20.
• Teatrul Mic : Incident la Vlchy 
— 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll 
necunoscuți — 16.
© Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" : Viața e un vis — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum
— 17, (sala din str. Academiei) : Vră
jitorul din Oz — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca Ia Tănase — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.
• Circul de stat : Fantezii de lamă
— 20.

cinema
o Răzbunarea haiducilor : PATRIA — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 
(la ambele completarea Digul), GRĂ
DINA CAPITOL — 19,30.
• Ea va ride : REPUBLICA (comple
tare Intre două bombardamente) — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45, FESTI
VAL (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în județele 
Constanța șl Tulcea) — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, STADIONUL DI
NAMO — 19,30.
© EI Dorado : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2361 — orele 17,15 și 
seria 2362 — orele 20,15, LUCEAFĂ
RUL (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în județele 
Constanța și Tulcea) — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30, GRĂDINA DOINA 
— 19,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 
19,30, FEROVIAR — 10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21, EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
© Zile de vară : BUCUREȘTI (com
pletare Flori pentru litoral) — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21.
© Sînt și eu numai o femele : CA
PITOL (completare Reportaj din Țara 
Bîrsei) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,1; 16; 
18,15; 20,30.
© Fragii sălbatici : CENTRAL (com
pletare Cîntece în lemn) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
© O stea cade din cer : CINEMATE
CA — 10; 12,30.o Haiducii; Răpirea fecioarelor : LU
MINA — 9; 12,30; 16; 19,30.
?Tom și Jerry : DOINA (completare 

uga Dușcăi) — 9; 10,30; 12; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.

© Viața în doi : UNION (completare 
Cu dansatorii maghiari în Grecia) — 
15,30; 18; 20,30.
© Certitudinea probabilităților — Mica 
panteră și prietenul el — Lucian Gri- 
gorescu — Cărțile de început — La 
toate latitudinile — Pe urmele unui 
film dispărut — Orizont științific nr. 
3/1968 : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
© Pentru cîțlva dolari In plus : GIU- 
LEȘTI (completare Digul) — 10; 15; 
17,45; 20,30, ARTA — 9—14 în conti
nuare; 17; 20,15, la grădină — 19,30, 
GRĂDINA RAHOVA — 20.

O lume nebună, nebună, nebună : 
NFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 

10; 16; 19,15, FERENTARI — 15,30; 19. 
o Blestemul rubinului negru : DACIA 
(completare Reportaj din Țara Bîrsei)
— 8,30—16,45 în continuare; 19; 21, 
GRĂDINA VITAN — 19,30.
© împușcături pe portativ : BUZEȘTI 
(completare Digul) — 15,30; 18; 20,30. 
« Căutați idolul : CRINGAȘI (com
pletare Lupta internă a speciilor) — 
15,30; 18; 20,30.
© Praștia de aur : BUCEGI (comple
tare Intre două bombardamente) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Eddie Chapman, agent secret s 
GLORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30. 
© Valetul de pică : UNIREA (com
pletare Atențiune, ciuperci !) — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20.
© Topkapi : TOMIS (completare Fata 
vîntului) — 9—16 în continuare; 18,30; 
21, la grădină — <19,30, AURORA (com
pletare Pilule II) — 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30, la grădină — 20, FLAMURA 
(completare Băiatul și cărbunele) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© O sută unu daimațieni : FLACĂRA 
(completare Năică pleacă la Bucu
rești) — 15,30; 18; 20,30.
© Sfîntul la pîndă : VITAN (comple
tare Orizont științific nr. 12/1967) — 
15,30; 18; 20,30, LIRA (completare A- 
Ventură romantică) — 15,30; 18; 20,30, 
la grădină — 19,30.
© Hocus-Pocus : POPULAR (comple
tare Mitică șl formula iul de viață)
— 15,30; 18; 20,30.
© Intoarce-te : MUNCA (completare 
Orizont științific nr. 2/1968) — 16; 
18,15; 20,30.
© Apă curativă : MOȘILOR (comple
tare Gustav modifică) — 15,30; 18;
20.30.
• Am întîlnlt țigani fericiți : COS
MOS (completare Orizont științific nr. 
1/1968) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. >
© Profesorul distrat : VIITORUL 
(completare In Egiptul nou) — 15,30; 
18; 20,30. , ;
© Leul african : VOLGA (completare 
O după-amiază plină de peripeții) — 
10—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45.
© Eu, eu, eu... șl ceilalți : FLOREAS- 
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Eroll de la Telemark : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
o Trei grăsuni : PROGRESUL (com
pletare încercări) — 20,30.
e Răpirea fecioarelor : DRUMUL SĂ
RII (completare Flori și insecte) — 15; 
17,30; 20, PACEA (completare Orizont 
științific nr. 2/1968) — 15,45; 18; 20,15.
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parțial
ă totală1 31535 03 100 000 100 000

1 32760 38 75 000 75 0001 59042 27 50 000 50 0001 16300 40 25 000 25 0001 49319 33 10 000 10 000
1 20227 05 5 0001 13813 19 5 0001 30741 42 5 000
1 57967 28 5 0001 49292 35 5 0001 04055 15 5 000
1 50492 28 5 000 35 000

Inat ieiEj0)
60 993 40 2 00060 636 38 2 000 360 00060 001 42 2 00060 940 18 1 00060 200 11 1 000 120 000600 28 39 800600 84 23 800600 20 09 800 1 440 0002 112 TOTAL 2 215 000Cîștigurile revin, întregi, obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei. 50 și 25 lei primesc 1/2, 1/4, respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin filialele C.E.C.

A

t V

17,30 Pentru cei mici ; A.B.C. — De 
ce ? 18,00 Drumuri și popasuri — emi
siune turistică. 18,20 Buletinul circu
lației rutiere. 18,30 Curs de limba 
spaniolă (lecția a 14-a). 19,00 Tinerețe, 
tinerețe. La porțile cunoașterii. 19,30 
Telejurnalul de seară. 19,50 Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 20,00 Actua
litatea agricolă. 20,20 Studioul muzi
cal : Beethoven (II). 20,40 Caruselul 
varietăților. 21,00 Reflector. 21,15 Film 
artistic : „O invenție minunată". 22,30 
Artă plastică. 22,45 Telejurnalul de 
noapte. 23,00 închiderea emisiunii.

Austria : Hodscher — Gebhardt, Glechner, Eigenstiller, Frăhlich — Sturmberger, Starek, Fiala (min. 53 Hikkersberger) — Parits, Kâglber- ger, Siber.
România : Coman —- Ivăncescu, Barbu, Hălmăgeanu, Deleanu — Grozea, Dinu, Dobrin (Nunweiller IV — din min. 85) — Sasu, Ionescu, Kallo.Au marcat : Kallo min. 8 și Siber min. 85.Stadionul „Lask' din Linz, 32 000 spectatori. Arbitru : dr. Galba (Cehoslovacia).
LINZ (prin telefon, de Ia trimisul 

nostru). — O serie de motive au făcut ca acest meci amical să fie așteptat cu interes particular în Austria ; printre spectatorii prezenți pe stadionul din Linz s-au aflat toate personalitățile fotbalului autohton, precum și vechea noastră cunoștință, antrenorul echipei Elveției, Erwin Balladio...Notînd aceste motive să înserăm sensul absolut al jocului: verificarea și omogenizarea loturilor celor două echipe, ambele luînd peste puțină vreme startul în preliminariile C.M. Adăugind apoi și situația critică, oarecum asemănătoare, a celor două echipe în trecutele competiții la care au luat parte, precum și schimbările survenite sub raportul componenței loturilor, avem tabloul complet al intențiilor cu care s-au prezentat la meci cei doi conducători tehnici, Emmerich Vogi și Erwin Alge. Pentru Vogi partida a avut și o însemnătate a- parte, el conducînd formația reprezentativei într-un joc internațional după o pauză destul de mare.Rezultatul de egalitate cu care s-a încheiat partida exprimă raportul de forțe de pe teren, felul în care s-au desfășurat „ostilitățile'. Noi am practicat un joc mai bun în primele 45 minute, gazdele revenind puternic după pauză, mai accentuat după min. 70, cînd „căderea" mijlocașilor Dobrin și Grozea a determinat nedorita renunțare la jocul de pase, arma cu care se impuseseră pînă atunci fotbaliștii români. Golul egalizator al lui Siber a fost urmarea firească a evenimentelor petrecute ultima jumătate de oră, cînd pa noastră a mizat totul pe rare.Care sînt prim meci noastre ?Rezultatul tatea de la tuie un suport moral care să îngăduie antrenorilor și jucătorilor să lucreze cu calm și perseverență pentru eliminarea lacunelor (destul de multe) care persistă și care s-au văzut și miercuri în momentele grele din ultima parte a meciului. Deficiențele sînt mai ales de ordin tactic și ale pregătirii fizice. Ideea tactică preferată de către conducerea tehnică a formației noastre (1—4—3—3) a fost realizată în joc doar pe jumătate, datorită în special unei situații oarecum ciudate. Să explicăm : Echipa a fost concepută pornind de la posibilitățile (calitățile, dacă vreți) pe care le are Dobrin și s-a preconizat o formulă tactică și un program de joc în funcție de acest element esențial. Partea ciudată este că lui Dobrin i s-a indicat să joace altfel decît știe s-o facă, a- dică în funcție de posibilitățile colegilor săi de linie, de echipă. Și bineînțeles piteșteanul s-a sufocat în 40 minute, majoritatea timpului alergînd fără rost pe teren, nemai- vorbind că la ora actuală nici nu este în cea mai bună formă.Cazul ni se pare destul de serios, meciul cu Austria deschizînd

Minutul 8: echipa

și-au asigurat 
calificarea

noastră conduce prin golul înscris de Kallo
Telefoto : U.P.I. — Agerprescomplicată : Ce viitor daca Do-

în echi- apă-acestimpresiile dupăal reprezentativeitesteste Linz meritoriu, egali- putînd să consti-

A

astfel o problemă se va întîmpla în brin nu va da satisfacție dintr-un motiv sau altul? Pentru că în asemenea condiții întreg eșafodajul echipei se dărîmă. In partea a doua a jocului, Sasu a încercat să preia sarcinile lui Dobrin, venind la mijlocul terenului, dar constănțeanul nu are nici clarviziunea acestuia, nici condiția tehnică necesară.Partida Austria-România prezintă totuși un pas înainte pe drumul selecționării și pregătirii e- chipei nînd tilor stima publicului, concretizată în- tr-o evoluție satisfăcătoare. Nota cea mai mare se cuvine desigur apărării, care a dus greul acestui joc, corespunzînd în linii generale. Remarcăm apoi debutul strălucit al lui Dinu în echipa națională, precum și contribuția hotărîtoare în realizarea rezultatului a lui Coman, Barbu, Dinu, Hălmăgeanu, Sasu, Deleanu, Kallo. De la gazde ne-au plăcut Siber, Koglberger, Starek, Hikkersberger.Selecționerul austriac Erwin Alge era mulțumit de felul în care s-au mișcat jucătorii săi, desigur golul lui Siber — o egalare ce părea că nu mai este posibilă — contribuind la aceasta : „Apărătorii dv. ar fi descurajat orice înaintare, dormite pe a noastră, în care nu Joacă nici o stea continentală. Poate că am mai fi meritat un gol în ultimul sfert de oră (Koglberger a avut o mare ocazie), dar și 1—1 este bun, atunci cînd egalezi cîteva minute înainte deȘi acum, înainte de a cîteva spicuiri din presa de joi : „EXPRESS" scrie : ma repriză, românii au deseori echipa Austriei jucînd lucid, luînd chiar de la început a- vantajul de un gol. In partea a doua a meciului ei s-au retras cu toții în apărare, ceea ce a constituit o greșeală tactică. Apărătorii români au jucat cu multă fermitate, anihi- lînd toate acțiunile înaintașilor austrieci. Românii practică un fotbal în continuă mișcare, tehnic, dar posibilitățile lor nu s-au văzut decît în prima repriză'.Sub titlul : „Egalarea abia în min. 85', „KURIER" remarcă : „înaintarea Austriei n-a reușit să se descurce în fața fermei apărări a României. Am avut mari emoții pînă am reușit să egalăm, fapt care s-a întîmplat abia în ceasul al doisprezecelea. Forța românilor constă în faptul că ei trec foarte ușor și rapid din apărare în atac. Dacă și în repriza a Il-a ar fi păstrat același stil de joc, plecat de aci țioasă'.
Iar „LINZER ne : „Românii atletici și tehnici. In mod deosebit ne-au plăcut Coman, Barbu, Dinu,

consem-reprezentative, totodată dorința fotbaliș- noștri de a-și recîștiga

cu sfirșit*. încheia, vieneză „In pri- depășit

cu o victorie
VOLKSBLATT"sînt jucători

ÎN CÎTEVA RINDURI
O IN

X„CUPAHamburg a obținut la CardiffMECI RETUR PENTRU 
CUPELOR" la fotbal, S. V. o surprinzătoare victorie cu scorul de 3—2 (1—1) în fața echipei Cardiff. (Primul joc se încheiase la egalitate: 1—1). De remarcat că vest- germanii au înscris golul în minutul 90.

reprezentativele Poloniei și Olandei. Scor: 0—0.
victorios

O ÎN FINALA „CUPEI 
LOR" S. V. Hamburg va învingătoarea din cea de-a mifinală: A. C. Milan — Miinchen. Prima manșă aîntîlniri disputate miercuri lano a revenit fotbaliștilor cu scorul de 2—0 (0—0).

CUPE- juca cu doua se- Bayern acestei la Mi- italieni
O IN SEMIFINALELE „CUPEI 

ORAȘELOR TÎRGURI" la fotbal, la Dundee, echipele Dundee și Leed au terminat la egalitate: 1—1.
O LA PARIS, în cadrul preliminariilor turneului pre-olimpic de fotbal, echipa Franței de amatori a învins cu 3—1 (1—0) echipa de a- matori a Austriei.
O PESTE 30 000 DE SPECTATORI au urmărit meciul internațional de fotbal desfășurat la Varșovia între

ar fi pre-spu- buni.

Dobrin. fost un reușind In prima paris, Dobrin a adevărat vrăjitor al mingii, să facă cu ea orice vroia'.
Valentin PAUNESCU

Miercuri, 
s-au intilnit 
de fotbal echipele de 
României și Poloniei, 
încheiat nedecîs : 0—0.

★

la Olsztyn (Polonia) 
într-un meci amical 

tineret ale 
Jocul s-a

Ora la care s-au încheiat partidele de marți (după închiderea ediției ziarului nostru) nu ne-a permis să informăm a- supra desfășurării și a rezultatului ultimelor două partide, decisive pentru calificare, din meciul de tenis pentru „Cupa Davis' dintre echipele reprezentative ale României și Danemarcei. Tenismanii noștri Țiriac și Năstase au învins în ambele partide de simplu, e- chipa română totalizînd deci 4 victorii (în toate probele de simplu) față de numai una (în proba de dublu) a selecționatei daneze.Marți, Ion Țiriac a cîștigat în trei seturi (6—1, 6—3, 6—1) în în fața lui Torben Ulrich, Ilie Năstase însă a trebuit să se întrebuințeze foarte serios pentru a-1 învinge pe Jorgen Ulrich. A cîștigat primele două seturi (cu 6—2 și 11—9), a pier-' dut apoi două seturi (de fiecare dată cu 4—6), pentru ca, în sfîrșit, să-și adjudece setul decisiv cu 6—4* și astfel victoria asupra danezului.Echipa României urmează să întîlnească în turul următor al „Cupei Davis' pe învingătoarea din meciul Luxemburg — Norvegia.
5 țări

la „Cursa

© Startul — astăzi •— de

Din Sinaia, astăzi, în jurul orei 13, 
se va da startul în prima etapă a edi
ției a IX-a a „Curiei munților", or
ganizată de clubul sportiv Dinamo 
București în cinstea împlinirii a '20 de 
ani de la înființarea sa. Traseul etapei, 
ca de altfel al întregii competiții, are 
un pronunțat caracter muntos. Din 
plecare, șoseaua urcă spre Predeal, 
coboară vertiginos serpentinele Timi
șului către Brașov, urcă mai departe 
spre Vlădeni, ae unde — pe același 
drum — cicliștii vor face cale întoarsă 
pînă la Sinaia.

Etapa a Il-a, mîine, sîmbătă, măsoa
ră 140 km, se desfășoară aproximativ 
pe același traseu, cu singura deosebire 
că de la Brașov va fi urmat drumul 
către orașul- Sf. Gheorghe. Ultima 
etapă, duminică dimineața, are urmă
torul itinerar t Sinaia—Predeal—Bra-

munților

la Sinaia

//

șoc—Bran—Moeciu de Jos—Rîșnov—• 
Pinul Rece—Azuga—Sinaia.

Punctele de cățărate, examene de 
virtuozitate pentru grimperi, sînt: Ti
miș (în etapele 1 și II — la întoar
cere), Moeciu de Jos — la ducere și 
Pîrîul Rece — la întoarcere (in etapa 
a IlI-a).

■ArIeri după amiază caravana ciclistă internațională a plecat din București la Sinaia. Din plutonul de circa 60 de alergători fac parte, printre alții, cicliști fruntași din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Uniunea Sovietică și România, unii selecționați de pe acum în loturile naționale respective pentru cursele de mare anvergură ale anului — „Cursa Păcii", „Tour de 1’Avenir", turneul olimpic.
în partidele de ieri cu selecționatele armatei franceze

STEAUA A CÎȘTIGAT LA VOLEI...
Aseară, în sala Floreasca, s-au în- tîlnit într-un meci amical echipele de volei Steaua București și selecționata armatei franceze. Partida s-a încheiat

...Șl A PIERDUT

cu victoria voleibaliștilor bucureșteni cu scorul de 3—0 (15—5 ; 15—3 ; 15—11).
LA RUGBI

o LA WALNUT se desfășoară în aceste zile un concurs de verificare al atlețllor fruntași nord- americani. Art Walker a cîștigat proba de triplusalt cu 16,42 m, iar Bob Seagren a realizat 5,21 m în proba de săritură cu prăjina. Cursa de 880 yarzi a revenit lui Martin McGrady, cronometrat cu timpul de l’49”4/10 (echivalent cu l’48”8/10 pe 8C0 m).
o PROBELE DE SLALOM U- 

RIAȘ din cadrul concursului internațional de schi alpin, desfășurat la La Creusaz (Elveția), s-au bucurat de o participare valoroasă. La masculin, pe primul loc s-a clasat elvețianul Willy Favre, iar la feminin austriaca Heidi Zimmermann.

• CEA DE-A 22-A EDIȚIE a campionatului unional de hochei pe gheață s-a încheiat cu victoria formației Ț.S.K.A. Moscova, care a ocupat primul loc cu 82 de puncte (din 44 de meciuri). Campionii au cîștigat 39, au terminat la egalitate 4 și au pierdut numai o singură partidă, înscriind 278 de goluri și primind 90.
O INTRE 23 ȘI 25 AUGUST va avea loc, la Leipzig, a doua ediție a campionatelor europene de atletism rezervate juniorilor. Pînă în prezent s-au primit înscrieri din partea a 12 țări : Albania, Bulgaria, Belgia, Cehoslovacia, Italia, Iugoslavia, România, Polonia, Spania, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. Germană.

Stadionul Republicii din Capitală a găzduit ieri dimineață meciul internațional de rugbi — retransmis în direct pe „micul ecran" — dintre echipa Steaua și selecționata armatei franceze. In palmaresul unor astfel de întreceri dintre rugbiștii militari români și francezi, acest meci este al patrulea ; primul a avut loc în 1926, al doilea patruzeci de ani mai tîrziu (în 1966, la București), iar al treilea — anul trecut — la Vichy.Rugbiștii francezi au obținut și de data aceasta victoria. Scor final : 19—11 (6—3). Jocul, în general plăcut, cu numeroase acțiuni ale liniei de trei-sferturi, a prilejuit o dispută dîrză, de mare luptă. Preferind jocul

la mînă (deopotrivă cu înaintarea șl cu trei-sferturile), oaspeții au avut în majoritatea timpului inițiativa. Insistența lor în fazele fixe ale grămezii sau în tușă a incomodat vădit formația noastră, căreia nu i-au reușit deloc intențiile ofensive. Nu-i mai puțin a- devărat că rugbiștii noștri au întârziat adesea repunerea balonului în joc; transmiterea lui trei-sferturilor de către mijlocașul la grămadă s-a făcut cu încetinitorul sau... imprecis. Totodată, ei au comis — în bună parte ca urmare a ritmului susținut impus de oaspeți — unele iregularități pena- lizabile cu lovituri de pedeapsă. De cîteva ori astfel de greșeli s-au produs foarte aproape de buturile propriu

o CUNOSCUTUL SPORTIV 
BRAZILIAN Nelson Pessoa a obținut • prima sa victorie în cadrul marelui concurs de călărie de la Nisa. Concurînd pe calul • „Corcovado", Pessoa a străbătut traseul în l’34”6/10, totalizînd 34 puncte. L-au urmat în clasament Hubert Parot (Franța) cu 32 puncte și Herve Daout (Belgia) cu 31 puncte.

O MÎINE, PE NEP-STADION din Budapesta se vor întîlni în prima „manșă" a sferturilor de finală din cadrul campionatului european e- chipele de fotbal ale Ungariei și U.R.S.S. Toate cele 100 000 de bilete afectate acestui joc au fost vîndu- te. Pînă în prezent, echipele U.R.S.S. și Ungariei s-au întîlnit de 8 ori. De trei ori au cîștigat fotbaliștii sovietici, o dată cei maghiari, patru jocuri încheindu-se la egalitate.
<■<

Fază din întîlnirea de rugbi dintre echipele Steaua București și selecționa* ta armatei franceze (Foto : M. Cioc)

■
■M



viața internațională
1 MAI PESTE HOTARE

UNIUNEA SOVIETICĂ

Poporul sovietic a sărbătorit ziua solidarității internaționale a oamenilor muncii din întreaga lume în- tr-o atmosferă entuziastă, Ora 10. în Piața Roșie, la tribuna mausoleului lui Lenin, au luat loc Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nicolai Podgomîi și alți conducători de partid și de stat sovietici. După ce a primit raportul comandantului parăzii militare și â trecut în revistă trupele aliniate în piață, ministrul apărării al Uniunii Sovietice, mareșalul Andrei Greciko, a rostit de la tribuna mausoleului o ’ scurtă cuvîntare. Parada militară 
a fost deschisă, ca în fiecare an, de membrii academiilor militare. Defilarea unităților tuturor genurilor de arme ale forțelor armate sovietice s-a încheiat cu unitățile 
de rachetiști.Festivitățile din Piața Roșie au continuat cu defilarea sportivilor, cărora le-au urmat coloanele reprezentanților oamenilor muncii din Moscova. Demonstranții purtau steaguri, pancarte pe care erau scrise cuvinte de salut în cinstea sărbătorii internaționale a oamenilor muncii, a solidarității proletare, a păcii și prieteniei între popoare, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului.

REPUBLICA

DEMOCRATĂ VIETNAM

Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită de poporul vietnamez sub semnul hotărârii sale nestrămutate de a face totul pentru înfrângerea imperialiștilor americani. Această năzuință fierbinte a fost reafirmată cu o deosebită vigoare la mitingul oamenilor muncii, care a avut loc la Hanoi miercuri dimineața, în prezența lui Ho Și Min, președintele R.D. Vietnam, Le Duan, prim- secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, și a altor conducători de partid și de stat. Luînd cuvîntul, președintele C.C. al Federației sindicatelor din Vietnam, Hoang Quok Viet, a adus mulțumiri partidelor comuniste, guvernelor, clasei muncitoare și popoarelor din țările socialiste, popoarelor întregii lumi, populației progresiste din S.U.A., Federației Sindicale' Mondiale și organizațiilor democratice internaționale pentru ajutorul crescînd, tot mai eficient acordat poporului vietnamez în lupta sa împotriva agresiunii S.U.A. Vorbind despre posibilitățile soluționării politice a problemei vietnameze și a stabilirii de contacte preliminare între R.D.V. și S.U.A., vorbitorul a subliniat, printre altele, că „răspunderea pentru tergiversarea stabilirii de contacte revine întrutotul părții americane. Clasa muncitoare și poporul țării noastre — a subliniat el — condamnă energic încăpățânarea și fățărnicia cercurilor guvernante din S.U.A.".
CEHOSLOVACIA

Demonstrația oamenilor muncii praghezi cu prilejul zilei de 1 Mai a avut loc pe sțrada Na Prikope din capitala R.S. Cehoslovace. La tribuna oficială au 'luat loc conducătorii de partid și de stat cehoslovaci, în frunte cu A. Dubcek și L. Svoboda, reprezentanți ai Frontului Național, ai organizațiilor obștești, oameni de știință și cultură. După intonarea imnului de stat al R.S. Cehoslovace, A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., a rostit o scurtă cuvîntare. El a chemat pe oamenii muncii la îndeplinirea sarcinilor ’ ce decurg din programul de acțiune al C.C. al Partidului Comunist Cehoslovac. Vorbitorul a transmis salutul poporului cehoslovac adresat cu prilejul zilei de 1 Mai popoarelor din țările socialiste, tuturor oamenilor muncii' din lumea întreagă. Timp de peste 4 ore, prin fața tribunelor au trecut zeci de mii de locuitori ai capitalei, care și-au manifestat hotărârea de a transpune în viață ideile cuprinse în programul de acțiune al P.C.C., de a munci cu abnegație pentru înflorirea Cehoslovaciei.
UNGARIA

La Budapesta, tradiționala demonstrație a oamenilor muncii închinată zilei de 1 Mai a avut loc în piața „Gheorghe Doja". în tribuna oficială au luat loc Janos Kadar, Losonczi Pal, Jeno Fock și alți conducători de partid și de statînainte de începerea demonstrației, Gaspar Sandor, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor, a adresat un salut oamenilor muncii din Budapesta, ca și celor din întreaga țară. Demonstrația a fost deschisă de impresionantele coloane ale pionierilor și tinerilor din Budapesta, urmate de oameni; muncii din marii® uzine ale capitalei.

• REPRIM

POPULARĂ CHINEZĂ

De 1 Mai, Pekinul a îmbrăcat haină de sărbătoare. Pretutindeni fluturau drapele de stat și steaguri roșii. Lozinci mari fixate pe frontispiciile clădirilor chemau la sprijinirea luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, la eliberarea Taivanului, la solidaritatea popoarelor din Asia, Africa și America Latină, a popoarelor din întreaga lume împotriva imperialismului american. Ca șl în anii trecuți, grupuri mari de locuitori ai capitalei s-au îndreptat spre parcuri pentru a asista la spectacole, s-au plimbat cu bărcile pe lacurile din împrejurimi. Formații artistice au prezentat programe inspirate din munca și lupta poporului chinez în construcția socialismului. Numeroase delegații străine s-au alăturat locuitorilor capitalei, asistînd la spectacole, vizitând diferite parcuri.Seara, în piața Tien An Min, în prezența lui Mao Țze Dun, Lin Biao, Ciu En-lai și a altor conducători de partid și de stat chinezi, a membrilor corpului diplomatic și invitaților străini, a sute de mii de oameni care au umplut vasta piață, au avut loc jocuri de artificii.
BULGARIAZiua de 1 Mai a fost sărbătorită în Bulgaria sub semnul pregătirilor pentru cea de-a 25-a aniversare a victoriei revoluției socialiste din septembrie. La tribuna mausoleului lui Gheorghi Dimitrov au luat loc conducători de partid și de stat în frunte cu Todor Jivkov.în fruntea coloanelor printre demonstranți se aflau siderurgiștii de. la tînărul vlăstar al industriei grele bulgare — Combinatul metalurgic Kremikovțî, muncitori de la uzina producătoare de mașini pentru așchierea metalelor și alte mari întreprinderi. Pentru tineretul bulgar, gazda celui de-al 9-lea festival mondial al tineretului și studenților. demonstrația de 1 Mai a constituit un prilej de puternică afirmare a solidarității lor cu tineretul lumii. Demonstrații similare au avut loc în toate orașele și comunele mai mari de pe întreg cuprinsul țării.
FRANȚAAproximativ 100 000 de muncitori, tineri și reprezentanți ai < diverselor partide au răspuns chemării Confederației Generale a Muncii din Franța, manifestînd cu prilejul zilei de 1 Mai pe străzile Parisului. Manifestanții au străbătut tradiționalul traseu cuprins între Palatul Republicii și Piața Basti- liei, cîntînd cîntece revoluționare și scandînd lozinci în sprijinul mișcărilor de eliberare și a luptei drepte a poporului vietnamez. în mica localitate Nucourt, situată la 60 km de Paris, la festivități populare și-a dat concursul și ansamblul de

transmit:agențiile de presă
Adunarea Generală a O.N.U. a reluat joi dezbaterile în problema Africii de sud-vest. Pe lista vorbitorilor s-au aflat reprezentanții Mauri- taniei, Tanzaniei și Liberiei.

în Republica Arabă Unită a avut loc ieri referendumul asupra programului politic expus de președintele Nasser la 30 martie. Peste 7 milioane de cetățeni s-au prezentat la centrele de vot pentru a se pronunța asupra acestui program, care preconizează transformări în viața politică ți economia țării. Rezultatele definitive ale referendumului vor putea fi cunoscute astăzi.
Alegerile preliminare din 

Massachusetts. Guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, a cîștigat alegerile preliminare republicane din statul Massachusetts. El a obținut 30 514 voturi, față de 25 705 totalizate de fostul vicepreședinte, Richard Nixon, La democrați, senatorul Eugene McCarthy a întrunit a- proape dublul voturilor totalizate de Robert Kennedy, originar din acest stat.
Conducta care va trans

porta petrolul sirian spre 
Mediterană, cu o lungime de 650 kilometri, a fost inaugurată miercuri la Tel-Adass. Luînd cuvîntul la ceremonia care a avut loc cu acest prilej, premierul Siriei, Zeayyen, a insistat asupra importanței economice și ,politice a noii construcții. El a subliniat semnificația hotărârii statului sirian de a-și exploata singur resursele petrolifere, fără amestecul unor companii străine. 

cîntece și dansuri folclorice al sindicatelor din Sibiu, sub conducerea artistului emerit Florin Comișel.
ITALIAîn imensa piață San Giovanni din Roma, loc tradițional al adunărilor populare șl muncitorești, a avut loc uri miting la care au participat zeci de mii de oameni ai muncii din capitala Italiei și localitățile din împrejurimi. Vorbitorii s-au ocupat de problemele care preocupă în prezent clasa muncitoare italiană: condițiile sale de muncă și de trai, lupta împotriva concedierilor, necesitatea dezvoltării unității de luptă sindicală etc. Numeroase lozinci reafirmau solidaritatea parti- cipanților la adunare cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane.Seara, piețele și monumentele istorice, celebrele fîntîni din Roma au fost iluminate feeric. într-o serie de localități din jurul Romei s-au desfășurat serbări populare și întreceri sportive.

STATELE UNITELa New York, mitingul de 1 Mai a fost organizat în piața „Union. Square11. La această manifestație, la care au participat mii de oameni ai muncii, au luat cuvîntul Gus Hali, secretar general al P.C. din S.U.A., conducători ai diferitelor organizații progresiste, veterani ai mișcării muncitorești, conducători ai sindicatelor, studenți. Vorbitorii au cerut să se pună capăt discriminări’ rasiale din S.U.A., să se înceteze agresiunea americană în Vietnam, să se extindă lupta împotriva oricăror forme de asuprire.
SPANIAPentru prima oară de la războiul civil clasa muncitoare spaniolă a organizat cu prilejul zilei de 1 Mai mari manifestații la Madrid și în majoritatea centrelor industriale ale Spaniei. într-un. comunicat publicat miercuri seara, comisiile muncitorești din, Madrid califică drept un „triumf" primele două zile de luptă (30 aprilie și 1 mai). „In pofida a zeci de mii de polițiști, a unei propagande feroce, a unor a- menințări odioase și a arestărilor preventive — se arată în comunicat —■ noi am trecut la o nouă etapă plină de speranțe în lupta clasei muncitoare spaniole".în comunicat se subliniază că în principalele orașe au avut loc marșuri la care au participat mii de manifestanți, s-au desfășurat greve de anvergură la uzinele Kelvinator, Casa, Ericksson, Siemens și Ildea. La Madrid, drapele republicane și roșii au fost înălțate pe numeroase clădiri din cartierele muncitorești Vallecas și Tetuan.

JAPONIALa Tokio, în parcul Yoyogi, pe locul fostului sat olimpic, s-au adunat circa șase sute de mii de muncitori și alte categorii de oameni ai

Parlamentul francez și-a reluat ieri lucrările cu discutarea unui proiect de lege privind majorarea concediului de odihnă, depus de grupul parlamentar comunist. Un proiect a- semănător a fost prezentat și de grupul deputaților majoritari, astfel că acest deziderat are șanse de aprobare.
Prețul aurului a crescut joi la Londra cu 5 cenți, ajungînd l'a 39,25 dolari uncia. Este cel mai ridicat preț al metalului prețios atins de la redeschiderea pieței libere a aurului din Londra, cu o lună în urmă.
Populația Indiei se cifrează la 520 milioane locuitori. Ziarul „Național Herald" apreciază că, pînă la sfîr- șitul anului, India va avea 530 milioane locuitori.
O echipă de medici ameri

cani de la clinica Universității din Stanford (statul California), condusă de cunoscutul chirurg Norman Shumway, a efectuat joi o operație de transplantare a inimii. Nu sînt date detalii asupra pacientului, al cănii nume nici nu a fost dezvăluit, șl nici despre reușita operației.
Ambasadorul Republicii So

cialiste România în Dane
marca, Gheorghe Ploieșteanu, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Copenhaga, despre dezvoltarea turismului în România și despre facilitățile acordate turiștilor străini în țara noastră. Cu această ocazie au fost prezentate filmele „Vacanța Soarelui" și „Mînăstirile din Nordul Moldovei".

Forțele republicane din Re
publica Arabă Yemen au res
pins un nou atac al trupelor 

muncii japonezi pentru a participa la marele miting organizat de centralele sindicale.. La miting au luat cuvîntul Seiichi Katsumata, președintele Partidului socialist, Sanzo Nosaka, președintele partidului comunist, și Eiichi Nishimura, președintele Partidului socialist democratic, și președintele Sohyo, Hori, Demonstrația care a urmat s-a desfășurat sub lozincile „Să apărăm viața, drepturile și pacea prin unitatea muncitorilor", „împotriva a- gresiunii americane în Vietnam".
ALGERIALa apelul Uniunii generale a muncitorilor algerieni, al partidului F.L.N. și al altor organizații de masă, în Algeria au avut loc mitinguri și demonstrații ale oamenilor muncii, care au manifestat pentru dezvoltarea economică a Algeriei, pentru asigurarea deplinei independențe a țării și pentru solidaritate cu toate popoarele lumii care luptă pentru libertate, pace și o viață mai bună. Conducătorii algerieni âu participat la mitingul oamenilor muncii, care a avut loc în bazinul minier Ouenza, situat la circa 800 km sud-est de Alger. La miting a luat cuvîntul președintele H. Boumedienne.
CHILEUn mare miting a fost organizat de 1 Mai la Santiago, capitala statului Chile. Zecile de mii de oameni ai muncii, care s-au adunat în centrul orașului, au cerut creșterea salariilor, satisfacerea revendicărilor sindicatelor greviste, organizarea unei reforme agrare. A luat cuvîntul președintele Centralei unice a oamenilor muncii din Chile, Luis Figueroa, care a chemat la întărirea unității în lupta pentru interesele oamenilor muncii, a condamnat agresiunea S.U.A. în Vietnam și a exprimat solidaritatea chilienilor cu poporul vietnamez. Demonstrații și mitinguri de 1 Mai au avut loc în 70 de orașe din Chile.
GUINEEAPeste 70 000 de oameni ai 'muncii din Guineea au participat la demonstrația prilejuită de sărbătorirea zilei de 1 Mai. Au participat membri ai guvernului, în frunte cu președintele Seku Ture. Cu același prilej, președintele Guineei a oferit o recepție la reședința sa din Conakry.

IRAKLa mitingul de la Bagdad, organizat de Federația generală a sindicatelor din Irak, a luat cuvîntul președintele Aref, care a vorbit despre succesele repurtate ân dezvoltarea economiei irakiene. El a cerut oamenilor muncii irakieni să depună noi eforturi pentru propășirea țării, pentru prosperitatea poporului.

regaliste în regiunea de sud-vest a țării. în cursul luptelor, care au durat două zile, trupele republicane au capturat importante cantități de armament aparținînd regaliștilor.
După mai bine de 25 de 

ore de discuții, cei șase miniștri de agricultură ai țărilor făcînd parte din Piața comună, întruniți la Luxemburg, nu au putut ajunge la un acord. Piața comună a laptelui și cărnii nu va intra în vigoare la 1 iunie 1968. După cum se știe, miniștrii agriculturii nu au putut a- junge la acord nici la sesiunea care s-a terminat la 1 aprilie.
gog ? - '
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In cadrul Expoziției internaționale deschisă recent la Osaka, la care par
ticipă peste 30 de țări, România a expus standuri cu mașini și alte produse 

industriale care au atras un mare număr de vizitatori

încheierea sesiunii
Comisiei economice O.N.U.

pentru Europa
ROraifl - IHIȚIfiTOfiRE SfiU COAUTOARE fi Mfîl MUL
TOR REZOLUȚII fiDCPTfiTEGENEVA 2. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Ieri au luat sfîrșit lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa. Au fost adoptate în unanimitate mai multe rezoluții, între care cele cu privire la cooperarea industrială, cooperarea tehnico-științifi- că, dezvoltarea industriei chimice și problemele energiei în, Europa, a căror inițiatoare sau coautoare este România.Șeful delegației române, Vasile Dumitrescu, a subliniat înalta ținută a discuțiilor. In cursul acestei sesiuni — a spus el — s-au dezbă

CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ

A DREPTURILOR OMULUI
Intervenția șefuluiTEHERAN 2 — Corespondentul A- gerpres, N. Popovici, transmite : In ședința plenară a Conferinței internaționale a drepturilor omului a fost inclus pe ordinea de zi, cu 46 de voturi pentru și 32 abțineri, punctul „Respectul și aplicarea drepturilor omului în teritoriile ocupate". România a votat în favoarea includerii a- cestui punct.

Delegația română a propus un pro
iect de rezoluție privind „educarea 
tineretului în spiritul respectului 
pentru drepturile umane și al liber
tăților fundamentale ale omului". In calitate de coautori ai acestui proiect, s-au alăturat delegațiile Afganistanului, Mexicului, Tanzaniei,. R.A.U-, și Iugoslaviei.Alte proiecte de rezoluții se referă la acțiunile destinate să întărească apărarea drepturilor omului și libertățile individului.La lucrările Conferinței internaționale a drepturilor omului a luat cuvîntul șeful delegației române. 
Avram Bunaciu. El s-a referit la cadrul în care drepturile omului și libertățile sale fundamentale sînt asigurate și garantate în România, la ansamblul condițiilor — economice, sociale, politice și culturale — ce favorizează libera afirmare multilaterală a personalității tuturor cetățenilor.In continuare, vorbitorul a subliniat că în lumina principiilor universalității, nici o țară nu trebuie să fie lipsită de posibilitatea de a participa la discutarea importante-
Alegerile din Republica Democrată Vietnam 

0 EXPRESIE A UNITĂȚII 
IN JURUL FRONTULUI PATRIEI

HANOI 1 (corespondentul Agerpres, Adrian Ioneseu, transmite) : In capitala R. D. Vietnam a fost dat publicității un comunicat referitor la alegerile în organele administrative. ale puterii populare. Din primele date centralizate la Hanoi reiese că toți candidații aleși în consiliile populare ale regiunilor autonome, provinciale și municipale fac parte din Frontul patriei, care reunește Partidul celor ce muncesc din Vietnam, Partidul socialist, Partidul democrat, sindicatele, organizațiile de masă, reprezentanți ai cultelor. In noile organe administrative ale puterii populare sînt reprezentate pe larg toate păturile și categoriile sociale. De notat că mai mult de jumătate din deputați sînt tineri și femei.Un sfert din populație a votat în condițiile în care teritoriul țării con- 

gOMANl

tut probleme de larg interes, care preocupă țările continentului nostru, indiferent de mărimea lor și de sistemul lor social-economic. Spiritul constructiv care a caracterizat sesiunea și rezultatele ei promițătoare au demonstrat încă o dată largile posibilități oferite de comisie ca tribună de afirmare a tendințelor de cooperare, bazate pe respectarea independenței, suveranității și avantajului reciproc al tuturor statelor europene.Președintele sesiunii, Emmanuel Treu, a încheiat discuțiile, subliniind spiritul de cooperare manifestat în cursul lucrărilor,

delegațieî românelor aspecte privind promovarea și respectul drepturilor fundamentale ale omului pe plan internațional. Din acest punct de vedere, el a apreciat că prezența la lucrări a Republicii Populare Chineze, a Republicii Democrate Germane, a R. D. Vietnam, a R. P. D. Coreene ar fi permis conferinței să beneficieze de o contribuție importantă pentru a-și atinge scopurile.Refcrindu-se la corelația dintre drepturile omului și pacea în lume, Avram Bunaciu s-a oprit asupra condițiilor primordiale — respectul politic, .afirmarea deplinei suveranități și exercitarea dreptului popoarelor de a-și decide ele insele soarta — care fac posibile realizarea efectivă 
a drepturilor omului, asigurarea propășirii ființei umane. Condam- nînd încălcarea drepturilor poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, vorbitorul a arătat că România s-a pronunțat întotdeauna pentru eliminarea unor asemenea practici, care constituie, totodată, o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.Condamnînd colonialismul, ca negare a demnității și valorii ființei umane, vorbitorul a reafirmat sprijinul acordat de țara noastră luptei duse de popoarele o- primate din Africa de sud-vest, din Rhodesia, din teritoriile sub administrație portugheză și din alte teritorii coloniale, în vederea lichidării dominației străine, a politicii de apartheid șî a tuturor practicilor de discriminare rasială.

tinuă să fie bombardat de aviația și marina militară a agresorilor. în- tr-una din cele patru provincii, aflate în zona operațiunilor militare, alegerile s-au desfășurat între două a- tacurl americane. Cu toate acestea, populația, în totalitatea ei, s-a prezentat la vot, demonstrînd prin a- ceasta unitatea și dorința de a da replica cuvenită agresorilor americani.Războiul de distrugere dus de S.U.A. împotriva R.D. Vietnam nu a putut împiedica poporul vietnamez să-și exercite dreptul de a fi stăpî- nul țării sale — a declarat, cu prilejul alegerilor, Truong Chinh, președintele Comitetului permanent al A- dunării Naționale a R. D. Vietnam. Alegerile au demonstrat o dată mai mult această realitate. La ora actuală, noi, vietnamezii, avem de îndeplinit două sarcini, pe cit de grele, pe atît de glorioase : aceea de a lupta împotriva agresorului american și de a continua construirea socialismului în R. D. Vietnam.
PREMIILE INTERNATIONALE 
LENIN PENTRU ANUL 1967MOSCOVA 1 (Agerpres). — In capitala ' Uniunii Sovietice s-a anunțat că următorii șase militanți de vază pe tărim social, din diferite țări, au fost distinși ou premii internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare", pentru anul 1967 : Nguen Thi Din, militant pe tărîm social și om politic din Vietnamul de sud ; Jorge Salamea Borda, scriitor, militant pe tărîm social din Columbia ; Romesh Chandra, secretar general al Consiliului Mondial al Păcii (India) ; Jean Effel (Fran- țois Lejeune), grafician și militant pe tărîm social din Franța ; Endre Sik, om de știință și militant pe tărîm social din Ungaria ; Joris Ivens, regizor de cinema și militant pe tărîm social din Olanda.

Manifestație pentru legalizarea Partidului Comunist din GermaniaBONN 1 (Agerpres). — Pe străzile marelui oraș vest-german Hamburg aproximativ 2 500 de muncitori și studenți au participat la o demonstrație cerînd legalizarea Partidului Comunist din Germania. Demonstrația a fost inițiată de organizația „Centrul socialist".La o adunare care a avut loc la Universitatea din Bonn s-a cerut, de asemenea, legalizarea Partidului Comunist din Germania.
Ieri a început 

„Marșul săracilor 
spre Washington"NEW YORK 2 (Agerpres). —.> „Marșul săracilor spre Washington' a început joi din localitatea Memphis (statul Tennessee) orașul în care a fost asasinat liderul populației de culoare din S.U.A., Martin Luther King. înainte de a se porni în marș, circa 8 000 de persoane au participat la dezvelirea unei plăci comemorative în' amintirea lui King, care a fost așezată în balconul motelului în care acesta a fost asasinat, la 4 aprilie. Printre cei care au luat cuvîntul în fața mulțimii a fost reverendul Ralph Abernathy și văduva celui asasinat.

SUDAN

DIFICILSudanul este cuprins, în a- ceste zile, de febra alegerilor generale. Pentru a patra oară în istoria acestui stat, populația cu drept de vot (aproximativ 3 milioane) este chemată în fața urnelor pentru a desemna pe viitorii membri ai AdunărifCdnitiluărite — organul suprem legislativ al țării. Dintr-un număr considerabil de candidați înscriși pe liste — 996 — reprezentînd28 de partide, vor fi aleși 218. ,Pentru această țară, cea mai întinsă de pe continentul african, evenimentul are o semnificație a- parte. Adunarea Constituantă nou aleasă va avea misiunea să întocmească proiectul unei constituții, a cărei adoptare ar urma să pună capăt provizoratului cu privire la legea fundamentală a Sudanului. După cum se știe, de la cucerirea independenței, în 1956, Sudanul nu a beneficiat de o constituție permanentă. Cauzele acestei stări de lucruri sînt multiple. In ultimii ani pe ecranul politic sudanez s-au proiectat imagini discontinui, punctate de momente încordate, de răbufniri ale unor rivalități între partide sau grupuri de interese.' Guvernele ce s-au succedat la conducerea statului, fie că au fost militare, de „coaliție" sau de „uniune națională", nu au reușit să rezolve marile probleme ale țării.Economia moștenită de la colonialism se află încă în fața unor probleme dificile. Măsurile pentru intensificarea controlului de stat asupra companiilor străine, preconizate la sfîrșitul anului trecut, întîmpină o rezistență puternică din partea acestora. Menținerea acestei situații se datorează în bună parte și faptului că forțele democratice care se pronunță împotriva aservirii țării intereselor străine, pentru deplina sa independență, au fost înlăturate de pe scena politică, culminînd cu scoaterea în afara legii a Partidului Comunist din Sudan.La această situație s-a adăugat o accentuare, în ultimele luni, a disputei între cercurile guvernamentale și opoziție, ajungîndu-se la dizolvarea Adunării Constituante în luna februarie a acestui an. Peste 110 deputați au adoptat ulterior o moțiune în care se arăta că „dizolvarea Adunării Constituante este neconstituțională" și că în acest fel guvernul ar încerca să se instaleze la putere pentru o lungă perioadă de timp. Pe de altă parte, protestul opoziției a fost considerat de cercurile guvernamentale ca o încercare de a se tergiversa organizarea consultării electorale.Alegerile generale care se desfășoară în prezent în Sudan au loc, după cum se vede, pe fundalul unei puternice înfruntări de poziții în probleme de importanță majoră pentru evoluția viitoare a Sudanului. Este tot mai larg împărtășită ideea că o normalizare a vieții politice va putea interveni numai în situația în care viitoarea constituție va garanta participarea tuturor forțelor politice la rezolvarea problemelor Sudanului.
Dumitru POPA
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