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Tineretul din patria noastră a sărbătorit 
cu entuziasm ziua de I Mai și ziua de 
2 Mai, „Z iua tineretului din R. P. 
Romînă", manifestîndu-și bucuria 
pentru viața minunată pe care, 

mulțumită partidului, o trăiește in anii noștri

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală.
•W!»
foto: GH, VINTILA

1 Mai în Capitală și în întreaga tară

O măreață demonstrație populară
1 Mai 1963. O sărbătoare la 

care, chemați parcă de inima 
fierbinte a poporului, au ținut 
să ia parte soarele, cu firetu
rile lui de aur, cerul, într-o 
impecabilă mantie albastră, 
arborii, gătiți de marele artist 
decorator — Primăvara. Natu
ra a căutat astfel să se pună 
in acord cu oamenii care, ei 
cei dinții, au dăruit sărbătorii 
muncii și a solidarității in
ternaționale a celor ce mun
cesc cadrul frumuseții ce i se 
cuvine.

Tradiționalul loc de întîl- 
nire al bucureștenilor la ma
rile sărbători — Piața Aviato
rilor —, unde are loc marea 
demonstrație cu prilejul zilei 
solidarității internaționale a 

j oamenilor muncii de pretutin- 
I deni, este împodobită festiv. 
9 Deasupra tribunei principale 
8 șe află un mare glob pămân

tesc, înconjurat de un brîu 
purpuriu, pe care este înscrisă 
chemarea „Proletari din toate 
țările uniți-vă“. Portretele ge
nialilor dascăli ai proletaria
tului mondial — Marx, Engels, 
Lenin — domină piața. Dea
supra tribunelor, străjuite de 
steaguri roșii și tricolore, sînt 
înscrise chemări închinate a- 
cestei mărețe sărbători: 
,,Trăiască 1 Mai, ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni“, 
„Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă“, 
„Slavă Partidului Munci
toresc Romîn, conducăto
rul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizato
rul tuturor victoriilor noa
stre”, „Trăiască și să se întă
rească ' în veci prietenia și 
colaborarea frățească între 
poporul romîn și popoarele 
țărilor socialiste”, „Trăiască 
unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale”, „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare”.

Ora 9. Miile de oameni ai 
muncii bucureșteni, prezenți 
in piață pentru a participa la 
mitingul consacrat zilei de 1 
Mai, întîmpină cu aplauze în
delungi și urale pe conducăto
rii partidului și statului. In 

I Tinerii din întreaga țară au. sărbătorit ieri cu o deosebită 
[ însuflețire „ZIUA TINERETULUI. DIN R.P.R.". In ora- 
* șele și satele țării, Ia casele de cultură, la cluburi, la cămi- 
( nele culturale, in piețele publice, în parcuri, pe stadioane 
■. au avut loc mari manifestări cuitural-artistice și sportive.

Citiți în pagina a 111-a reportajul nostru:

! Nl-S ANII CA O FLOARE, PRIMĂVARA

tribuna oficială iau loc tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Gh. 
Gaston Marin, membri ai Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, ai 
Consiliului de Stat și ai Gu
vernului.

în tribune sînt prezenți nu
meroși invitați:, conducători 
ai instituțiilor centrale de 
stat și ai organizațiilor de 
masă, reprezentanți ai între
prinderilor și instituțiilor ■ Ca
pitalei, fruntași în întrecerea 
socialistă, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști. Sînt prezenți, de ase
menea, un mare număr de 
oaspeți de peste hotare.

In tribuna rezervată corpu
lui diplomatic se află șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

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

Mitingul este deschis de to
varășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne. 
Cuvîntarea este subliniată de 
urale și ovații puternice. Parti- 
cipanții la miting manifestea
ză îndelung pentru unitatea 
și coeziunea marei comunități 
a popoarelor din țările socia
liste, pentru clasa muncitoare 
internațională și unitatea de 
luptă a mișcării comuniste 
mondiale, pentru înflorirea pa
triei noastre, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, Comitetul 
său Central și Guvernul R. P. 
Romîne.

(Continuare în pag. 2-a)

Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnăraș
Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți de peste 

hotare,
Poporul romîn sărbătorește 

astăzi, împreună cu oamenii 
muncii din întreaga lume, 
Ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc, ziua 
luptei unite a clasei muncitoa
re de pretutindeni pentru 
pace, democrație și socialism.

Cu acest prilej, Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliul de Stat 
și guvernul Republicii Popu
lare Romîne transmit clasei 
muncitoare, țărănimii colecti
viste, intelectualității, întregu
lui nostru popor un fierbinte 
salut și felicitări pentru succe
sele dobindite în dezvoltarea 
economiei și a culturii, în 
lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului.

Salutăm din inimă pe oas
peții noștri, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din alte țări, 
care împreună cu noi iau 
parte la această mare sărbă
toare.

Poporul romîn cinstește ziua 
de 1 Mai cu noi succese obți
nute în realizarea sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea 
al Partidului. Economia noas
tră națională crește rapid și 
în mod proporțional. Se înfăp
tuiește industrializarea țării și 
dezvoltarea multilaterală a a- 
griculturii. Crește sistematic 
nivelul de trai - al poporului.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii noștri, muncind cu 
avînt și pricepere, au îndepli
nit cu succes planul de stat pe 
primul trimestru al acestui an. 
Producția industrială obținută 
în primele trei luni ale anului 
1963 depășește cu aproape 10 
Ia sută producția trimestrului 
corespunzător al anului trecut 
și este de mai bine de o dată 
și jumătate de ori mai mare 
decît întreaga producție in
dustrială a Romîniei pe anul 
1938.

Țărănimea noastră colecti
vistă. harnică și pricepută, 
desfășoară cu forțe sporite și 
însuflețire munca ei rodnică 
pentru a întări și dezvolta 
gospodăriile colective și a 
mări producția agricolă vege
tală și animală. Zeci de mii de 
tractoare și mașini de tot felul 
însutesc munca milioanelor de 
brațe neobosite, în efectuarea 
la timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole, pentru asi
gurarea unei recolte bogate.

Intelectualitatea țării noas
tre, slujind cu credință po
porul, aduce prin talentul, 
priceperea și entuziasmul ei o 
valoroasă contribuție Ia dez
voltarea economiei naționale, 
la educarea tinerei generații, 
la înflorirea științei și a cul
turii.

Rezultatele obținute de oa

menii muncii de la orașe și 
sate în desăvîrșirea orînduirii 
noastre socialiste le întăresc 
încrederea în forțele lor pro
prii, Ie sporesc dragostea și a- 
tașamentul față de încercatul 
lor conducător — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Dragi tovarăși și prieteni,
Forțele socialismului, ale 

progresului și ale păcii din în
treaga lume sărbătoresc ziua 
de 1 Mai prin unirea mai 
strînsă a rîndurilor lor, prin- 
tr-un nou avînt de luptă îm
potriva forțelor reacțiunii, ale 
imperialismului.

Pentru primii demonstranți 
de 1 Mai de acum peste trei 
sferturi de secol, socialismul 
era un țel îndepărtat. în zilele 
noastre, el este întruchipat 
într-un puternic sistem mon
dial, începuturile căruia au 
fost puse de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, crea
toare a primului stat socialist 
din lume.

Sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, întemeiat de marele 
Lenin, poporul sovietic înfăp
tuiește cu succes programul 
construirii comunismului și 
obține în această măreață o- 
peră victorii remarcabile. Suc
cese de seamă dobîndesc po
poarele din celelalte țări so
cialiste. Sistemul mondial so
cialist cîștigă noi poziții în 

întrecerea economică pașnică 
cu capitalismul și exercită o 
influență tot mai însemnată 
asupra dezvoltării întregii so
cietăți umane. Relațiile de 
tip nou dintre statele socia
liste, bazate pe deplina ega
litate în drepturi, pe res
pectarea strictă a suverani
tății naționale, pe colabora
re și întrajutorare tovără
șească, în scopul întăririi fie
cărei țări în parte și a siste
mului mondial socialist în an
samblu, au o mare putere de 
înrîurire asupra tuturor po
poarelor lumii.

Transmitem salutul nostru 
de prietenie frățească popoa
relor din țările socialiste, urîn- 
du-le numeroase și însemnate 
realizări în făurirea noii orîn- 
duiri sociale.

în lumea capitalistă, masele 
populare, în frunte cu clasa 
muncitoare, se ridică cu tot 
mai multă vigoare împotriva 
jugului monopolurilor capita
liste și a exploatării. Ele luptă 
cu dîrzenie împotriva restrin
gerli drepturilor democratice 
și a încălcării independenței 
și a suveranității naționale, 
împotriva pregătirilor de 
război, pentru apărarea inte
reselor lor vitale, pentru de
mocrație, pace și progres so
cial. Adresăm, în această zi de 
1 Mai, oamenilor muncii din 
țările capitaliste, încercatelor 

lor partide comuniste și mun
citorești, tuturor luptătorilor 
pentru progres, care înfruntă 
eroic teroarea burgheziei, un 
călduros mesaj de solidaritate 
frățească și de simpatie.

Poporul nostru este solidar 
cu lupta popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină pen
tru lichidarea colonialismului 
și a dominației imperialiste, 
sub orice formă s-ar prezenta 
ele. El sprijină noile state su
verane în dobîndirea indepen
denței lor economice, în opera 
de Tenaștere națională și dez
voltare pe calea progresului.

Chezășia tuturor victoriilor 
dobîndite de sistemul mondial 
socialist, de mișcarea comu
nistă internațională o consti
tuie coeziunea lor indestructi
bilă sub steagul marxism-Ieni- 
nismului și UI internaționalis
mului proletar.

Chemarea lansată de Marx 
și Engels — „Proletari din 
toate țările, uniți-vă !”— ră
sună și azi cu putere neslăbi
tă. Credincioase acestei isto
rice chemări, partidele comu
niste și muncitorești se 
călăuzesc după linia elaborată 
in comun la Consfătuirile din 
1957 și 1960, unindu-și efortu
rile în lupta împotriva exploa
tării, a reacțiunii și a forțelor 
agresive ale imperialismului, 
pentru victoria cauzei păcii și 
a socialismului.

Astăzi, sute de milioane de 
oameni din toate țările, avînd 
convingeri politice, sociale și 
religioase diferite, își exprimă 
hotărirea de a apăra pacea, de 
a împiedica imperialismul a- 
gresiv ca, prin război, să dez
lănțuie o catastrofă termonu
cleară. Oamenii muncii de 
pretutindeni își manifestă în
crederea că războiul poate fi 
preîntâmpinat, deoarece for
țele păcii și ale socialismului 
precumpănesc asupra forțelor 
războiului, ale imperialismului.

Țara noastră, împreună cu 
celelalte state socialiste, ex- 
primînd interesele vitale ale 
poporului, promovează cu con
secvență, în politica externă, 
principiile leniniste ale coexis
tenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite. Acțio- 
nînd neobosit pentru rezolva
rea prin tratative a probleme
lor internaționale litigioase, 
împotriva planurilor și mane
vrelor cercurilor imperialiste 
agresive, Romînia militează 
pentru lichidarea rămășițelor 
celui de.al doilea război mon
dial, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale — cale 
sigură de instaurare a unei 
păci trainice.

Dragi tovarăși și prieteni,
Succesele în desăvîrșirea 

construcției socialismului con
stituie principalul aport al po
porului nostru la victoria cau
zei păcii și a socialismului în 
lumea întreagă. Partidul și 
guvernul țării noastre cheamă 
oamenii muncii să-și înzeceas
că eforturile, să muncească cu 
și mai multă abnegație pentru 
a înfăptui mărețele sarcini ale 
planului nostru de 6 ani, poli
tica partidului de dezvoltare 
continuă a economiei naționale 
și de creștere a bunăstării ce
lor ce muncesc, pentru a în
tări necontenit patria noastră 
— Republica Populară Ro
mînă.

Trăiască 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale a celor 
ce muncesc I

Trăiască unitatea și coeziu
nea marii comunități a popoa
relor din țările socialiste!

Trăiască clasa muncitoare 
internațională și unitatea de 
luptă a mișcării comuniste 
mondiale!

Trăiască și înflorească pa
tria noastră! Trăiască minu
natul ei popor, vrednic și ta
lentat constructor al vieții noi, 
socialiste!

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, Comitetul său 
Central și guvernul Republicii 
Populare Romîne !

Trăiască pacea în întreaga 
lume !



O măreață demonstrație populară
(Urmare din pag. I)

începe apoi marea demonstrație a oa
menilor muncii.

Sărbătoarea celor ce muncesc a revăr
sat în coloanele nesfîrșite tot ce aduce 
primăvara mai fermecător : armonia pa
letei cromatice a tuturor florilor patriei. 
Ar fi nevoie de grația și sensibilitatea 
unui alt Dumitru Anghel pentru a în
china cîte un rînd, măcar, fiecărei flori 
în parte, de la petalele albe ale marga
retelor, la roșul aprins al macului, de la 
vioriul delicat al stînjeneilor, la somp
tuosul galben al lalelei ori la stropul de 
azur al micșunicii... Fiecare floare a fost 
ridicată de o mână înnobilată de muncă. 
Fiecare om — luminat de surîsul unei 
flori — iată un fluviu de o măreție și 
frumusețe cu totul aparte și care a 
străbătut arterele Bucureștiului, sub ra
zele unui soare fericit și el, parcă, să-l 
sporească strălucirea cu razele lui ge
neroase.

TREI TINERI
DIN MAREA 

COLOANĂ

I
ată, în acest fluviu, trei ti
neri muncitori. Trei prieteni: 
Marin Neguț, Aurel Panait 
și Marin Vișan, lăcătuși la 
Uzinele „Semănătoarea". Duc 
; steaguri în mîini și buchete 
de flori. Unul din ei poartă 
graficul de producție al uzinei. Și, pe 

grafic, linia ascendentă a cifrelor urcă 
fără ocol, ca o hotărîre ori ca un în
demn sau o împlinire. Uzina defilează 
cu aproape 2 000 de muncitori, cu toate 
succesele ei înmănunchiate strălucitor pe 
un car alegoric. Și, în același rînd, și cei 
trei tineri muncitori. Sărbătoresc ziua 
muncii împreună, așa cum împreună au 
muncit și s-au bucurat de izbînzi.

I-am văzut și la panoul de onoare al 
muncitorilor uzinei declarați fruntași în 
cinstea zilei de 1 Mai: tineri, și parcă 
mai tineri în lumina soarelui.

I-am întilnit la fel și în coloane, la 
manifestație. Cu steaguri în mîini și cu 
flori. Și parcă sporise lumina din priviri. 
Lumina pe care au adunat-o clipă de 
clipă în uzină, lumina oțelului calculat 
la milimetru și modelat pentru piesele 
motoarelor, lumina dimineții cînd ei 
intră în schimb, lumina împlinitelor 
cifre și a hotărârii cu care îndrăznesc 
orice angajament în întrecerea socialistă, 
lumina cărților citite la bibliotecă ori, 
seara, la școala medie.

Muncitori și în același timp elevi la 
seral, împreună și în același rînd al 
fruntașilor și în școală. Deviza lor a fost 
și aici îndrăzneață : „Nici o notă sub 
șapte !“.

Sînt pretutindeni alături și cu pasiune 
sînt preocupați mereu să dăruie și altora 
sentimentul bucuriei descoperite în orele 
de muncă în uzină sau, cînd își apleacă 
privirea pe cărți, în școală.

Sînt pretutindeni și mereu alături, în 
același rînd. Și în coloane, de ziua mun
cii, la fel.

Și seara, cînd pe estrada grădinii 
Cișgimiu au evoluat formațiile artistice 
ale uzinei, printre sutele de spectatori, 
iată-i : și ei. Pe vioară și în ritmul jocu
rilor populare, în poezie și cîntec, artiștii 
amatori vorbesc despre uzina lor harni
că, despre roadele muncii lor. Spectatorii 
ascultă, aplaudă. Și, printre spectatori și 
ei, trei, împreună.

In această zi de sărbătoare, nu puteau 
fi în altă parte decît alături de toate 
cîntecele uzinei în care muncesc și în
vață.

IATĂNE
ÎNFĂPTUIRILE,
SOARE DE MAI!

raficul reprezintă pentru co
loana care-l poartă un fel de 
carte de vizită. „N-am putut 
să venim să vă arătăm miile 
de combine produse de noi 
— sînt la timp. N-am putut 
să vă înfățișăm cazanele de

presiune — distilează țițeiul. Dar puteți 
privi graficul : raportînd partidului des
pre munca noastră, arătăm tuturor ce 
am înfăptuit“.

Așa a fost dintotdeauna în anii- noștri: 
la sărbătoarea de 1 Mai, pe grafice și 
panouri, în graiul cifrelor, colectivele de 
oameni ai muncii raportează noile lor 
realizări, contribuția pe care o aduc la 
traducerea în viață a sarcinilor trasate 
de partid. In anul 1962 producția globală 
a industriei noastre a fost de aproape opt 
ori mai mare decît în 1948. In 1962 rit
mul mediu anual de creștere a producției 
industriale a fost de 15,8 la sută față de 
circa 13 la sută prevăzut inițial ; oame
nii muncii din Capitala patriei au înde
plinit cu succes planul pe primul tri

mestru al acestui an. Toate cifrele și 
comparațiile de pe panouri și grafice 
vorbesc despre forța industriei noastre 
socialiste.

Țara avea nevoie de utilaj pentru o in
dustrie în plină dezvoltare — industria 
petrolieră. Din mers, Uzinele „Grivița 
roșie“ s-au reprofilat; pe graficul coloa
nei acestui colectiv apar două cifre des
pre producția globală : 1962 — 100 la
sută și 1963 — 220 la sută. Un ritm rapid 
al creșterii producției la care eforturile 
fiecărui muncitor și inginer au avut 
cuvîntul hotărîtor. Apoi din nou alte 
grafice. I.O.R.-ul, din 1960 pînă în 1963, 
a sporit producția globală cu 26,66 la 
sută ; Uzinele textile „7 Noiembrie“ au 
dat peste plan în cinstea zilei de 1 Mai 
o producție marfă în valoare de 360 000 
lei; constructorii au înălțat Capitalei 
blocuri și mai multe — numai în raionul 
16 Februarie în perioada 1960—1962 au 
primit locuințe un număr de 9 507 fami
lii. Pentru anul acesta constructorii 
bucureșteni s-au angajat să dea în folo
sința oamenilor muncii peste 13 500 a- 
partamente.

Pe un grafic al Uzinelor „Semănă
toarea“ este scris : „îmbunătățirea ran
damentului combinei”, și dedesubt: 1959 
— 4,8 ha pe zi, 1963 — 6,7 ha pe zi. Lim
bajul acesta simplu vorbește despre hăr
nicia colectivului acestei mari întreprin
deri, care, îmbunătățind continuu combi
na, a reușit să-i sporească capacitatea de 
recoltat la 6,7 ha pe zi.

Uzinele „Vulcan“, împreună cu Între
prinderea „Laromet“, Uzina de mașini 
electrice, Fabrica de pielărie și încălță
minte „Flacăra roșie“ și Întreprinderea 
poligrafică nr. 4, au fost distinse în 
preajma zilei de 1 Mai cu titlul de uni
tate fruntașă pe ramură în întrecerea so
cialistă pe țară.

Fruntași ai întrecerii socialiste, colec
tive de muncă pe ale căror grafice sînt 
înscrise realizări de seamă sînt și cele 
ale întreprinderilor din Hunedoara, Reși
ța, Galați, Iași, Brașov etc.

La Hunedoara, harnicii laminatori din 
secția 650 mm dețin de multe luni de 
zile titlul de secție fruntașă. Angajamen
tul lor de a da pînă la 1 Mai cantitatea 
de 6 850 tone laminate peste plan, a fost 
îndeplinit și depășit: au dat peste plan 
8 160 tone de laminate. Prin fața tribu
nelor au trecut apoi și alte coloane de 
demonstranți care au raportat succesele 
lor deosebite înregistrate în luna aprilie 
în cinstea zilei de 1 Mai: „Am depășit 
sarcina de plan cu 1 230 tone de cocs“ 
scria pe graficul cocsarilor ; „Am elabo
rat cu 2 234 tone de oțel mai mult”, spu
nea cel al oțelarilor, de la secția a Il-a.

La Timișoara, în primele rînduri ale 
demonstranților se afla colectivul Între
prinderii „Tehnometal“ care produce ma
șini pentru agricultura noastră socialistă. 
In această întreprindere s-au obținut în 
primul trimestru 730 000 lei economii 
peste plan. Muncitorii de la „Electromo
tor“ au produs în acest an 237 motoare 
electrice peste plan. Cu un frumos car 
alegoric sînt prezenți constructorii din 
regiunea Banat care în cinstea zilei de 1 
Mai au ridicat noul stadion cu o capaci
tate de 30 000 locuri. Constructorii au 
ridicat locuințe la Timișoara, Arad, Reși
ța și în alte localități, iar în acest an vor 
construi cu 50 la sută mai multe locuințe 
față de cele ridicate în anul trecut.

Toate aceste succese au fost prezente, 
într-o formă sau alta la marea demon
strație a oamenilor muncii. In impună
toare care alegorice, ori în simple, dar 
convingătoare grafice, roadele muncii en
tuziaste au dat marii sărbători o forță 
deosebită. Poporul construiește continuu, 
din harnicele sale mîini ies bunuri care 
îi îmbogățesc și-i înfrumusețează viața ; 
poporul ridică sus buchetul imens al 
creațiilor sale : iată-ne înfăptuirile, soare 
de mai 1

CH DI PI 
OGOARE

■
 olectiviștii, stăpînii ogoarelor 

înfrățite, au intimpinat în- 
tîiul mai 1963 purtînd pe 
brațe o pline rumenă, uri
așă, cît roata carului, simbol 
al rodniciei pământului. Ei ra
portau partidului că această 

pîine a crescut cu fiecare an, de cînd ei, 
slugile și săracii de odinioară, au pășit cu 
încredere pe drumul gospodăriei colective, 
pe drumul muncii în comun. Unirea pă
mânturilor și a brațelor le-a adus în case 
lumina și bunăstarea.

Trecînd prin fața tribunei, reprezentan
ții primei regiuni din țară cu agricul
tura colectivizată au raportat că astăzi* pe 
ogoarele dobrogene muncește, înfrățită, o 
puternică familie de colectiviști a cărei 
avere obștească trece de 1 miliard de lei- 

Imbrăcați în pitoreștile costume națio
nale, au trecut, prin fața tribunei din 
orașul Timișoara, braț la braț, mecaniza
tori și colectiviști romîni, maghiari, ger
mani si sîrbi din unitățile agricole socia
liste din Giarmata. Freidorf, Carani, Șag, 
Giroc — toți purtînd pe brațe aceeași 
pîine, același snop de spice — raportînd 
cu mîndrie terminarea însămînțărilor de 
primăvară. Au demonstrat de ziua lui iu
tii mai, raportînd partidului că au termi
nat cu însămînțatul porumbului, colecti
viștii din Galați, cei din regiunea Bucu
rești, din unele raioane ale regiunilor 
Argeș, Crișana, Ploiești si Oltenia. Nu
meroși mecanizatori, lucrători din gospo
dăriile de stat și colectiviști, pentru ter
minarea însămînțărilor într-un timp cit 
mai scurt, au sărbătorit 1 Mai, muncind.

Piața Aviatorilor sste inundată de mulțimea demonstranților

Ei au mobilizat toate forțele, toate mași
nile și mijloacele pentru a spori ritmul 
semănatului, conștienți fiind de faptul că 
ei sînt răspunzători pentru plinea poporu
lui.' Corespondenții noștri din regiunile 
Iași, Cluj, Brașov, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Argeș, Maramureș, Oltenia ne re
latează că, pe meleagurile acestor regiuni, 
pretutindeni vedeai pe timpuri oameni, 
muncind însuflețit cu mașini și atelaje la 
pregătirea terenului și la însămânțat. A- 
dăugind la bilanțul campaniei și realiză
rile din ziua de 1 Mai, sute de gospodării 
agricole colective și de stat din raioanele 
Iași, Huși, Bîrlad, Sf. Gheorghe, Tg. Se
cuiesc, Luduș, Caracal, Segarcea etc., au 
terminat cu însămînțările de primăvară...

Dar si timpul îmbrăcase haină de săr
bătoare. Tractoarele aveau stegulețe, iar 
la sediul brigăzilor mecanizatorilor flutu
rau în bătaia vîntului primăvăratic, stea
guri roșii și tricolore. Ziua de 1 Mai 
a fost sărbătorită de către stăpînii ogoa
relor, prin muncă. Aceasta pentru că atît 
mecanizatorii cît si colectiviștii fac parte 
din marea armată mobilizată la bătălia 
pentru pîine. Și dacă în ziua de întîi mai 
ei au fost prezenți mai cu seamă acolo 
unde se hotărăște soarta recoltei, gînduri- 
le și sentimentele lor pentru marea săr
bătoare a muncii vor fi cunoscute tuturor, 
în toiul verii, atunci cînd, sub soarele fier
binte de iulie tot ei își vor culege rodul 
muncii însuflețite.

MARȘUL CĂRȚII

■
 ' intre miile și miile de ima

gini, care au întregit peisajul 
sărbătorii ne-a reținut atenția 
Și aceasta : veneau — în rîn
duri compacte — sute și sute 
de băieți și fete, imbrăcați în 
uniforme de liceeni. Aveau 

pe buze zîmbete tinerești. Și înaintea a- 
cestor băieți și fete, înconjurată de ei, 

venea o carte mare, o carte albă, cu pa
ginile deschise ca aripile unui porumbel 
zburînd să-mbrățișeze lumea. Era o carie- 
simbol, în care băieții și fetele unei școli 
din Capitală înscriseseră ca lozincă a vie
ții lor îndemnul leninist spre învățătură.

Iată această școală: Școala medie 20. 
Numai în ultima vreme aici peste 300 de 
elevi au cîștigat insigna de „Prieten al 
cărții”. Corul școlii — prezent la demon
strație — numără... 650 de persoane ! îm
binare armonioasă de știință, de poezie, 
de cîntec. Și iată una dintre clasele unde 
cartea, cultura, artele sînt la loc de 
cinste; clasa a Xl-a F. Aurelia Predoiu, 
Mariana Jencek, Anca Iordănescu — 
eleve foarte bune la învățătură, sînt prie
tenele nedespărțite ale cărții. Ele ne-au 
rugat să n-o uităm pe colega lor Irina 
Bora, elevă fruntașă și harnică cititoare, 
cunoscută spectatorilor de la televiziune, 
Irina de la programele „Căpitanului Val- 
Vîrtej”. împreună cu colegii ei, Irina a 
organizat simpozioane la spectacole, au 
vizitat expoziții. Nimic din tot ce le poate 
oferi cultura, nu vor să le scape și, pre- 
gătindu-se pentru viață, ei se pregătesc 
să fie oameni luminați.

Și iată, venind în urma unui panou cu 
inscripțiile Industriei bumbacului B, alte 
sute de tineri. Au ca vîrstă ceva mai 
mulți ani decît colegii Irinei, dar aceeași 
lumină, aceleași pasiuni pentru cultură, 
aceeași dragoste de carte si artă. lat-o pe 
Cornelia Enache. Profesiunea ? Țesătoare. 
La fabrică poza ei se află în același timp 
pe mai multe panouri: pe una scrie că e 
fruntașă în muncă, sub alta scrie că e 
cea mai bună cititoare a bibliotecii, iar 
alta o reprezintă în mijlocul brigăzii ar
tistice din care face parte. Să facem cu
noștință și cu o altă tinără — Paula Făi- 
niță. In întrecerea în cinstea zilei de 1 
Mai echipa ei a cîștigat drapelul de frun
tașă. Cu hărnicia cu care muncește, Paula 
își drămuiește și timpul în așa fel încît 
cea mai mare parte a orelor ei libere și-o 
petrece în tovărășia cărților. E elevă în 
clasa a IX-a la seral. Muncitoare frun
tașă, elevă fruntașă.

L-am tntiln.it în coloanele demonstranți
lor și pe tînărul Ion Fieraru. E cel mai 
„bătrin” dintre cele citeva zeci de tineri 
de la întreprinderea de prefabricate 
„Progresul” care urmează cursurile școlii 
medii serale. Are 26 de ani și este elev 
în clasa a Xl-a. Pășeau alături de el Ghe
orghe Avram, fierar betonist, elev într-a 
VlII-a, Nicolae Cătuță, mecanic, Traian 
Ștefan, șofer, Adriana Șurubaru, fierar 
betonist — elevi în ultimul an la liceul 
seral. Duceau și ei o imagine simbol; un 
panou din acelea din care se alcătuiesc 
pereții blocurilor noastre noi, pereți lu
crați la „Progresul” și care, în plutirea lor 
deasupra orașului, purtați de macarale, 
se aseamănă unor cărți uriașe. Tovarășul 
Fieraru a scos din buzunar numărul de 
1 Mai al „Scînteii” și ne-a arătat pagina 
I. Se putea citi acolo că, întîmpinînd ma
rea sărbătoare, băieții de la întreprinde
rea lor au învățat mai mult, au lucrat mai 
harnic și au obținut peste un milion și 
jumătate de lei economii. Cel care scri
sese aceste rînduri publicate în pagina I a 
„Scînteii“ era el. Ion Fieraru, împreună 
cu un tovarăș al său aflat alături în co
loane.

Fier beton. Cărți. Panouri. Băncile șco
lii serale. Și — urmarea ; fierarul beto
nist a pus mina pe creion și scrisul său 
stă la loc de cinste. Aceeași legătură în
tre muncă și carte, între experiența prac
tică și cultură o atestă si vitrinele libră
riilor si rafturile bibliotecilor ; izvorîte 
din munca inginerilor și muncitorilor be- 
toniști de la „Progresul”, concluziile ști
ințifice au intrat în paginile cărților, iar 
apoi cartea s-a întors la ei, la cursurile 
lor de ridicare a calificării pe care tinerii 
le urmează cu sîrguință.

Celui ce le-a pus la îndemână toate a- 
ceste bogății — partidului — miile de ti
neri din coloanele revărsate în toată țara 
îi mulțumeau în ziua întîi a lui mai, 
odată cu întregul popor. Erau printre ei, 
firește, cei peste 2 000 de studenți 
de la Institutul politehnic și Institutul 
pedagogic din Galați, create în anii con
strucției socialiste; erau printre ei stu
denții din cele trei institute de învăță- 
mînt superior din Tg. Mureș, nou centru 
universitar al țării; erau cei care, la 

Cluj și la Timișoara, la Craiova ca și la 
Iași, se pregătesc să devină specialiști în 
diferite ramuri ale științei și culturii, 
pentru ca, în curînd, să extindă și mai 
mult raza de acțiune a cărții, în patria 
iubită.

SĂRBĂTOARE,
DIN ZORI

PÎNĂ-N NOAPTE

■
inerețea poartă acum mantia 
multicoloră a stadioanelor, 
Atleți, gimnaști, handbaliști 
sau fotbaliști și-au dat întîi- 
nire în Piața Aviatorilor la o 
întrecere în care victoria su- 
rîde pe buzele tuturora. Ea 
încununează marșul impetuos al mișcării 

noastre sportive în a cărei coloană pă
șesc viguros aproape 3 milioane de 
sportivi, prezenți pe miile de stadioane 
ale tării.

Aici, în piața marei demonstrații, spor
tivii înscriu cu trupurile lor numele săr
bătorii — i Mai —, al patriei noastre, Re
publica Populară Romînă, al partidului 
nostru care ne conduce pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialiste și cuvîntul 
atît de scump tuturora „Pace”. Ei ridică 
cu grație și forță piramide sau poartă în 
mîini ciocane și suveici, simboluri ale 
muncii, ale pasiunii lor în producție.

Oameni tineri cu mușchi și nervi de 
oțel, oameni tari. Și cit de minunat e să 
te simți tare, puternic. Asemenea senti
mente trăiește acum gimnasta Doina Min- 
ghereș de la „Electronica”, voleibalista 
Aurica Constantin țesătoare la „Donca 
Sima”, elevul Nicola Gospodinov din 
clasa a IX-a C a Scolii medii nr 22. care 
la fel ca și Natalia Jurăscu, studentă în 
anul III la I.C.F., a îmbrățișat cu pasi
une statornică atletismul.

Tineri muncitori, elevi sau studenți, 
iată stăpînii stadioanelor la școala cărora 
învață- să-și modeleze trupurile, dăruin- 
du-le putere, forță și sănătate, în lupta a- 
tît de pasionantă cu secundele și distan
țele.

Seara primei zile de mai a scăldat 
Bucureștiul în lumina neonului, a reflec
toarelor. In seara aceasta, bucureștenii 
au populat parcurile, piețele cu estrade, 
teatrele de vară. Cîntecul i-a însoțit la 
fiecare pas, le-a umplut inima de bucurie. 
Mai bine de patru ore, Piața Republicii, 
imens „teatru de vară”, a oferit un splen
did program artistic. Pe scenă au evoluat 
corul Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu”, ansamblul Sfatului popular al 
Capitalei, fanfara M.F.A., corul, orches
tra și soliștii de la Centrocoop, ca și e- 
chipa de dansuri a Fabricii de țigarete.

Pădurea Băneasa a găzduit și în acea
stă după-amiază mii si mii de bucure
șteni. Ei au ascultat programul fanfarei 
M.F.A., corul și soliștii vocali de la între
prinderea de prospecțiuni și laboratoare 
și orchestra și soliștii Trustului I Con
strucții.

In aceeași seară, interesante programe 
culturale s-au mai desfășurat și pe scena 
marelui Teatru de.vară „23 August”, în 
parcul Nicolae Bălcescu, Grădina Cișmi- 
giu, Piața Libertății, în Pădurile Mogo- 
soaia, Snagov, Pustnicu, Andronache. 
Pînă noaptea tîrziu, 30 de estrade bucure- 
ștene au sărbătorit în cîntec și veselie 
ziua de 1 Mai.

La toate casele de cultură ca și în sala 
Atelierelor Centrale I.T.B. și Grădina 
Izvor tinerii s-au întilnit și au petrecut 
ore de neuitat la frumoase carnavaluri. 
Muzica, dansul, concursuri de genul „Cine 
știe, cîștigă” „cei mai bun dansator” și 
„cel mai bun solist”, jocuri distractive, 
programe ale artiștilor profesioniști și a- 
matori i-au însoțit pe tineri în fiecare mo
ment.

Oamenii muncii băimăreni, au asistat 
la frumoase spectacole prezentate pe 
scena Teatrului de vară, în cluburi și 
parcuri de Ansamblul de cîntece și dan
suri a Sfatului popular, precum și de for
mațiile artistice de amatori din întreprin
deri și instituții.

La Bacău, în după-amiaza aceleiași zile, 
pe scenele ridicate în piața Bibliotecii re
gionale, în parcul Gherăști și la Teatrul 
de vară, formații artistice de amatori au 
prezentat programe interesante aplaudate 
de mii și mii de spectatori.
Asemenea manifestări culturale s-au 

desfășurat în toată țara.

■ e toate meleagurile patriei, 
oamenii muncii au trăit la 1 
Mai bucuria trecerii în re
vistă a mărețelor victorii ob
ținute în construcția socia
listă de către întregul popor 
sub conducerea înțeleaptă a. 

partidului In nenumăratele Coloane au 
fost purtate globuri ale căror meridiane 
și paralele înflorite sub lozinca păcii și 
prieteniei popoarelor au exprimat gîndu- 
rile și dorințele arzătoare ale tuturor ce
lor ce muncesc din Republica Populară 
Romînă.

Reportaj realizat de : V. CABULEA, 
V. CONSTANTINESCU E. FLORESCU, 
V. RANGA. A. I. ZAINESCU și cores
pondenții regionali ai ziarului.

Buchete de flori albe, purtate cu gingășie, cu grație. Drapele fiuturind în adierea primăverii, multe, multe flori, tinerețe, optimism. ‘Aspect de Și la Galați pionierii au adus în fața tribunei nu numai urale șl cîntecele tinereții ci si
Foto i Ș. V1ORBL Ja demonstrația oamenilor muncii din Ploiești, un mănunchi de locuri sportive.
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O zi de mai, poate una dintre cele mai frumoase zile de | 

mai. Frumoasă pentru soarele ei strălucitor și festiv, pen- ■ 
tru verdele crud al parcurilor, pentru mireasma florilor de . 
tei, dar de o mie de ori mai frumoasă pentru inflorescen- | 
țele unei sărbători a tinereții cu iot ce poate să demonstra- ■ 
ze la o asemenea sărbătoare un tineret de sute și sute de 
mii, o generație a hărniciei, a sănătății, a f 
elanurilor creatoare. în această zi de sărbătoare, întregul 
nostru tineret își îndreaptă gîndurile pline de recunoștință 
și dragoste fierbinte către 1~ 
mulțumindu-i din inimă pentru grija cu care este înconju
rat, pentru condițiile minunate de muncă și de viață.

„Ziua tineretului din R.P.R.” desfășurată pe toate coor
donatele geografice ale țării a concentrat Simbolic în ma
nifestările ei tot ce face organic parte din viața, din nă
zuințele, din preocupările de fiecare zi, 
tinerei generații, permanent prezentă acolo unde prin mun
că neobosită se nasc marile înfăptuiri ale poporului condus 
de partid. »

Un reportaj al acestei zile e greu de închegat din miile

„Să iii tînăr înseamnă să-ți placă 
Luna mai, firul ierbii cel nou 
Și în stînca de munte posacă 
Să stîrnești omenescul ecou.
Să fii tînăr înseamnă să crești 
Ne-încetat spre mai mult și mai bine, 
Ne-ncetat să pornească din tine 
Către lume deschise ferești".

(Nina Cassîan)

ute și sute de a
frumosului, a 1 
toare: întrecu! ■ 

induriie pline de recunoștință « 
Partidul Muncitoresc Romîn, | 
-ii cri ia cu care este înconiu- “

I
te din viața, din nă- ■ 
i, de fiecare clipă ale B 
icoln unde nrin mun- "

II■ și miile de imagini desfășurate în același timp pe un vast ■ 
r cîmp sărbătoresc. Dar tînărul nostru cititor, a fost el însuși |
■ un sărbătorit, un participant entuziast, unul dintre cei care ■
■ au întregit frumusețile acestei zile. Noi îi vom da doar pri- a
I lejul să-și aducă aminte. |

au întregit frumusețile acestei zile. Noi îi vom da doar pri-

Nl-S ANII
ta toată după-amlaza zilei, artiștii amatori și-au dezvăluit ta lafa sutelor de spectatori talentele lor. 

Foto: I. CUCU

CA 0 FLOARE, PRIMĂVARA

tinereții
Un parc, un loc de odihnă, 

de îneîntare, intrat în obișnu
ința cotidiană a bucureșteni- 
lor, Herăstrăul, oferă, într-o 
asemenea zi, imaginea puter
nicei revărsări a primăverii. 
Adăogați însă la farmecul 
știut al acestei imagini, anima
ția, veselia, exuberanța zecilor 
de mii de tineri muncitori, 
studenți, elevi. Senzația este 
copleșitoare. încotro se în
dreaptă aceste adevărate flu
vii de tinerețe ? Să-i urmărim.

Iată, aici, pe malul lacului,

peste 200 de tineri sportivi se 
întrec într-un pasionant con
curs de canotaj. Apa este brăz
dată de numeroase echipaje de 
kaiak-canoe, de „papuci" vije- 
lioși care smulg suporterilor 
exclamații; de admirație, de 
grațioase ambarcațiuni de ca
notaj academic.

Starterul a ridicat stegule- 
țul. L-a coborît fulgerător: 
„Primul!“. Așadar, tînărul a- 
cesta de 18 ani, strungar, este 
cîștigătorul probei de kaiak I 
juniori. 
Mitrea.

— De 
sport ?

— Nu

îl cheamă Dorin

cînd practici acest

Tot pentru copii,

de prea mult, abia 
intru în al doilea an. Anul 
trecuț am'terminat școala pro
fesională. Sînt înscris la clu
bul sportiv „Olimpia".

Dorin este elev la seral în 
clasa a VIII-a. A îndrăgit 
sportul și speră să obțină noi 
performanțe. îi dorim succes 
și... juriul îi înmînează pre
miul cîștigat la acest concurs 
organizat în cinstea „Zilei ti
neretului din R.P.R.“. întrece
rile continuă.

...Pe estrada Teatrului de 
Păpuși, formația Teatrului par
cului prezintă pentru micii 
spectatori — „Dănuț pleacă în 
vacanță". Povestea piesei, pre
zentată azi în premieră, solici
tă o vie participare a specta
torilor. Aflăm că ei au fost 
printre primii sosiți în parc : 
cu două ore înainte de începe
rea piesei.
pe estrada pionierilor au loc 
la această c_“ 2------- '
susținute de sportivi fruntași 
ai Scolii sportive de elevi nr. 2 
— la gimnastică, piramidă, 
scrimă, etc.

Mai departe, la Teatrul 
vară, programul zilei a 
deschis de corul Direcției 
gionale C.F.R. București, 
mație cu o vechime de peste 
12 ani, laureată a celui de al 
IV-lea concurs. Dragostea pen
tru arta corală ca și pentru 
dans, teatru, muzică este pre
zentă azi, pretutindeni, la săr
bătoarea tinereții. Gheorghe 
Emilian și Constantin Valuță 
sînt doi tineri, membri ai for
mației corale. Prieteni nedes- 
părțiți, ei au îndrăgit cu egală 
pasiune această artă, sînt 

oră demonstrații

de 
fost 
Re- 
for-

nelipsiți de la festivalurile ti
neretului, organizate pe scena 
casei de cultură, ori în aer li
ber. în* parei

Numeroase formații artistice 
ale tineretului, din Capitală au 
prezentat programe bogate, de 
o valoroasă ținuta artistică, 
semn al prețuirii; de care se 
bucură la noi cele mai diferite 
genuri de artă.. Această dra
goste pentru cîntec, joc, teatru 
a fost răsplătită de tinerii 
spectatori cu aplauze însufle
țite.

Pe estrada amatorilor și-au 
dat concursul formații artisti
ce ale Ministerului Industriei 
Ușoare, întreprinderii de pros
pecțiuni Geologice și Geogra
fice, ale Uzinei „Electromag
netica“... încă din martie echi
pa de dansuri de la „Electro
magnetica" pregătește suita de

dansuri muntenești șl suita 
bănățeană, pe care le prezintă 
acum, aici pe estrada amatori
lor. Grigore Dincă și Dumitru 
Dobre, fruntași în muncă, sînt 
doi din animatorii activității 
culturale din uzină. Primul, 
activează în formația de dan
suri de 12 ani, al doilea de 8 
ani. Și, ca și ceilalți, și-au fă
cut din această pasiune un 
prieten statornic, pe măsura 
capacității lor de dăruire, în 
artă, ca și în muncă. De aici, 
de la dans , s-a născut pasiune» 
pentru operă și balet, împre
ună la muncă, împreună pe 
scena clubului ca interpreți șl 
tot împreună la operă ca spec
tatori.'

Acestea, și multe altele s-au 
petrecut în prima jumătate a 
zilei. Au urmat alte și alte 
manifestări artistice și sporti
ve. După amiază, pe estradele 
parcului artiști cunoscuți și 
îndrăgiți a-u prezentat progra
me îndelung aplaudate.

îndrăzneții sportivi ai aeru
lui, aviatori și parașutiști au 
otopit miilor de tineri demon
strații de curaj și măiestrie 
sportivă.

Imaginile de frumusețe, op
timism, forță și îndrăzneală 
care s-au orînduit în cavalca
dă în tot timpul zilei, au culj 
minat seara cu ce.a mai feerică 
și mai semnificativă imagine 
dintre toate : pe lacul mîngîiat 
de razele reflectoarelor, de lu
minile multicolore ale ^artifi
ciilor, vaporașele au străbătut 
apa în lung și în lat, purtând 
într-o călătorie de agrement 
sute de tineri bucureșteni, 
fruntași în muncă și în învă
țătură.

pentru cei

mai harnici
In preajma întâiului de mai, 

muncitorii și tehnicienii Uzi
nelor „Semănătoarea” semnau 
actul de naștere a celei de-a 

30 000-a combină. Ei raportau 
partidului: angajamentul luat 
în întrecerea socialistă a fost 
îndeplinit; planul lunar a fost 
realizat cu două zile înainte 
de termen. La „Panoul frunta
șilor” i-am întîlnit — alături de 
muncitori cu îndelungată ex
periență — și pe tineri. îi 
cinstea întregul colectiv. Pen
tru hărnicia și priceperea lor ; 
pentru dragostea și entuzias
mul cu care muncesc.

I-am întîlnit în „Ziua tine
retului” și la casa lor de cul
tură din raionul 16 Februarie. 
Pe Dumitru Ciobanu, pe Ma
rin Neguț, pe Marin Neamț de 
la „Semănătoarea”. Erau ală
turi de Angela Cotonaru, de 
Ion Aibu și Niculina lăcob de 
la Fabrica de confecții și tri
cotaje ; de Marin Nuță de la

r

Foto : ION CUCU artistice lacul de handbal, volei,I aici. Pe estrade au pre- 
programe

Tineretul sibian a petrecut 
ziua de 2 Mai în cunoscutele 
parcuri „Dumbrava” și „Suba
rini”, Grădinile răcoroase în 
care a înflorit liliacul.

Întrecere de canotaj pe 1 
lacul Herăstrău

Foto: O. PLEC AN

Uzinele „Armătura”; de Va- 
sile Bărăitaru de la Fabrica 
de produse lactate. Ei. și mulți 
alți tineri din raionul 16 Fe
bruarie se aflau în primele 
rânduri în sala de festivități 
a casei de cultură, la seara 
cultural-distractivă închinată 
lor, fruntașilor. Se cunoșteau 
între ei, își ounoșteau realiză
rile. în lăcașul lor de cultură 
s-au întîlnit adesea strungarii, 
turnătorii, croitorii, proiectan- 
ții sau constructorii, învățînd 
unii de la alții, la serile în
chinate profesiei lor — adevă
rate schimburi de experiență. 
La emisiunea „Poșta săptămâ
nii” adesea și-au auzit citat 
numele, faptele pentru care 
merită prețuirea- tuturor tine
rilor din raion.

Astăzi, la „Ziua tineretului" 
le este arătată prețuirea, prin 

programul artistic. Pentru el 
cîntă artiști profesioniști în
drăgiți ; pentru ei muncitorii 
Cornelia Bast, Mihai Oprea, 
Lucia Mihai și alți artiști ama. 
tori din formațiile casei de 
cultură au învățat cele mai 
frumoase melodii; pentru ei 
recită înflăcărate versuri ac
tori ai Teatrului pentru tine
ret și copii.

„Seara fruntașilor în muncă 
și la învățătură” a avut loc la 
toate casele raionale de cultu
ră 
lă. 
nr. 
de 

ale tineretului din Capita- 
în timp ce pionierii Scolii 
76, strînși în jurul focului 
tabără, își povestesc copi

lăria fericită dînd glas dragos
tei lor ferbinți pentru partid 
— părintele iubit, frații lor 
mai mari, utemiști'i, în sala de 
festivități a Casei de cultură

După spectacol. Fiecare din-j 
tre acești tineri ploieșteni a-J 
meritat pe deplin aplauze- •! 
le... De aceea sînt și bu-1 

curoși.

din raionul Tudor Vladimi- 
rescu îl ascultă pe tovarășul 
Cornel Nicoda, secretar al .-co
mitetului raional U.T.M. Emo
ția este firească : . în această 
zi. de sărbătoare bilanțul rea
lizărilor răsună în inimile lor 
ca un nou îndemn — de a 
duce și mai departe succesele 
înregistrate pînă acum. Astfel 
gînd'esc și tinerii de la între
prinderea „Flacăra roșie” care 
a primit „Steagul roșu" de în
treprindere fruntașă, și cei de 
la Uzinele „Timpuri -noi” sau 
I.O:R., și constructorii ca și cei 
ce se află încă pe băncile 
școlii.

La aceste ore de seară re
porterii noștri transmit: „ră
sună cântecul și jocul în toate 
caisele de cultură ale tineretu
lui. La „Grivița roșie” briga

da de agitație închină progra
mul harnicilor constructori, 
făuritorilor magistralei de 
blocuri noi. La casele de cul
tură din raioanele 23 August, 
30 Decembrie, Nicolae Băl- 
cescu tinerii fruntași în muncă 
și învățătură se întrec în con
cursul „pentru cel mai frumos 
cîntec, cea mai frumoasă poe
zie, cel mai frumos dans”.

l/n minunat

spectacol

noștri

Iată în fata noastră cîteva 
zeci de telefonograme sosite 
de la corespondenții 
din regiuni, care ne transmit 
relatări despre sărbătorirea 
„Zilei tineretului”.

Notăm de Ia Craiova: în 
după-amiaza zilei de 2 Mai, 
piețele, parcurile, lăcașele de 
cultură din orașul Craiova e- 
rau arhipline. Mii și mii de oa
meni ai muncii au luat parte 
la numeroasele acțiuni cultu- 
ral-artistice ce s-au desfășurat 
în cinstea „Zilei tineretului”. 
Si-au dat concursul 58 de for
mații artistice: brigăzi artisti
ce de agitație, coruri, orches
tre de muzică ușoară, tarafuri* 
fanfare, ansambluri de dan? 
suri. în mijlocul tinerilor aii 
venit artiști de la Teatrul na* 
țional, de la Ansamblul 'j.tyî- 
colae Bălcescu”, de la Filar
monica de stat „Oltenia’'.,Peș
te 5 000 de craioveni au fost 
în această după-amiază în Par
cul Poporului, asistînd la spec
tacolele prezentate de corul 
Direcției regionale P.T.T.R.* 
brigada artistică de agitație de 
la „Electroputere”* orchestra 
Școlii pedagogice, orchestra de 
dansuri I.A.F., orchestra de 
muzică ușoară a Spitalului nr. 
1 etc. Cei mai mulți au mers, 
însă, în pitoreasca pădure din 
Lunca Jiului, unde a avut loc 
o mare petrecere câmpenească. 
Pădurea răsuna de acordurile 
orchestrelor* ale tarafurilor, 
de cântecele celor veniți să pe
treacă 
zentat 

rul sindicatului învățământu
lui, brigada artistică de agita
ție și formația de dans.uri a 
Combinatului de la Podari, e- 
chipa de dansuri a Clubului 
„la Mai”* orchestra Casei de 
cultură a studenților. Artiști 
și spectatori au cîntat pînă 
seara tîrziu. S-au încins tra
diționalele hore populare 
„îțerinița” a fost la loc 
cinste.

Și iată ce se întîmplă la 
celeași ore, în <altă parte 
țării la Galați și Brăila.

Pe stadionul „1 Mai” din 
Brăila, peste 12 000 de tineri 
au participat la serbarea cul- 
tural-artistică si sportivă. în 
cadrul acestei manifestări 
si-au dat concursul corurile 
reunite ale sindicatelor Uzinei 
*,Progresul”. Laminorul, șan
tierul naval „1 Mai” șl corul, 
sindicatului tGvătămîntulul, 

și 
de

a- 
a

orchestra si soliștii de muzică 
populară și ușoară ai sindica
tului I.F.C.C.S., echipa de dan
suri a I.S.C.M. Chișcani și e- 
chipa de dansuri a Scolii ele
mentare nr. 13. Apoi, au avut 
loc. ștafete, concursuri demons
trative de atletism, jocuri 
sportive si distractive urmate 
de meciul de fotbal dintre e- 
chipa Progresul-Brăila șl se
lecționata orașului. După-a- 
miază, mii de tineri brăileni 
au participat la carnavalul ti
neretului. care s-a ținut la fa
leza de la Dunăre. Deschide
rea carnavalului s-a făcut la 
orele 19,00 de către 8 trompe- 
tiștî. în program au figurat 
spectacole de muzică populară 
și ușoară, susținute de orches
tre și soliști vocali, dansuri 
populare, parada costumelor, 
poșta carnavalului și altele. în 
tot timpul carnavalului, jerbe
le multicolore ale artificiilor 
au dat o înfățișare de basm a- 
cestei manifestări.

Un program asemănător a a- 
vut loc și la Galați. Au parti
cipat peste 15 000 de tineri. 
După adunarea festivă de la 
stadionul „Portul roșu”, tine
rii gălățeni au asistat la pro
grame artistice și sportive la 
care și-au dat concursul și for
mațiile artistice de amatori de 
la Institutul pedagogic de 3 

■ ani. Institutul politehnic si al
tele.

„Au fost speetacole minuna
te, ale tinereții optimiste, în 
care rolurile principale le-au 
jucat înșiși tinerii participant! 
la sărbătoare”, relatează co
respondenții ziarului nostru-

muncit noi“

mîinile harnice ale ti- 
sibieni.
unde ne distrăm, aici 
azi sărbătoare, am lu- 
”... Fără îndoială, mîn-

eu oglinda lui de ape* aleile 
frumos pavate și îngrijite, es
tradele artiștilor atrag aci, an 
de an, zeci de mii de vizita
tori. Bucuria tinerilor sibieni 
este însă, de data aceasta, de 
două ori mai mare : la frumu
sețea orașului, la frumusețea 
parcurilor au contribuit ei în
șiși. Nu e alee la Dumbrava 
sau Subarini pe care să n-o fi 
îngrijit 
nerilor

*,Aicl 
unde e 
crat noi” 
dria aceasta au trăit-o ieri nu 
numai sibienii, ci și alte sute 
de mii de tineri din orașe și 
sate* care prin munca lor au 
contribuit la frumusețea aces
tei zile.

Cu tinerețea

pe stadioane
De unde să notăm mai întîi? 

De la Timișoara, de la Pitești, 
de la Brașov, Suceava sau 
Constanța ? Snațiul unei pa
gini de ziar e mult prea mic 
ca să cuprindă toate manifes
tările din „Ziua tineretului”. 
De peste tot însă ni se trans
mit știri impresionante pri
vind participarea în această zi 
a tinerilor la manifestările 
sportive.

Să încercăm să spicuim cîte 
ceva din fiecare veste primită 
despre participarea la mani
festările si întrecerile sporti
ve a miilor de tineri.

La Constanța; stadionul 
„Portul” părea, deobicei. des
tul de mare. Astăzi însă, în 
ziua de 2 Mai, el s-a dovedit 
neîncăpător, fiindcă numărul 
celor veniți să participe la fes
tivalul sportiv ce s-a desfășu
rat aici a fost deosebit de 
mare. La Cluj, la ora 9,00. pe 
stadionul orășenesc au început 
competițiile sportive în cadrul 
„Cupei 2 Mai”. întrecerile de 
atletism, de handbal, fotbal, 
ciclism au atras un mare nu
măr de spectatori. La întreceri 
au participat cele mai bune a- 
sociații sportive din oraș. în 
cadrul întrecerilor au fost sta
bilite 3 noi recorduri regiona
le. ManifbStații cultural-spor
tive, excursii au avut loc în 
toată. regiunea. Numeroși ti
neri din Turda și Cîmpia Tur- 
zii au plecat într-o excursie 1-a 
Cheile Turzii. Aici, în aer li
ber, au avut Ioc programe ar
tistice și întreceri sportive. 
Serbări cîmpenești au avut loc 
și la Bistrița, Dej etc. în cen-‘ 
trele de comună li s-a vorbit 
tinerilor despre grija părin
tească a partidului pentru ti
neretul din patria noastră, 
despre realizările poporului 
nostru. Pe scenele căminelor 
culturale au avut loc progra
me artistice urmate de hore. 
La Timișoara, încă de dimi
neață, au început manifestări
le cultural-sportive organizate 
cu ocazia lui 2 Mai. Au avut 
loc meciuri 

fotbal, pe majoritatea terenu
rilor sportive din Timișoara. 
La stadionul „23 August” un 
număr de 7 echipe formate 
din studenți s-au întrecut pen
tru a cîștiga „Cupa tineretului” 
la fotbal. Pionierii din Timi
șoara au participat la jocuri 
distractive, concursuri de bici
clete, aeromodele, aruncări la 
țintă cu mingea etc.

La aceeași oră, la Ploiești, 
tribunele stadionului „Petro
lul” erau pline pînă la refuz. 
Veniseră aici tineri din uzine 
metalurgice, rafinării, din ins
titutele de cercetări petroliere, 
de la scoli de 7 ani, școli medii, 
tehnice și profesionale, din 
gospodăriile agricole colective 
aparținătoare de orașul Plo
iești. La deschiderea festivă a 
„Zilei tineretului din R.P.R.” 
erau prezenți mii de tineri.

deschidere, 
Cîrstoaie, 

Comitetului 
Ploiești, a

Luînd cuvîntul la 
tovarășul Toma 
prim-secretar al 
regional U.T.M. 
vorbit celor prezenți despre 
grija părintească a partidului 
față de tineri. Ovațiile miilor 
de tineri au răsunat în semn 
de adîncă recunoștință față de 
partid, față de guvernul nos
tru democrat-popular, pentru 
toate drepturile si bucuriile pe 
care . le trăiesc intens, pentru 
viitorul nostru luminos.

Valsul

tinereții
La Baia Mare soarele căita 

spre asfințit. O bună parte 
dintre manifestările cultural- 
sportive avuseseră deja loc. Pe 
o scenă imensă, amenajată pe 
„Cîmpul Tineretului“ se termi
nase și cea de a doua parte a 
programului cultural-artistic. 
Mii de tineri asistaseră la spec
tacole. Cînd ultima formație a 
ieșit de pe estradă, orchestrele 
reunite au reapărut în fața ti
nerilor. Cîteva acorduri și... 
a început un frumos, un minu
nat Vals al tinereții. Acor
duri pline de farmec au antre
nat la joc mii de băieți și fete. 
Pe un cîmp imens se dansa.

Seara coborîse deabînelea. 
S-au aprins torțe.

La lumina lor valsul capătă 
frumuseți noi îneît ai fi dorit 
să nu se mai oprească.

[ ora

carnavalului,

prieteni!
E înserare și la Iași. Cîteva 

mii de tineri și-au dat întâl
nire în fața casei tineretului. 
Pregătiți pentru carnaval, ei 
au pornit de aici cu mare alai 
spre Palatul culturii. In frunte 
se afla un car alegoric repre- 
zentînd o rachetă cu un cos
monaut, gata să-și ia zborul, 
Ileana Cosînzeana și mulți alți 
eroi din basme. în urmă venea 
o caleașca trasă de cai ade- 
vărați, în care se găseau eroii 
lui Alecsandri și Caragiale.

în fața palatului, alaiul a fost 
întîmpinat de alți tineri. Făt- 
Frumos a deschis carnavalul. 
Momentele distractive, dansul, 
programele artistice au durat 
aipoi pînă tîrziu, spre miezul 
nopții.

E ora carnavalului și la 
Bacău. Pe cerul nopții se înal
ță deodată un uriaș snop de 
lumini : e un semnal. Apoi se 
aud trompeți : alt semnal. To
tul este o revărsare de tine
rețe, optimism și fantezie. Se 
zăresc sute de măști, tineri 
îmbrăcați în felurite costume 
naționale specifice fiecărei re
giuni din țară.

Iată în coloană și echipele 
de dansuri reunite ale tinerilor 
de la Fabrica de confecții 
Bacău, de la Fabrica de încăl
țăminte „Partizanul“. în chio
te vesele și goană de trăpași 
își fac apariția 3 vornici de 
nuntă. într-adevăr, este o nun
tă țărănească. Iată mirele și 
mireasa și orchestra care îi 
zice moldovenește furnicînd 
călcîiele celor care îi ascultă.

Erau de față peste 10 000 de 
tineri...

★
„Ziua tineretului din R.P.R.“
O sărbătoare înscrisă în ca

lendar alături de sărbătorile 
dragi ale poporului nostru, 
simbolizând grija de părinte pe 
care o poartă partidul tinere
tului și în același timp hotă- 
rîrea nestrămutată a tinerei 
noastre generații de a fi în 
același pas cu întregul popor pe 
drumul muncii neobosite pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului.

Reportaj realizat de: M. 
CARANFIL, F. EUGEN, V, 
GRIGORESCU, FL. POPA, 
C. STĂNESCU și coresponden
ții noștri regionali.
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TELEGRAME
Excelenței sale tir. SUKARNO

Președinte și prim-ministru al Republicii Indonezia

Sărbătorirea lui 1 Mai 
în întreaga lume

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
zilei de 1 Mai, în tribunele din 
Piața Roșie, sărbătorește pavoa
zată și scăldată de razele soare
lui primăvăratec, se aflau mii 
de moscoviți : muncitori, inova
tori, fruntași ai muncii comu
niste, activiști de stat și ai or
ganizațiilor obștești, ofițeri su
periori ai Armatei sovietice. 
Printre oaspeți se aflau membrii 
delegațiilor muncitorești din 
multe țări. Erau de față, de ase
menea, membrii corpului diplo
matic și atașați militari.

Cei prezenți au întimpinat cu 
ovații apariția la tribuna Mau
soleului lui Lenin a conducăto
rilor partidului și guvernului în 
frunte cu N. S. Hrușciov, a pri
mului ministru al Cubei revolu
ționare, Fidel Castro.

La ora zece a început parada 
militară.

După ce a trecut în revistă 
trupele aliniate în Piața Roșie și 
pe străzile din jur, mareșalul 
R. I. Malinovski a rostit o cu- 
vîntare, de Ia tribuna Mausoleu
lui. Subliniind că poporul sovie
tic cinstește sărbătoarea de 
1 Mai în condițiile înfloririi tor
țelor sale creatoare, uriașei ac 
tivități politice și în muncă, mi
nistrul apărării a! U.R.S.S. a de
clarat că poporul sovietic strîns 
unit în jurul scumpului său 
partid comunist și a! Comitetu
lui Iui Central leninist, privește 
cu încredere în viitor, pășește 
cu fermitate spre culmile lumi
noase ale comunismului.

Faptul că forțele agresive nu 
au reușit să împingă omenirea 
în prăpastia războiului termonu
clear nimicitor trebuie conside
rat ca cel mai important rezul
tat al întăririi puterii economice 
și militare a țărilor socialiste, 
al promovării consecvente de 
către ele a politicii externe iu
bitoare de pace, al hotăririi po 
poarelor de a frîna pe agresor.

Militarii sovietici — a spus el 
— strîns uniți în jurul scumpu
lui lor partid leninist, umăr la 
umăr cu militarii armatelor ță
rilor socialiste, stau cu vigilență 
de strajă păcii șj sînt gata în
totdeauna să asigure nimicirea 
hotărîtă și deplină a oricărui a- 
gresor dacă acesta va atenta la 
munca pașnică, libertatea și in
dependența U.R.S.S. și a celor
lalte țări socialiste.

Potrivit tradiției, parada de 
1 Mai a fost deschisă de elevii 
academiilor militare.

Admirația oaspeților prezenți 
în Piața Roșie este stîrnită în 
mod deosebit de rachete care 
constituie baza puterii de foc a 
forțelor armate sovietice. La în
ceput, pe platforme auto trec 
proiectilele cu reacție, care dis
pun de o mare putere și înaltă 
precizie. Prin fața tribunelor 
trec apoi rachetele antiaeriene 
argintii. Instalate pe mașini de 
luptă autopropulsate se perindă 
rachete de diferite mărimi și cu 
destinație diferită. Bătaia lor va
riază de la cîțiva kilometri pînă

Ia multe sute de kilometri. 
Trec, de asemenea, instalații de 
rachete cu care sînt înzestrate 
navele militare sovietice. Teh
nica sovietică a dotat flota ma
ritimă cu puternice rachete cu 
bătaie lungă, capabile să acțio
neze în orice clipă din orice po
ziție și să trimită încărcătură 
nucleară pînă la orice punct al 
celui mai îndepărtat continent.

După parada militară care a 
durat 50 de minute, fanfarele 
anunță începerea demonstrației 
sărbătorești a locuitorilor Mos
covei.

Potrivii tradiției, demonstra
ția este deschisă de sportivi. In 
acordurile imnului partidului, 
„Internaționala“, se încheie pa
rada sportivilor.

Intră pe două coloane de
monstranții.

Trec încolonați muncitorii, 
cei care prin munca lor apro
pie comunismul. Cele mai mari 
întreprinderi din capitală — 
constructori de mașini și chi- 
miști, textfliști și constructori 
de automobile — raportează cu 
mîndrie despre îndeplinirea 
înainte de termen a planurilor, 
despre economiile realizate.

Pe steagurile, pe pancartele 
purtate de demonstranți alături 
de cuvîntul „comunism“ stă 
scris cuvîntul „pace". „Pentru 
pace, pentru prietenie" — a- 
ceste cuvinte răsună în Piața 
Roșie ca o aprobare a politicii 
leniniste iubitoare de pace a 
guvernului sovietic.

sun simili soimmiii
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R. P. CHINEZA

PEKIN. — Locuitorii Pekinu
lui s-au adunat în piața centra
lă „Tiananmîn“ pentru a săr
bători ziua de 1 Mai. La tribu
na oficială au luat loc Sun Țin- 
lin și Dun Bi-u, vicepreședinți 
ai R.P. Chineze, Ciu En-lai. 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, activiști de 
partid și de stat.

Prin fața tribunei au defilat 
oameni ai muncii din uzine, 
fabrici, instituții de învăță- 
mînt din Capitală.

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

R. D. GERMANA

BERLIN. — Din primele ore 
ale dimineții, coloanele de oa
meni ai muncii din capitala 
R. D. ■ Germane s-au îndreptat 
spre Piața Marx-Engels unde a 
avut loc demonstrația oameni
lor muncii din Berlinul răsări
tean cu ocazia zilei de I Mai.

Demonstrația oamenilor mun
cii din capitala R.D. Germane 
s-a desfășurat sub lozincile lup
tei pentru întărirea păcii în în
treaga lume, pentru încheierea 
tratatului de pace german și 
normalizarea situației din Berli
nul occidental.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA. — în piața 

Dozsa Gyorgy, dominată de 
portretele lui Marx, Engels și 
Lenin, a avut loc tradiționala 
demonstrație a oamenilor mun
cii unguri. în tribuna oficială 
au fost prezenți conducători de 
partid și de stat în frunte cu 
.Jânos Kâdar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc, precum și re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din alte țări. Somogyi Mik- 
los, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U. și pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Ungară, a

ostași ai Armatei populare na
ționale. Coloanele au defilat în 
direcția Pieței Manevrelor. De
monstranții scandau lozincile : 
„Trăiască solidaritatea interna
țională a oamenilor muncii !“, 
„Moarte neocolonialismului !".

La un mare miting, care a 
avut loc în piață în fața „Ca
sei poporului“, au luat cuvîn
tul Ahmed Ben Bella, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
și alte personalități.

GRECIA

ATENA. — Oamenii muncii din 
Grecia au sărbătorit cu un puter
nic entuziasm ziua de 1 Mai. După 
cum anunță presa greacă, oamenii 
muncii au hotărît să sărbătorească 
această zi prin greve și mitinguri.

Din inițiativa a 82 de sindicate a 
avut loc pe stadionul „Panathinai- 
kos" un mare miting al oamenilor 
muncii în cinstea zilei de 1 Mai Ia 
care au participat 20 000 de oameni 
ai muncii. Mitingul s-a desfășurat 
sub lozinca : „Pline, muncă, pace 
și democrație".

JAPONIA
TOKIO. — In parcul „Meid- 

zi” din capitala Japoniei s-au 
adunat miercuri 650 000 de 
oameni pentru a sărbători 
Ziua de 1 Mai. Oameni de 
diferite profesii, de diferite 
convingeri politice, reprezen
tanți ai orașelor și prefecturi
lor din țară, purtau în miini 
pancarte pe care scria : 
„Trăiască 1 Mai — Ziua so
lidarității internaționale a oa
menilor muncii 1”, „Nu arme
lor nucleare” !

La miting a luat cuvîntul 
Kaoru Ota, președintele Con
siliului General al Sindicate
lor din Japonia, S. Nosaka, 
președintele C.C. al P.C. din 
Japonia, Kavakami, președin
tele partidului socialist, și alții.

După miting, pe străzile o- 
rașului a avut loc o demon
strație de masă. Mitinguri și 
demonstrații de masă ale oa

menilor muncii japonezi au 
avut loc și în alte orașe ale 
Japoniei. La manifestațiile de 
1 Mai din întreaga țară au 
participat în total 6 500 000 de 
persoane.

URUGUAY

MONTEVIDEO — Cu Pole
iul zilei de 1 Mai, Centrala 
unică a muncitorilor din Uru- 
guay a organizat o demonstra
ție grandioasă în capitala țării.

La sediul Partidului Comu
nist a avut loc un mare miting. 
Conducători ai partidului, li
deri sindicali, reprezentanți ai 
intelectualității și studenților, 
care au luat cuvîntul, au che
mat la întărirea unității for
țelor progresiste din țară, la 
luptă neobosită pentru dreptu
rile oamenilor muncii.

Mitinguri și adunări ale oa
menilor muncii consacrate zi
lei de 1 Mai au avut loc în în
treaga tară.

PORTUGAEIA

LISABONA. In ciuda măsu
rilor luate de autoritățile sa- 
lazariste pentru a împiedica 
populația să demonstreze cu 
prilejul zilei de 1 Mai, mii de 
oameni ai muncii din Lisabo
na au participat miercuri la o 
puternică demonstrație care 
s-a desfășurat pe străzile cen
trale ale orașului.

Relatînd aspecte de la acea
stă manifestație, coresponden
tul din Lisabona al agenției 
France Presse arată că împo
triva demonstranților au fost 
aduse puternice detașamente 
de poliție care au lovit pe par- 
ticipanți. Totodată, asupra de
monstranților au fost aruncate 
grenade lacrimogene. în cele 
din urmă poliția a tras mai 
multe rafale de armă automa
tă în mulțime în urma cărora 
mai multe persoane au fost 
rănite.

Succesul Partidului Comunist 
in alegerile din Italia

ROMA. Ministerul de Inter
ne italian a dat publicității re
zultatele definitive ale alege
rilor pentru Senat și Camera 
Deputaților desfășurate dumi
nică și luni în Italia.

Potrivit acestor rezultate, în 
alegerile pentru Senat, în fa
voarea căndidaților Partidului 
Comunist Italian s-au pronun
țat 6 993 601 de alegători (25,5 
la sută din voturi), față de 21,8 
la sută în alegerile din 1958. 
Observatorii politici din Ita
lia remarcă succesul repurtat 
de partidul comunist în alege
rile pentru Senat.

Referîndu-se la alegerile 
pentru Camera Deputaților, a- 
genția Associated Press subli
niază că partidul comunist a 
repurtat o victorie fără prece
dent, in timp ce partidul de- 
mocrat-creștin a înregistrat

cea mai aspră lecție electorală 
de tind se află la putere. Par
tidul Comunist Italian a obți
nut 7 763 854 voturi, adică 25,3 
la sută, față de 22,7 la sută în 
1958, partidul socialist a obți
nut 4 251 966 voturi, adică 13,8 
la sută, față de 14,2 la sută. In 
felul acesta, partidul comunist 
și-a sporit numărul de depu- 
tați de la 141 în 1958 la 166 în 
actualele alegeri. Partidul so
cialist a obținut 87 de locuri 
față de 86 în 1958, Agenția 
France Presse, relevă că coa
liția guvernamentală de cen
tru stingă a pierdut majorita
tea pe care o deținea în Ca
meră.

In noua situație pare a fi 
extrem de dificilă rezolvarea 
problemei viitoarei majorități 
guvernamentale.

Ședința unei Comisii C.A.E.R.
VARȘOVIA. — La Varșovia a 

avut loc ședința a XV-a a Comi
siei Permanente C.A.E.R. în do
meniul industriei carbonifere.

La ședință au participat dele
gațiile : R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovace, R.D. Germane, 
R.P. Polone, R.P. Romîne, R.P. 
Ungare Și U.R.S.S.

In scopul adîncirii colaborării 
tehnico-științifice în domeniul 
industriei carbonifere, Comisia 
a examinat, împreună cu condu
cătorii consiliilor tehnico-știin- 
țifice, direcțiile și formele de 
activitate ale acestor organe a- 
jutătoare ale Comisiei cărora li 
se încredințează sarcina să or
ganizeze și să coordoneze e- 
laborarea problemelor mai im
portante ale programului tehnic 
în industria carboniferă a țări
lor membre C.A.E.R.

Comisia a analizat activitatea 
desfășurată în cursul anului 
1962 și a trimestrului I 1963, a 
discutat și adoptat direcțiile de 
bază în activitatea ei pentru pe
rioada următoare.

Comisia a examinat și a adop
tat ordinea de desfășurare a lu
crărilor viitoare legate de coor
donarea investițiilor de bază în 
industria carboniferă a țărilor

membre C.A.E.R., a examinat 
materialele privind necesarul de 
utilaje ale acestor țări pentru 
dezvoltarea producției de căr
bune în cariere pe perioada 
pînă în anul 1980.

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

DEASUPRA IRI ANULUI 
DE VEST FLUTURĂ 

DRAPELUL INDONEZIAN
KOTA BARU. La 1 mai, în 

cadrul unei ceremonii care a 
avut loc în piața centrală a o- 
rașului Kota Baru (fost Hol- 
landia), capitala Irianului de 
vest, reprezentanții Organiza
ției Națiunilor Unite au re
mis oficial Republicii Indone
zia administrația Irianului de 
vest (fosta Guinee occidentală 
olandeză). în felul acesta, lup
ta poporului indonezian pentru 
eliberarea teritoriului străve
chi Irianul de vest a fost în
cununată de succes.

După cum transmite cores
pondentul din Kota Baru al a- 
genției France Presse, la ora 
12 (5, ora Bucureștiului), pavi
lionul O.N.U. a fost coborît de 
un soldat al trupelor O.N.U. 
și în locul Iui a fost înălțat 
drapelul Republicii Indonezia, 
în numele O.N.U., dr. Djalal 
Addoh (Iran) a remis apoi ad
ministrația teritoriului dr. Su- 
jarwo Tjendronegoro, repre
zentantul guvernului Republi
cii Indonezia în Irianul de 
vest. La ceremonie au asistat 
ministrul afacerilor , externe 
al Indoneziei, dr. Subandrio, 
în calitate de reprezentant al 
președintelui Sukarno, și re
prezentantul secretarului ge
neral al O.N.U., U. Thant, C. V. 
Narasimhan. Peste 5 000 de 
persoane, invitați și locuitori 
ai orașului Kota Baru au ma
nifestat cu entuziasm scandînd 
„Merdeka“ (Independență).

păcii intre popoare“ pe 1962
MOSCOVA. Comitetul pen

tru premiile internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare“ a acordat ace
ste premii pe anul 1962, urmă
torilor :

Modibo Keita — activist pe 
tărîm obștesc, și om de stat 
dip Republica Mali; Manolis

Glezos — ziarist grec și acti
vist pe tărîm obștesc ; Gheor- 
ghi Traikov — activist pe tă
rîm obștesc și om de stat din 
Republica Populară Bulgaria ; 
Oscar Niemeyer — arhitect 
brazilian și activist pe tărîm 
obștesc.

AMERICA LATINĂ -
ZONĂ DENUCLEARIZATĂ

românești

GENEVA. —, La Geneva își con
tinua lucrările sesiunea a 17-a a 
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E.).

In cadrul discutării punctului de 
pe ordinea de zi ■ privind Confe
rința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, Victor Ionescu, adjunct al 
ministrului comerțului, din partea 
delegației R.P. Romîne, relevînd ro
lul important ce revine C.E.E. în 
pregătirea conferinței, a sugerat ca 
secretarul executiv al Comisiei să 
pregătească pentru această confe
rință documentații și propuneri pe 
următoarele teme : lărgirea comer
țului între țări cu sisteme sociaf- 
economice diferite, influența inte
grării economice vest-europene a- 
supra comerțului, eliminarea obsta
colelor și discriminărilor, extinde
rea comerțului în țările în curs de 
dezvoltare, crearea unei organizații 
mondiale de comerț, influența. de
zarmării asupra comerțului interna
țional.

De asemenea delegatul romîn a 
arătat necesitatea ca C.E.E. să ela
boreze, conform unei rezoluții an
terioare a comisiei, măsuri în ve
derea eliminării' obstacolelor care 
stau în calea schimburilor comer
ciale.

CASABLANCA. La Casa- 
blanca s-a deschis cea de a 
XlX-a ediție a Tîrgului inter
național de mostre.

La deschiderea oficială a 
tîrgului, oficiul de informații 
tehnico-comerciale al R.P. Ro
mîne a fost vizitat de Hassan 
al II-lea, regele Marocului, în
soțit de membri ai guvernului 
marocan, reprezentanți diplo
matici acreditați la Rabat.

Declarația comună a președinților republicilor 
Bolivia, Brazilia, Chile, Ecuador și Mexic

QUITO. — Agenția United Press 
Internațional anunță că președin
ții republicilor Bolivia, Brazilia, 
Chile, Ecuador și Mexic, au dat pu
blicității la 29 aprilie o declarație 
comună cerînd declararea continen
tului latino-amer’ican drept zonă 
denuclearizată.

Declarația arată că cei cinci pre
ședinți au căzut de acord asupra 
următoarelor puncte :

1. — Să anunțe că de acum îna
inte guvernele lor sînt gata să sem
neze un acord multilateral latino- 
american, prin care țările lor să se 
angajeze de a nu produce primele,

stoca ori experimenta arme nucle
are sau mijloace de transport ale 
armelor nucleare la țintă.

2. — Să aducă declarația comună 
la cunoștința șefilor de stat din ce
lelalte republici latino-americane, 
în speranța că guvernele lor s-ar 
alătura prin procedura pe care o 
vor considera adecvată.

3. — Să colaboreze reciproc cu 
alte republici latino-americane care 
ar adera la această declarație în 
scopul ca America Latină să fie re
cunoscută cît mai curînd posibil ca 
o zonă denuclearizată..

Djakarta
In numele Consiliului'de Stat al Republicii Populare Romîne, 

al guvernului și poporului romîn, îmi face o deosebită plăcere 
să transmit Excelenței Voastre, guvernului „și poporului indone
zian, călduroase felicitări cu prilejul transferării către Repu
blica Indonezia a suveranității asupra străvechiului său terito
riu — Irianul de Vest.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sale
Domnului dr. ADOLF SCHÂRF

Președintele Federal al Republicii Austria

Viena

Cu prilejul realegerii dv. ca președinte federal al Republicii 
Austria, vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele mai 
bune urări de pace și prosperitate pentru poporul austriac.

îmi exprim cu această ocazie speranța că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre R. P. Romînă și Republica Austria vor con
tinua să se dezvolte în interesul ambelor state, al colaborării 
internaționale și al consolidării păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Solemnitatea decernării Premiului de Stat 
al R. P. Romîne pe anul 1962

Marți la amiază a . avut loc 
la Consiliul de Miniștri solem
nitatea decernării Premiului 
de Stat al R P. Romîne pe a- 
nul 1962.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau- 
rer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Mi- 
hai Dalea, miniștri, conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, acade
micieni, oameni de știință, 
artă și literatură.

într-o atmosferă sărbăto
rească, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a înmînat laurea- 
ților Premiului de Stat di
plomele, medaliile și premiile, 
felicitîndu-i în numele C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și

Consiliului de Miniștri și 
urîndu-le noi succese în acti
vitatea lor.

Acad. Horia Hulubei, ing. 
Alexandru Nourescu și poetul 
Marcel Breslașu, din partea 
laureaților, au mulțumit căl
duros pentru înalta distincție 
primită și au asigurat condu
cerea partidului și guvernului 
că oamenii de știință, inginerii, 
tehnicienii, oamenii de artă, 
alături de întregul popor, vor 
depune toate eforturile pentru 
a-și spori contribuția la opera 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria no'astră.

După festivitate, conducă
torii de partid și de stat s-au 
întreținut cordial cu laureații 
Premiului de Stat.

(Agerpres)

Semnarea Protocolului privind schimburile 
je mărfuri și plățile pe anul 1963 intre 

R. P. Romină și R. D. Vietnam

încheierea 

studenților

La 29 aprilie, la Atena au 
luat sfîrșit lucrările ce
lui de al IV-lea Congres 

al studenților din Grecia, care 
a durat opt zile. La congres 
au participat 300 de delegați 
ai studenților din Grecia, re
prezentanți ai celor două or
ganizații internaționale studen
țești, U.I.S. si C.O.S.E.C., pre
cum și invitați ai organizațiilor 
studențești din zece țări, prin
tre care-și R. P. Romînă.

Congresul a dezbătut o serie 
de probleme importante ale 
mișcării studențești din Gre
cia și a adoptat o serie de ho- 
tărîri privind problemele spe
cifice ale studenților, cît și le
găturile cu mișcarea studen
țească internațională. Congre
sul a hotărît înființarea Uniu
nii naționale a studenților din 
Grecia (E.F.E.E.) și a adoptat 
statutul acesteia.

Cu toate că Comisia pentru 
problemele mișcării studențești

Congresului 

din Grecia 
aprobase cu majoritate de vo
turi afilierea atît la U.I.S. cît 
și la C.O.S.E.C., în urma dis
cuțiilor ce au avut loc în con
gres nu s-a putut adopta o ho- 
tărîre în acest sens, stabilin- 
du-se numai ca E.F.E.E. să 
participe în calitate de ob
servator la U.I.S. și la 
C.O.S.E.C., urmînd ca proble
ma afilierii să fie din nou 
pusă în discuție la viitorul con
gres al uniunii. Congresul a 
mai hotărît să organizeze — în 
colaborare cu U.I.S. și cu 
C.O.S.E.C. — un congres inter
național al presei studențești, 
precum și un festival de dan
suri populare (folclorice) al 
studenților din regiunea Bal
canică, a Mării Adriatice și din 
Mediterana orientală. A fost 
adoptată o rezoluție care ex
primă dorința de pace a stu
denților și cere dezarmarea nu
cleară,

în urma tratativelor, care 
s-au desfășurat într-un spirit 
de înțelegere reciprocă, la 30 
aprilie 1963 s-a semnat la 
București Protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plă
țile pe anul 1963 între Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Democrată Vietnam,

La baza acestui protocol stă 
Acordul de durată încheiat în
tre cele două țări pentru pe
rioada 1961—1965.

Republica Populară Romînă 
va livra în Republica Demo
crată Vietnam diverse mașini 
și utilaje, produse chimice, 
produse petrolifere și alte 
mărfuri. Republica Democrată 
Vietnam va livra în Republica 
Populară Romînă apatită, co
sitor și alte mărfuri.

Protocolul prevede creșterea

schimburilor de mărfuri între 
cele două țări față de anul 
precedent.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Nicolae An- 
ghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea vietnameză de Hoang 
Van Diem, adjunct al mini
strului comerțului exterior.

Au luat parte funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior, precum 
și membrii celor două delega
ții.

La semnare au participat 
Dinh Van Duc, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. D. Vietnam în R. P. Ro
mînă și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

„0 demonstrație entuziasta, 
impresionantă“

Oaspefi străini despre demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

adresat oamenilor muncii o cu- 
vîntare de salut.

Prin fața tribunei oficiale au 
defilat apoi sute de mii de oa
meni ai muncii.

CUBA
HAVANA. — La 1 Mai, ora 3 

dimineața, în capitala Cubei, 
festiv pavoazată, a început de
monstrația oamenilor muncii. 
La tribuna din Piața Revolu
ției — José Marți — au luat loc 
membri ai guvernului revolu
ționar, ai conducerii naționale 
a Partidului Unic al Revoluției 
Socialiste, numeroase delegații 
străine, reprezentanți ai corpu
lui diplomatic, invitați.
Demonstrația oamenilor mun

cii din Havana a durat cîteva 
ore. 350 de coloane cu steaguri, 
panouri, lozinci au defilat prin 
fața tribunei, demonstrîndu-și 
coeziunea în jurul guvernului 
revoluționar, al Partidului U- 
oic al Revoluției Socialiste, în 
jurul lui Fidel Castro, conducă
torul revoluției cubane.

R. D. P. ALGERIA

ALGER. — Anul acesta po
porul algerian a sărbătorit 
pentru prima oară în libertate 
ziua de 1 Mai.

în Piața Martirilor din Alger 
s-au adunat oamenii muncii 
din portul Alger, reprezentanți 
ai direcției gospodăriei urbane,

PE SCURT
GENEVA'. La 1 mai a sosit 

la Geneva, venind de la New 
York, secretarul general al 
O.N.U., U Thant. El a declarat 
că intenționează să aibă con
vorbiri cu delegații care parti
cipă la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare.

Vizita președintelui 
R. P. Chineze 
în Cambodgia

PNOM PENH. — Răspunzînd 
invitației prințului Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambod
gia, la 1 mai a sosit în Cam
bodgia înțr-o vizită de priete
nie Liu Șao-ți, președintele 
R.P. Chineze, însoțit de Cen I 
ministrul afacerilor externe.

OSLO. — Norvegia nu dore
ște staționarea trupelor străine 
pe teritoriul ei, atît timp cît nu 
ne amenință nici o agresiune 
sau cît timp nu sîntem supuși 
vreunei agresiuni, a declarat 
Lange, ministrul afacerilor ex
terne a) Norvegiei, la mitingul 
de 1 Mai care a avut loc la 
Bude.

Luînd cuvîntul la mitingul de

PE SCURT PE SCURT
la Christiansand, ministrul de 
război al Norvegiei, Harlem, a 
arătat că Norvegia a declarat 
clar că nu dorește să participe 
la nici un fel de forțe atomice 
mixte și că nu va oferi baze 
forțelor armate ale altor state. 
Același lucru se referă și la 
apele noastre teritoriale, a de
clarat el.

HANOI. — Prințul Sufanuvong, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, a adre
sat lui Suvanna Fumma, primul mi
nistru al guvernului de coaliție lao
țian, o scrisoare în care condamnă 
hotărîrea acestuia'din urmă de a 
se trimite în Valea Ulcioarelor un 
grup permanent al Comisiei inter
naționale de control, în scrisoare 
se spune că această hotărîre con
travine spiritului și' literei acordu
rilor de la Geneva cu privire la 
Laos, violează principiul unanimi
tății dintre cele trei grupări.

Sufanuvong cere primului minis
tru să anuleze această hotărîre.

ALGER. — La 2 mai mini
sterul algerian al informațiilor 
a anunțat într-un comunicat 
că Franța a căzut ‘de acord să 
evacueze în cursul ultimelor 
luni ale anului 1964 bazele din 
Sahara, unde a efectuat expe
riențe atomice. Comunicatul,

citit la o conferință de presă, 
in prezența primului ministru, 
Ben Bella, și secretarului de 
stat francez pentru problemele 
algeriene, Jean de Broglio, a- 
daugă că „acest termen limită 
va putea fi eventual devansat“. 
Acordul de la Evian stipula 
că bazele din Sahara vor fi e- 
vacuate de abia la 1 iulie 1965.

Notă cubană de protest 
adresată S.U.A.

‘HAVANA'. — Ministerul. Afa
cerilor Externe al Republicii 
Cuba a adresat Departamentu
lui’de Stat al S.U.A., prin inter
mediul Ambasadei R. S. Ceho
slovace la Washington o notă 
de protest în legătură cu acțiu
nile piraterești ale unui avion 
bjniotdr care la 25 aprilie a 
trecut într-un zbor razant dea
supra rafinăriei de petrol „Nico 
Lopez“ și a aruncat o bombă în 
greutate de 45 kg, precum si 
cîteva recipiente cu substanțe 
inflamabile de tip „Napalm",

NEW' "YORK. — După mai multe 
zile de discuții referitoare la situa
ția din Aden și Federația Arabiei 
de sud, 8 state airo-asiatice (Cam
bodgia, Coasta de Fildeș, India,

Irak, Mali, Madagascar, Siria, Tan- 
ganica), cărora li s-a alăturat și 
iugoslavia, au prezentat la 29 a- 
prilie Comitetului special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale un proiect de re
zoluție în care este recunoscut 
dreptul la autodeterminare și inde
pendență ai populației din Aden și 
Federația Arabiei de sud și propu
ne trimiterea.unei misiuni a O.N.U. 
pentru a cerceta situația din aceste 
teritorii,

BONN. — După cum reiese din 
relatările apărute în presă, în 
cercurile guvernamentale de la 
Bonn se, manifestă o îngrijorare se
rioasă în legătură cu extinderea 
luptei greviste. Ziarul „Die Welt“ 
arată în numărul său de miercuri 
că dacă greva din Baden-Württem
berg nu se va termină în curînd, 
peste aproximativ zece zile, din 
cauza lipsej de metal, va trebui să 
fie închise toate’ uzinele din indus
tria vest-germană de automobile. 
S-a creat. o amenințare serioasă 
pentru producție și în ramurile co
nexe ale industriei din Germania 
occidentală. Ca urmare, vor avea 
Ioc concedieri și se va introduce 
ziua de lucru redusă. Intre timp, 
situația s-a agravat simțitor și în 
alte regiuni, unde metalurgia pre
lucrătoare constituie una din prin
cipalele ramuri industriale. S-au 
soldat cu un eșec tratativele dintre

patroni și reprezentanții sindicate
lor din Hessen, Palatinat, Bavaria 
și Hamburg. Frontul luptei greviste 
se lărgește.

Situația din Haiti

PORT-AU-PRINCE. — în capi
tala haitiană situația se menține 
încordată. Trupele haitiene continuă 
să ocupe poziții în jurul ambasa
delor țărilor latino-americane, un
de, potrivit agenției Associated 
Press, sînt refugiați „aproximativ 
180 de adversari ai lui Duvalier". 
Aceeași agenție precizează că ac
țiunile represive împotriva adver
sarilor politici ai dictatorului hai- 
tian continuă pe întregul teritoriu 
al țării. Referindu-se Ia situația 
din Haiti, ziarul „New York 
Times" subliniază că S.U.A., dîn- 
du-și seama de impopularitatea re
gimului dictatorial al lui Duvalier, 
au căutat de mai multe ori să se 
descotorosească de acesta, dar 
teama ca reacția maselor să nu 
provoace o insurecție populară, cu 
consecințe nefaste pentru poziția 
S.U.A. în Zona Mării Caraibilor, a 
reținut Washingtonul de a între
prinde măsuri mai drastice pentru 
înlocuirea lui Duvalier. Ziarul dă 
de înțeles că actuala criză ar putea 
da prilejul Statelor Unite să între
prindă o schimbare de persoane de 
genul aceleia care a avut loc re
cent în Guatemala cînd dictatorul 
Fuentes a fost înlocuit, după cum 
se știe, cu generalul Peralta.

■
 a tribună s-au aflat 

numeroși oaspeți 
din străinătate. Ei 
au urmărit cu un 
deosebit interes 
marea demonstra- 

w/ie a oamenilor 
muncii 'din Capitală. Publicăm 

impresiile cîtorva oaspeți străi
ni despre această demonstrație, 
relatate unui redactor al ziaru
lui nostru.

LIBERO CECCHETTI, secre
tar- al Camerei de muncă din 
Perugia, membru al Comitetu
lui Executiv al Partidului So
cialist Italian din regiunea Pe
rugia (Italia) : „în fața mea se 
desfășoară o demonstrație uria
șă, entuziastă, impresionantă. 
Mă impresionează buna dispozi
ție a celor ce manifestează. Am 
certitudinea că numai într-o 
țară unde poporul este profund 
convins de justețea politicii par
tidului, oamenii muncii mani
festează cu atîta entuziasm și 
bucurie".

I. O. QUARTEY, secretar al 
Sindicatului transporturi și te
lecomunicații din districtul 
Akim Oda (Ghana) : „Sînt pro
fund emoționat. Este cea mai 
mare demonstrație populară pe 
care am văzut-o in viața mea. 
Oamenii sînt conștienți de lu
crurile pe care le fac, de locul 
pe care-1 ocupă în viața gene
rală a țării. Ei pun la inimă 
construcția socialistă și mun
cesc din tot sufletul pentru de- 
săvîrșirea acestei construcții 
minunate care Ie aduce bună
starea, fericirea. Sînt convins 
că va veni ziua Cînd și Ghana 
se va putea ridica la nivelul e- 
conomiei și culturii, la înflori
rea pe care o trăiește acum Ro- 
mînia socialistă... Am admirat 
apoi zborul simbolic al porum
beilor, expresie a simțămintelor

de pace și prietenie ale po
porului romîn. Eu prețuiesc 
mult eforturile depuse de gu
vernul și poporul romîn pentru 
menținerea păcii în lume, pen
tru triumlul coexistenței paș
nice",

HORST STANDENMEIN, mem
bru al prezidiului Uniunii Sin
dicatelor Libere din R. D. Ger
mană : „O demonstrație uriașă, 
o puternică expresie a unității 
dintre poporul romîn, partid și 
guvern. Oamenii muncii sînt 
conștienți că succesele econo
miei, culturii, științei au fost 
obținute datorită conducerii în
țelepte a partidului. De aici, im
petuoasa dezvoltare a Romîniei 
socialiste, creșterea permanen
tă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc".

MAHAMANE SIDY, secretar 
general al Uniunii locale a sin
dicatelor din orașul Dire (Mali): 
„Demonstrația ne-a arătat ce 
forță gigantică reprezintă so
cialismul. Marile realizări obți
nute în Romînia nouă dovedesc 
efortul sistematic susținut al 
poporului romîn pentru făuri
rea noii vieți. Urez din toată 
inima prietenilor romîni noi și 
mari succese în minunata operă 
pe care o realizează".

ALEXANDER KUCHEROV, 
ziarist din S.U.A., corespondent 
al unei reviste americane la 
Viena : „Este pentru prima oară 
cînd particip ia o demonstrație 
de 1 Mai. Sînt bucuros să văd 
cum oamenii își exprimă satis
facția, mulțumirea. Se vede pe 
toate fețele o mină veselă și 
optimistă. Chiar dacă nu pricep 
ce spun oamenii, îi înțeleg după 
expresia lor, după bucuria cu 
care manifestează".

C. R.
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