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Manifestîndu-și recunoștința pentru viața 
minunată pe care o trăiește, mulțumită 
grijii partidului, tineretul din patria noastră 
a sărbătorit plin de voioșie ziua de 1 Mai 
și ziua de 2 Mai-„Ziua tineretului din R.P.R.“

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto : GH. V1NTJLA
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■ ărbătorit pentru a
douăzecea oară în 
condițiile libertă
ții, 1 Mai a cunos
cut în acest an 
amploarea unei 
demonstrații popu

lare de un cuceritor entu
ziasm, la care pasul mulțimi
lor a cadențat cîntecul, iar rit
mul lozincilor muncitorești s-a 
acordat perfect cu bătaia unei 
inimi uriașe. A fost o gene
roasă revărsare de energie, de 
lumină, de culori, întru totul 
potrivită succeselor fără prece
dent obținute de clasa munci
toare, d'e toți oamenii muncii 
din patria noastră, succese în- 
mănunchiate în această primă
vară într-un buchet demn de 
anul marii aniversări.

Piața Aviatorilor, tradiționa
lul loc unde se desfășoară ma
rile demonstrații ale oamenilor 
muncii din Capitală, este îm
podobită festiv. Deasupra tri
bunei principale se află un 
mare glob pămîntesc, înconju
rat de un brîu purpuriu, pe 
care este înscrisă chemarea — 
„Proletari din toate țările, uni
ți-vă I".

Dedesubt, se află urarea : 
„Trăiască 1 Mai, Ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncito
rilor de •pretutindeni!“ Portre
tele genialilor învățători ai 
proletariatului mondial —

La 2 mai, tînăra ge
nerație a patriei a săr
bătorit „Ziua tinere
tului din R.P.R.". In 
orașe și sate — în săli 
de cultură, pe stadi
oane, în parcuri și pă
duri, în piețele publice 
— din zori și pînă sea
ra au avut loc, într-o 
atmosferă sărbătorea
scă, numeroase mani
festări cultural-arti- 
stice și sportive.

Citiți în pagina a 
m-a reportajul nostru:

SĂRBĂTOAREA
TINEREȚII

Marx, Engels, Lenin — domi
nă piața, însoțite de urarea : 
„Trăiască unitatea $i coeziunea 
mișcării muncitorești $i cornu-
niște internaționale!' Deasu- | 
pra tribunelor, străjuite de i 
steaguri roșii și tricolore, sînt ■ 
înscrise chemările: „Trăiască j 
și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Populară Ro- 
mînă!u, „Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn, conducă
torul încercat al poporului, in
spiratorul și organizatorul vic
toriilor noastre „Trăiască u- 
nitatea marii comunități fră
țești a țărilor socialiste !a, 
„Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !“

Este ora 9. Miile de bucu- 
reșteni prezenți în piață pen
tru a participa la mitingul 
consacrat zilei de 1 Mai, întâm
pină cu aplauze îndelungi și 
urale pe conducătorii partidu
lui și statului. In tribuna ofi
cială iau loc tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Alexan
dru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Stefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Gh. Gaston Marin, Gogu 
Radulescu, Constantin Tuzu,

(Continuare în pag. a II-a)

Piața Aviatorilor: a Început demonstrația oamenilor muncii Foto: N. STELORIAN

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți de peste 

hotare.

Poporul romin cinstește as
tăzi o sărbătoare scumpă ini
mii oamenilor muncii din în
treaga lume — Ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, a luptei unite a cla
sei muncitoare de pretutin
deni, pentru pace, democrație 
și socialism.

Cu prilejul xilei de 1 Mai, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. Consi
liul de Stat și Guvernul Repu
blicii Populare Romine adre
sează clasei muncitoare, țără
nimii colectiviste, intelectuali
tății, întregului nostru popor 
un călduros salut și felicitări 
pentru succesele dobindite în 
opera de desăvirșire a cons
trucției socialismului.

Aducem salutul nostru cor
dial. prietenesc, tuturor oaspe
ților din alte țări care parti
cipă împreună cu noi la acea
stă mare sărbătoare a omeni
rii muncitoare.

Clasa muncitoare și poporul 
nostru sărbătoresc in acest an 

două decenii de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist. 
Acum 20 de ani Partidul Co
munist Romîn și Partidul So
cial-Democrat au creat Fron
tul Unic Muncitoresc, ceea ce 
a avut o mare însemnătate 
pentru unirea tuturor forțelor 
patriotice antihitleriste și mo
bilizarea maselor populare 
pentru înfăptuirea insurecției 
armate de la 23 August 1944. 
care a însemnat o cotitură 
istorică în destinele poporului 
romin, trecerea la adinei 
transformări revoluționare in 
patria noastră.

Victoriile grandioase dobin
dite în anii vieții sale libere 
insuflă poporului romîn o în
dreptățită bucurie și încrede
re deplină în viitor. Economia 
națională se dezvoltă pe o 
linie continuu ascendentă, ca 
rezultat al aplicării consec
vente a politicii leniniste a 
partidului de industrializare 
socialistă a țării. Desfâșu- 
rînd larg întrecerea socialistă 
pentru a da viață angajamen
telor luate la începutul anului 
în cinstea lui 23 August, oa
menii muncii sărbătoresc 
1 Mai cu noi și însemnate suc

cese în realizarea hotărîrilor 
Congresului al IH-lea al par
tidului.

Avem satisfacția de a putea 
anunța că planul de stat pe 
trimestrul I al acestui an a 
fost îndeplinit in proporție de 
103 la sută, realizîndu-se o 
producție industrială cu peste 
16 la sută mai mare decit in 
trimestrul I al anului trecut.

Țărănimea noastră, lucrăto
rii din gospodăriile de stat și 
stațiunile de mașini și trac
toare muncesc cu însuflețire 
pentru obținerea unor recolte 
tot mai bogate, sporirea pro
ducției vegetale și animale, 
asigurind astfel aproviziona
rea industriei cu materii pri
me și satisfacerea necesităților 
de consum mereu crescinde 
ale populației.

Oamenii de cultură, artă, 
știință aduc o prețioasă con
tribuție la dezvoltarea econo
miei naționale, la avîntul 
științei și culturii.

Oamenii muncii de la orașe 
și sate sint conștienți că toate 
victoriile repurtate in opera 
măreață de construire a socia
lismului se datoresc politicii 
înțelepte a partidului între

gul nostru popor urmează 
cu nemărginită incredere, 
dragoste și devotament în
cercatul Partid Muncitoresc 
Romin și Comitetul său Cen
tral.

Tovarăși, prieteni.
Au trecut trei sferturi de 

veac de cînd 1 Mai a fost pro
clamat Ziua solidarității inter
naționale a celor ee muncesc. 
In acest răstimp in lume 
s-au produs mari schimbări 
înnoitoare.

Pe a patra parte a Pămîntu- 
lui popoarele a 14 țări și-au 
luat soarta in propriile miini 
făurind o orinduire socială 
nouă. DatoriU considerabilei 
sale forțe economice, politice și 
sociale, sistemul mondial socia
list exercită o inriurire deter
minantă asupra dezvoltării 
istorice. Succesele obținute de 
Uniunea Sovietică in construc
ția desfășurată a comunismu
lui. realizările celorlalte țări 
socialiste în construirea socia
lismului, perspectivele spre 
care ele se îndreaptă însufle
țesc masele oamenilor muncii 
din lumea capitalistă, consti

tuie pentru ele un îndemn la 
lupta împotriva exploatării și 
asupririi, pentru eliberarea 
socială și națională, pentru 
democrație, pace și socialism.

Poporul romîn, clasa mun
citoare, Partidul Muncitoresc 
Romin transmit un călduros 
salut frățesc popoarelor prie
tene, clasei muncitoare, parti
delor comuniste și muncito
rești din toate țările socialiste, 
din Uniunea Sovietică, China, 
Cehoslovacia, Polonia, R. D. 
Germană, Bulgaria, Ungaria, 
Iugoslavia. Albania. R.P.D. Co
reeană, Mongolia, R. D. Viet
nam, Cuba dorindu-le din 
toată inima să dobîndească 
noi și însemnate succese în 
dezvoltarea economiei și cul
turii, în construirea socialis
mului și comunismului.

Oamenii muncii din țara 
noastră transmit un fierbinte 
salut de solidaritate și simpa
tia lor frățească clasei munci
toare și maselor populare din 
țările capitalului, eroicelor 
partide comuniste și muncito
rești din aceste țări, care luptă 
pentru interesele lor vitale, 
pentru pace și socialism.

Poporul romîn adresează un 
salut călduros de simpatie și 
solidaritate tuturor popoare
lor care luptă pentru dobîndi- 
rea și consolidarea libertății 
naționale, sprijină eforturile 
țărilor Asiei, Africii și Ameri- 
cii Latine îndreptate spre în
lăturarea tuturor formelor de 
dominație imperialistă, spre 
deplina lor independență eco
nomică.

Apărarea păcii este cauza 
vitală a întregii omeniri, a 
tuturor popoarelor lumii. Ziua 
de 1 Mai prilejuiește o nouă 
și viguroasă demonstrație a 
voinței arzătoare a oamenilor 
muncii, a maselor populare 
celor mai largi de a apăra pa
cea. de a face ca începutul de 
destindere ce s-a conturat în 
viața internațională să fie con
solidat și dezvoltat.

Republica Populară Romînă 
promovează o politică consec
ventă de apărare a păcii, mili
tează pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice în 
relațiile dintre țările cu siste
me social-politice diferite, 
pentru rezolvarea problemelor 
internaționale litigioase pe 
calea tratativelor, înfăptuirea 

dezarmării generale, dezvolta
rea relațiilor normale de prie
tenie și colaborare cu toate 
statele și popoarele. Sîntem 
gata să acordăm întregul no
stru sprijin oricăror inițiative 
care contribuie la destindere 
și la înlăturarea a tot ce poate 
crea încordare in diferite zone 
ale lumii.

Principala chezășie a victo
riei în lupta pentru apărarea 
păcii, pentru democrație și so
cialism este unitatea țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești.

Comunitatea de țeluri, ideo
logia comună marxist-leninis- 
tă, solidaritatea internationa
lists, răspunderea in fața pro
letariatului internațional, a 
oamenilor muncii, a popoarelor 
lumii unesc partidele comu
niste și muncitorești într-o 
mare familie de partide fră
țești, formează baza trainică a 
coeziunii mișcării comuniste 
internaționale, a comunității 
țărilor socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Muncind cu hărnicie, abne

gație și pricepere, poporul ro
mîn obține succese remarca
bile în lupta pentru realizarea 
mărețelor obiective ale planu
lui de 6 ani, pentru înfăptui
rea politicii partidului de dez
voltare a economiei naționale, 
pentru bunăstarea și fericirea 
sa. Totodată, prin realizările 
sale, poporul nostru contribuie 
Ia întărirea sistemului mondial 
socialist, a forțelor socialismu
lui și păcii în întreaga lume.

Sub conducerea partidului, 
a Comitetului său Central, 
înainte spre noi victorii în 
construirea socialismului, în 
întărirea și înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica 
Populară Romînă!

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

Trăiască unitatea și coeziu
nea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste mondiale, sub 
steagul marxism-leninismului!

Trăiască harnicul și talen
tatul popor romîn și patria sa 
socialistă I

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, Comitetul său 
Central și Guvernul Republicii 
Populare Romine!

Trăiască pacea în întreaga 
lume !
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membri ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, ai Consiliului de Stat și ai 
Guvernului. în tribuna oficia
lă, împreună cu conducătorii 
de partid si de stat se află și 
secretarul general al Federa
ției Sindicale Mondiale, 
Louis Saillant.

în tribune sînt prezenți nu
meroși invitați: conducători ai 
organizațiilor de masa și ai in
stituțiilor -centrale de stat, re
prezentanți ai întreprinderilor 
și instituțiilor Capitalei, frun
tași în întrecerea socialistă, a- 
cademicieni și alți oameni ce 
știință și cultură, general, ș; 
ofițeri superiori, ziariști. Sînt 
prezenți, de asemenea, nume
roși oaspeți de peste hotare.

In tribuna rezervată corpu
lui diplomatic se află șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în R.P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatc.

Fanfara militară aflată în 
piață intonează Imnul de sta: 
al Republicii Populare Ro
mine.

Mitingul este deschis de to
varășul Florian Dănălache. 
membru al C.C. al P.M.R.. 
pcim-secretar al Comitetulu. 
orășenesc București al P.NLR.

Ia cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C-C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Ro- 
mî.ie. Cuvîntarea este subli
niată de urale și ovații puter
nice.

începe apoi marea demon
strație.

Copiii: albine

semnal 
melodios, un „mo
to” muzical din 
clinchete argintii 
— și iată că fanfa
ra tace, pentru a-și 
ceda atribuțiile

micilor purtători de tobe și 
trîmbițe, falnicii crainici ai 
coloanei pionierești. Deodată 
pătrund în Piața Aviatorilor 
toate florile pe care le cunoa
ște pămîntul țării noastre. în
tre zeci de culori delicate, do
mină totuși macii aprinși; ba 
nu, sînt cravatele purpurii 
purtate cu nesfîrșită mîndrie 
de acești copii, pe chipurile 
cărora se citește voioșia, sănă
tatea, traiul fără griji. Din co
loană, se văd răsărind notele 
scumpe pionierilor — 9 și 10. 
E firesc: într-un fel sînt grafi
cele lor de producție. Tribunele 
aplaudă cu căldură. Iată carul 
alegoric cu simbolul activități
lor din palatele și casele pio
nierilor : de la constructorii 
de aeromodele și navomod'ele, 
pînă la cercetătorii aplecați 
deasupra microscoapelor și lu
netelor respective. Iată o gră
dină în mers, printre răsadu
rile și printre stupii căreia tre- 
băluiesc de zor micii natura- 
liști. Trec apoi pionierii bici- 
cliști, ducînd în spate rucsacuri, 
parcă pregătindu-se de drume
ții dragi spre cunoașterea fru
museților patriei.

Grupuri mari de pionieri, în 
costume de feerie, nespus de 
grațioase, aduc sugestia bas
mului atît de îndrăgit la vîr- 
sta lor. Iată-i, albine, cum își 
mișcă străveziile aripi în jurul 
florilor roșii. Iar aceste zîne 
micuțe care trec pe dinaintea 
tribunelor purtând diademe de 
aur în păr, îmbrăcate cu ro
chii d’e culoarea purpurei, sînt 
copiii acelorași muncitori bucu- 
reșteni care, în urmă cu două 
decenii, ac fi avut de înfruntat 
Curtea Marțială pentru inten
ția de a sărbători, în vreun fel, 
ziua de 1 Mai...

De aceea semnificația des
prinderii unui stol de copii din 
coloană, semnificația urcării 
lor la tribună, semnificația îm
brățișării conducătorilor de 
partid și de stat, cărora copiii 
le_au oferit cu dragoste buche
te de garoafe, a fost mai lim
pede ca totdeauna. Plină de 
fantezie, voie bună și poezie 
delicată, coloana pionierească 
a desfășurat, la 1 Mai 1964, ta
bloul vieții fericite de care — 
mulțumită luptei partidului — 
au parte copiii patriei noastre.

Dinamica

succeselor

înd, pe magistrala 
de oțel, cea de a 
140-a locomotivă 
Diesel — electrică 
ieșea pe poarta 
Uzinei „Electropu- 
tere“, alături, pe

aleea asfaltată, carul alegoric 
și graficele erau gata pentru 
demonstrația de a doua zi.

Iar a doua zi, de 1 Mai, prin 
fața tribunelor din piața Alex. 
I. Cuza, constructorii de ma
șini electrice, deținători ai 
Steagului roșu și a diplomei de 
întreprindere fruntașă pe ra
mură, își arătau înfăptuirile pe 
grafice sugestive: săgeți roșii 
și albastre țîșneau în sus, ne
abătute, în ritmuri constante, 
semnlticlnd viteze remarcabile. 
La „Electroputere" se vor pro. 
duce în acest an de 7,5 ori mai 
multe locomotive Diesel-elec- 
trice d'ecît în anul I9601 
in primul trimestru pro
ductivitatea muncii la fabrica

L.D.E. a crescut cu 16,5 la sută 
față de anul 1963.

...Pe graficul Uzinei de uti
laj petrolier „1 Mai" din Plo
iești, săgețile urcă vertiginos, 
parcă tlnzînd spre înălțimea 
instalației 3 DH-200, ultima re. 
alizare a colectivului de aici, 
care a primit de curind diplo
ma de onoare și medalia de 
aur a Tîrgului internațional de 
primăvară de la Leipzig. .

In întreaga țară, colectivele 
din întreprinderi au înscris 
succesele lor în întrecerea so
cialistă, în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a Eliberări: 
patriei. Pe mii ce grafice un 
element comun: ritmul înalt 
de creștere a producție-, indu
striale. Diagramele, traduse în 
limbajul fine: dau imagmei 
vttraeîor ir.tr-o m .scare uni
form accelerată Această com
parație este peri ev. valabilă 
Să peivms o eLpă pe graficul 
teseraiuhz: la producția glo
bală industrială- Anul IM»: 
IM Ia «tl: IM»: IUI ia 
sută: IMS: ÎS la «riă; 1M>: 
m Ia setă

Repoe de apCauae urale er_ 
rirave au afsuri.T con nm- 6e 
piepturi rind •ovarteul Gbecr- 

mesabea M M* 
: i 1 -

Central al ParudaCst Maacn»-

te ai C^~v~tsâ~ăt dt MMMttl *

pruaal re ocara ai acesexc cs 
• je»e ladepMMc M
de Ml ă* nză. rer'-r-eda « • 
predxme cadasenaea *e*r 
li la sadă saas sacre dec: ta 
trirecsmal t 91 s aalai cecau

Sin: efire care serbase ie 1» 
sine, mfry i* care «~aa eneso- 
p,t I HM i "le fieeâre. —.—— 
sau fabrte Sa parte I« «pat» 
acestor cifre -ap.tare ‘ 
pulsul fjedru: miectrv de 
nasc*. capacitatea *i efuri— 
rile făurarilor aees-.tr r.tussr

In mijlocul urnei ades le are 
grădin; mișeătcare, Șficoe.-xa- 
te de sieaguri puuptau a tri
colore, pantrurile purtate de 
brațe vinjoase ilustrează suc
cesele obținute ce coiecuve-e 
întrvprinderîlcr și mst-tuț-ifcc 
bucureșter.e Oamem: nraucu 
din Capitală raportează parti
dului că in cinstea r.>. de 
1 Mai. au depășit planul pe 
primul trimestru. In întinerită 
Uzină „Grivița roșie- se con
struiesc acum utilaje tehnolo
gice pentru industria chimică 
și rafinării. In acest an volu
mul producției acestor utilaje 
va ii de 4,7 oci mai mare față 
de anul 1961. Colectivul „Gri- 
viței roșii" raportează că, in 
primele patru luni ale anului, 
planul producției marfă a fost 
realizat in proporție de 103 ia 
sută, utilajele pentru marile 
obiective in construcție, prevă
zute în această perioada, 
livrate in totalitate.

Alături de muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii și funcționarii 
de aici, din marile întreprin
deri din Capitală cu vechi tra
diții de muncă și luptă, iată, 
întimpinate cu puternice apla
uze și colectivele celor 11 noi 
întreprinderi industriale con
struite în București în primii 
ani ai șesenalului. Uzina de 
anvelope „Danubiana" va pro
duce în acest an o dată și ju
mătate mai multe produse de
ck în anul trecut. Și rezulta
tele pe primele patru luni sînt 
grăitoare : producția globală a 
fost realizată în proporție de 
108 la sută, producția marfă 
de 107 la sută. In trimestrul I, 
au fost realizate aici economii 
suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 3 500 000 lei.

Asemenea rezultate au fost 
obținute și la C.I.L. Pipera, la 
Combinatul de cauciuc Jilava, 
la întreprinderea de prefabri
cate „Progresul', la Uzina de 
autobuze, la „Republica", „La- 
romet", „Electrofar“, „Flacăra 
roșie' și alte întreprinderi din 
Capitală.

In coloane și în tribune — 
purtătorii steluțelor roșii. 
Printre ramurile înflorite 
cu neputință de numărat, 
se zăresc portrete ale frun
tașilor. Pe pieptul multora 
dintre demonstranți stră
lucește steluța rubinie de 
„Fruntaș în întrecerea socia
listă", ordine și medalii. Peste 
50 000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din Capitală se 
mîndresc astăzi cu titlul de 
fruntaș în întrecerea socialistă 
pe anul 1963.

Cincizeci de mii ! Și alături 
de ei — sute de mii în întreaga 
țară. Sute de mii de oameni 
care s-au distins prin muncă 
deosebită în slujba desăvîrși- 
rii construirii socialismului în 
patria noastră. Ei sînt prezenți 
în primele rînduri ale colecti
velor de muncă, numele lor 
este legat de cele mai frumoa
se realizări : de noile produse 
— 3 DH-200, semănătoarea
SPC-6 sau mașinile fabricate 
la „înfrățirea" Oradea și în
treprinderea mecanică Roman, 
de noile modele și produse 
destinate consumului, de cele 
9 360 tone de oțel și 5 400 tone 
laminate realizate peste plan 
de la începutul anului la Re
șița și Oțelul Roșu, de ce: 
1 340 000 lei economisiți pe tri
mestrul I de colectivul Uzine 
metalurgice Iași — una dintre 
cele mai tinere uzine din țară 
Steluța rubinie strălucește pc 
pieptul multora dintre con
structorii Combinatului side
rurgic de la Galați, care au 
montat pînă acum peste 5 000 
tone construcții metalice și au 
turnat 47 000 mc de betoane, pc 
pieptul constructorilor marilor 
obiective de pe Argeș și Bistri
ța, de la Turnu-Măgurele și 
Craiova. Oradea și Slatina, 
Călărași și Dej, al constructo
rilor noilor cartiere de locuit 
din București, Cluj, Pitești, 
Brașov și din atîtea locuri din 
țară.

Alături de cei vîrstnici, cu o 
bogată experiență în muncă, 
pășește tineretul. Insușindu-și

cu perseverența noile procedee 
tehnologice și metodele avan
sate de muncă, ridieîndu-și ne
contenit calificarea profesio
nală, tinerii din fabrici și uzi
ne contribuie efectiv la înfăp
tuirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, la reali
zarea ritmurilor de creștere ale 
producției și productivității 
muncii.

In ziua marii sărbători, au 
fost prezenți in coloane mulți 
tineri fnmtefi. care prin pri
cepere și sirguință s-au făcut 
stimați iz colectivele în care 
lucrează: strungarul Ion Cri
stina — de la «Grivița roșie*, 
Fanțorui Paul Dăndăreazu — 
de la Fabrxa de încălțăminte 
-Dimbcmța'. Con-
nanuz B-r".ea — de la CIL 
Pipera. opera^oral chimist Du
mitru Ihe âe la «Danubiana*. 
N xc lie Xegrea — de La «1 
Maf-PSaăeftu Gbeccghe Ere — 

ELeeh-agutefe* — teflft 
cățăra dm zecu* de mu de îă- 
neri rare «a uecut la 1 Mi_ 
prm fata tritarrrr. «andr-<

tele de • și 10 care le popu
lează în exclusivitate rubricile 
matricole sînt modul de a răs
punde, după puterile unor a- 
dolescenți. minunatelor con
diții create pentru ei, materia
lizate și în frumoasa lor școală 
nouă din cartierul Floreasca. 
De altfel numai în perioada 
1960—1963. printre construcții
le care au împodobit Capitala 
noastră se numără și școli cu 
800 săli de clasă.

Panoul studenților de la poli
tehnica bucureșteanâ are niște 
suporturi originale : două uria
șe rigle de calcuL Elena Fîn- 
țescu. dm anul m de la Fa
cultatea de tehnologia cons- 
trucțziJor de mașini. Mîhai Iz 
bășes:--. anul V electronică. 
Ionela Vxșa. anul UI metaiur- 
g» se rmmărâ printre rmder.- 
px fnmtașx ai mstztutulm O- 
IdSeatrreie Lor. vădmd buna 
pregătire ecîiivaleaxă fi eâe 
eu nalte rapoarte de activitate

scandată cu voci puternice, re
cunoștința („tinerețea fericită / 
de partid ni-e făurită"), în a- 
ceste puține cuvinte se con
centrau, ca într-un focar de 
lentilă, și actualii ani de învă
țătură și anii muncii colective 
din viitorul apropiat, din clipa 
cînd pe diplomele de absol
vire. alături de iscălitura de
canului, va contrasemna tine
rețea insășL

Cu tinerețea,

in sărbătoare

_T*ec rftaaeje eataee de
trjcaoare de masm fi raș 
eject; ix_ee vxz cri și r-r 
acesaer Tarif-7 de tm vtri

«fii * rating Fidri 
JDtsbcndjB'. «Radere e-

de ansecă & iz ich—

ciafîa reeer relrr «f frr 
erirsr bfejffjg art Tzt eu :

— a AM — V— ———
fde eri care as arrnn-: 
«* pUeucă pe repreje perdee- 
țezui prodececaje. aeortScsin-: 
acum mcrederea de regre- 
re=*a la tr-besa fct Para A-

din „schimbul" lor de mîine îi 
urmau ?

In majoritatea orașelor 
spectacolele festive închinate 
zilei de 1 Mai au început ime
diat după mitingurile și de
monstrațiile oamenilor muncii. 
La București, cîntecele și dan
surile cu care s-a încheiat 
marea paradă din Piața Avia
torilor au dat și semnalul ser
bărilor din după, amiaza zilei. 
Deși vremea a fost nefavora
bilă, am întilnit la Pădurea 
Băneasa sute de mașini, auto
buze, motociclete — foarte 
mulți oameni ai muncii, în 
special tineri. Grupuri vesele 
se râspindiserâ prin pădure, 
se cinta. se ridea, se juca vo
lei— La orele 17, pe estrada 
din central parcului au în
ceput spectacolele formațiilor 
artistice : Far.fara M.F.A., co
rul LD.G B. formația de mu
zică ușoară și de estradă a 
S.G.CLM.. echipele de dansuri 
populare ale întreprinderii de 
constricții speciale industriale 
i-au incintat pînă seara pe 
vizitatori.

In alt pune: al Bucureștiu- 
lut la Casa de cultură a tine
retului din raionul Nicolae 
Bălcescu. spectacolele au în-

■ - . ser liber, pe es
trada special amenajată. Corul 
Uzinelor -Autobuzulorches
tra de muzică populară a în
treprinderii „Dîmbovița" au 
deschis seria spectacolelor.

Cu un vădit interes s-au ur
mărit programele tinerești, 
pline de optimism ale echipe
lor de dansuri și de muzică 
ușoară, alcătuite din tineri 
muncitori de la întreprinderea 
.Tlamura roșie", cele interpre
tate de orchestra și soliștii în
treprinderii poligrafice nr. 4. 
dansurile pline de vioiciune 
ale muncitorilor-artiști ama
tori de la întreprinderea 
-Dîmbovița- etc. După specta
cole. a urmat pînă noaptea 
tirziu, dans.

Spectacole asemănătoare 
a-au prezentat la Teatrul de

vară și pe estrada din Parcul 
Herăstrău, la Teatrul de vară 
„23 August" și în alte puncte 
din jurul Capitalei.

Din țară veștile confirmă 
că voia bună, veselia și opti
mismul sărbătoresc al milioa
nelor de oameni a învins în a- 
ceastă primă zi de mai pînă 
și... ploaia care a căzut în mai 
multe regiuni. La Bacău, ca și 
la București, festivalurile ar
tistice dedicate zilei de 1 Mai 
au început imediat după mi
tingul oamenilor muncii. Sală 
Teatrului de stat din localita
te era, chiar de la orele prîn- 
zului, arhiplină. Orchestrele 
„Plaiurile Bistriței" și Filar
monica de stat Bacău, brigada 
artistică de agitație a Fabricii 
textile „Proletarul", formațiile 
Școlii populare de artă, ale 
școlilor medii 1, 2, 3 și 4, echi
pele de dansuri ale coopera
tivei „Muncă și Artă", sînt nu
mai cîteva dintre numeroa
sele formații artistice care au 
prezentat programe în această 
zi în fața a mii de spectatori 
din orașul Bacău.

La Timișoara, imediat după 
demonstrație, mii de oameni 
s-au îndreptat spre Pădurea 
Verde, un foarte bun loc de 
recreare și un vestit centru de 
organizare a serbărilor cîmpe- 
nești. Alte sute și mii de timi
șoreni au urmărit programele 
artistice și au sărbătorit ziua 
de 1 Mai în Parcul de cultură 
și odihnă, la grădina de vară 
a cinematografului „Modern" 
etc. Tinerii Gheorghe Pîrvă- 
neăcu, lăcătuș la I.T.T. și 
Oprica Pîrvănescu, filatoare 
la Industria linei din Timi
șoara au putut fi întîlniți la 
serbarea cîmpenească, urmă-» 
rind spectacolele clubului 1 
Mai, ale întreprinderii de 
transporturi și ale căminului 
cultural din Albina.

Ion Bița, zidar la întreprin
derea 4 construcții din Su
ceava. și-a petrecut și el, după 
cum ne informează corespon
dentul nostru pentru această 
regiune, foarte plăcut ziua de 
1 Mai. De dimineață a partici
pat la miting împreună cu 
mulți tovarăși de muncă, iar

după amiaza a fost invitat în 
casa unor prieteni, unde ve
selia n-a contenit ore în șir. 
Seara s-au dus cu toții la un 
spectacol al ansamblului „Ci- 
prian Porumbescu".

Iar de la Craiova aflăm des
pre doi tineri colectiviști, Ma
rin Trușcă și Ion Tieru, din 
comuna Almăj, care au făcut 
parte din coloanele zecilor de 
mii de demonstranți. Veniseră 
să reprezinte comuna lor la 
mitingul de la Craiova. Cores
pondentul nostru i-a întîlnit 
după demonstrație pe Calea 
Unirii, i-a însoțit apoi urmă
rind — ca spectatori — progra
mul diferitelor estrade, apbi 
la stadion la o demonstrație 
de gimnastică și la un meci 
de fotbal, iar spre seară în 
Luncă, prinși în una din zecile 
de hore populare care se în
cinseră aici. Mii de craioveni 
au petrecut, în felul acestor 
doi tineri, ziua de 1 Mai.'

★
Demonstrația oamenilor 

muncii de 1 Mai 1964 a fost 
o grandioasă trecere în revistă 
a victoriilor dobîndite de po
porul nostru în îndeplinirea 
obiectivelor mărețe trasate de 
partid, în creșterea nivelului 
de trai, în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialismu
lui. In întreaga țară oamenii 
muncii au defilat prin orașe a 
căror. înfățișare constituie ea 
însăși o imagine grăitoare pen
tru rodnicile noastre înnoiri. De 
ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, fiecare 
participant la demonstrație a 
simțit mai mult decît oricînd 
valoarea sporită a contribuției 
adusă de poporul nostru la 
cauza socialismului și a păcii. 
Asemenea sensuri majore au 
dat avînt uriașei coloane în 
mers, și nici o încruntare a 
norilor nu ar fi fost în stare 
să risipească lumina sărbăto
rească a acestei prime zile de 
mai.

Reportaj realizat de: 
I. ARTHUR 

E. FLORESCU 
ȘT. IUREȘ 

și corespondenții noștri region 
nalt

Trec făuritorii

Stata- 
macT—i 

și tractoare, din 
G_A.S.-uri. de către milioanele 
de colectiviști din satele pa
triei. ..Făuritorii piinii' — au 
salutat întiia zi de mai cu un 
succes remarcabil: in majori
tatea regiunilor țării au fost 
încheiate în bune condiții 
lucrările de arături și însă- 
mînțări.

In toate orașele regionale, la 
mitingurile și demonstrațiile 
oamenilor muncii au partici
pat reprezentanții satelor noa
stre, care, alături de întregul 
popor și-au manifestat atașa
mentul pentru cauza Partidu
lui Muncitoresc Romîn. hotă- 
rîrea de a urma cu fermitate 
indicațiile partidului de a în
tări necontenit marea gospo
dărie socialistă, de a spori an 
de an bogăția și roadele pă- 
mintului.

In Capitală, prin fața tribu
nei oficiale. îmbrăcat: in pito
rești costume naționale. s:-au 
făcut apariția grupuri de oa
meni ai muncii de pe ogoarele 
regiunii București. In sunettie 
vesele ale tarafurilor, in piață 
s-au încins hore. Pe o mare 
pancartă se putea rit: lozinca: 
..Sâ trăiasec și si se întăreas
că alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea coleetiristi, 
temelia de neclintit « regimu
lui democrat-popular f 
meroși colectivist 
ieri și prin 
din orașele 
Timișoara 
exprimată de miile de co
lectiviști, tractoriști sau lucră
tori în GJLS- care au sărbă
torit ziua de 1 Mai. fie in ca
drul demonstrațiilor și mitin
gurilor din orașe, fie la cămi
nele culturale este de a mime 
în așa fel încit recoltele ace
stui an să fie dintre cele ma 
bune.

fata
Crgfovi 

etc.

Wu- 
az defilat 
tribuaelbr 

Cluj. 
Hotfcfrea

Recunoștința

celor ce învață

■ n fluviul uman 
care-și poartă 
nesfârșitele valuri, 
trec tinerii a că
ror principală 
muncă este stu
diul, însușirea co

morilor științei și culturii. 
Succesele lor la învățătură 
apar concretizate în cifre și 
date pe panourile coloanelor, 
alături de simbolurile grăitoa
re ale marșului lor spre lumi
na cunoașterii.

Trei sute de elevi de la 
Școala medie nr. 34 din Bucu
rești au purtat, împreună cu 
profesorii lor, florile dragostei 
și recunoștinței pentru condi
țiile create muncii de învăță
tură. Pentru elevi ca Teodora 
Scumpu, clasa a IX-a B, Nico- 
lae Pavelescu clasa a X-a B, 
Ella Lupan clasa a IX-a, no- Floarea și surîsul tinereții in sute de mii de edilii au dat strălucii zilei de 1 Mai 1964



„Să semăn în cîntecul meu 
Mărețul urcuș către creste, 
Să-i dau o putere mereu 
Mai demnă de zllele-aceste".

Chemarea versului și cîntecului a reunit la săr
bătoarea tinereții zeci și zeci de mii de tineri din 
orașele și satele patriei. Reporterii ziarului au 

tîrziu impresii de la entu-transmis, pînă noaptea 
ziasta sărbătoare.

„undc-s fete
și feciori, parcă-s
Duchctc de fiori”

In dimineața de ieri, tinerii 
Capitalei au luat drumul pă
durilor din jurul Bucur eștiu- 
lui, dîndu-și întîlnire la ser
bările cîmpenești, devenite de 
mult tradiționale. Pădurea 
Băneasa a fost ieri unul din 
locurile de întîlnire a mul
tor tineri bucureșteni.

Peste tot domnea veselia și 
cîntecul. Am trecut pe la mai 
multe grupuri. Intr-unui 10— 
15 băieți și fete, lucrători de 
la „Telefoane" și P.T.T. Cîn- 
tau, dansau, petrecînd împre
ună. Intr-o mică poiană vii
torii ingineri de la Institutul 
politehnic își disputau o apri
gă întrecere la volei. La ciți- 
va pași, alături, pe covorul 
de iarbă verde, înconjurați de 
fete și băieți, doi tineri de la 
Întreprinderea poligrafică „13 
Decembrie" se întreceau la 
trîntă. Ne-am îndreptat spre 
scenă. Artiști amatori de la 
„Galenica" și „Doina" execu
tau un program de melodii 
populare și muzica ușoară 
fața tinerilor de la I.O.R. 
Uzinele „Timpuri noi".

Și pădurea Mogoșoaia 
fost împinzită de grupuri 
fete și băieți. Tineri și tinere 
de la „București-Triaj*, Uzi
nele „Grivița roșie", „Semă
nătoarea*, „Electrofar", „De
poul Bucur ești-călători" s-au 
întîlnit ieri cu colectiviști și 
muncitori de la G.A.C. și 
G.A.S. Mogoșoaia, să sărbăto
rească împreună „Ziua tine
retului".

Pe iarba din jurul lacului 
s-au încins jocuri și dansuri. 
Cînd obosea acordeonistul — 
un tînăr blond cu un moț ca- 
re-i venea mereu pe frunte — 
îi lua locul un aparat de radio 
cu tranzistori. Mai întâi cu 
sfială, apoi din ce în ce mai 
puternic a început să cînte o 
tînără din anul III al Școlii 
populare de artă.

— Te rugăm și „Serenada ti
nereții".

Și fata cîntă...
— Și... „Zorile"... au răsărit 

zorile.
Și fata cînta...
Și pentru mine te rog „Che

marea mării"—
Și fata cînta... Mai târziu 

fata, obosită dar fericită, pri

doi tineri care stăteau retrași. 
Unul dintre ei avea în față 
un șevalet. Elevul Ștefan Ma
rin de la Școala medie nr. 28 
încerca să surprindă pe pînză 
aspecte din această zi sărbă
torească. Alături de el un tî- 
năr înalt, brunet, ștergea și 
umplea cu un scris mărunt 
foile unui bloc-notes. Econo
mistul Pavel Paraschivescu 
așternea pe hîrtie sentimente
le trăite astăzi alături de cei
lalți tineri. Era la începutul 
unei noi poezii.

Am plecat lâsîndu-i pe cei 
doi sâ-și continue lucrările 
inspirate de sărbătoarea „Zi- 
lei tineretului*.

La Baia Mare. Sighet. Satu 
Mare, ne comunică corespon
dentul nostru — au avut loc 
numeroase manifestări cultu- 
ral-artistâce.

La ora 10, în Piața Libertă
ții din Satu Mare a avut loc 
deschiderea festivă a zilei ti
neretului. După cuvîntul pri
mului secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M., tov. Gheor-

mulul democrat-popular, noile 
înfățișări ale patriei noastre, 
numeroși tineri din 
Satu Mare au plecat 
excursie organizată de 
tetul orășenesc U.T.M. 
laborare cu agenția 
Carpați pe itinerariul 
rești—Brașov—Băile Victoria 
—Sinaia—Doftana—Cluj.

...La redacție telefonul con
tinuă sa sune. Corespondenții 
noștri regionali ne transmit 
vești din toate colțurile țării 
despre sărbătoarea tineretului.

orașul 
într-o 
comi- 

în co- 
O.N.T. 
Bucu-

GALAȚI: Peste 20 000 de ti
neri muncitori din întreprin
derile orașului Galați, elevi, 
constructori de pe șantierele 
Combinatului siderurgic și ti
neri colectiviști au participat 
la festivitățile închinate zilei 
tineretului. în cursul dimine
ții, pe stadionul orașului au 
avut loc numeroase concursuri 
sportive și programe cultural- 
artistice susținute de forma
țiile artistice de amatori. Sea
ra, a avut loc în centrul ora-

■șului : tradiționalul carnaval 
al tineretului. In același timp 
cîntecul, dansul și voia bună 
i-au însoțit, în parcul Kiseleff 
și pe tinerii brăileni.

Tinerii din orașul CRAIO
VA au avut ieri de ales între 
manifestările eultural-artis- 
tice și sportive la care să par
ticipe. Deschiderea festivități
lor a început aproape simul
tan în mai multe puncte ale 
orașului: pe scena estivală din 
Parcul Poporului, pe estrada 
Teatrului de vară „23 August", 
pe terenurile de sport „Meta
lul" și „Voința".

După-amiază agenda acțiu
nilor a fost și mai bogată. Pă
durea din Lunca Jiului a ră
sunat de cîntec și veselie. Ho
rele populare alternau cu pro
gramele cultural-artistice 
zentate de unele dintre
mai bune formații artistice de 
amatori din oraș.

au urmărit cu interes de
monstrația de gimnastică, exe
cutată de un ansamblu format 
din peste 500 de elevi ai Șco
lii medii mixte nr. 2. Au avut 
loc apoi demonstrații la hal
tere, scrimă, lupte ,libere și 
întreceri între echipe de fot
bal. O scurtă pauză și... în rit
mul melodiilor populare sta
dionul a cunoscut o adevăra
tă înflorire : în frumoase cos
tume naționale artiștii amato'ri 
au prezentat un apreciat spec
tacol artistic.

In după-amiaza aceleiași 
zile, pe toate estradele orașu
lui au prezentat programe e- 
chipe artistice Kde amatori. 
Serbarea a continuat pînă sea
ra tîrziu.

levilor. Concursul se desfă
șoară concomitent pe 3 scene 
din oraș. La clubul Electro 
Mureș în fața unui numeros 
public, s-au întrecut forma
țiile de dansuri. Iată-i pe cei 
24 de dansatori de la școala 
generală de 8 ani Băița, raio
nul Reghin. Costumele lor pi
torești, cu specificul locului, 
dansul lor sprinten și vioi, îi 
cucerește pe spectatori. Dan
sul „Lă culesul viilor în 
G.A.C.", interpretat cu multă 
gingășie de „artiștii" din Băița 
a fost răsplătit cu ropote de 
aplauze.
succes și 
maghiare 
nierii de 
din Valea
Odorhei, ca și dansul fetelor 
prezentat de elevele de la Co- 
pîlna de jos, și altele.

In sala de festivități a Șco
lii medii Bolyai Farkaș, s-au 
întrecut brigăzile artistice de 
agitație și recitatorii, iar la

clubul întreprinderii comunale 
— formațiile corale, orches
trele, soliștii vocali și instru
mentiști din școlile medii și 
de 8 ani din regiune.

tn
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a 

de mea aplauzele tuturo’. Apoi 
s-a înfiripat un cor. Pădurea 
a răsunat de cîntece închina
te tinereții și prieten iei.

în pădurea Andronache. In
tr-un loc se organizează un 
concurs adhoc de muzică 
populară rominească. Toți 
„concu-enții" au fost deopotri
vă aplaudați de asistență și, 
bineînțeles, bisați.

In altă parte a pădurii, în- 
tr-un luminiș, am intilnit și

pre- 
cele

PLOIEȘTI: Stadionul Pe
trolul. Mii de tineri ploieșteni

TG. MUREȘ : Peste 2 000 de 
mici artiști amatori din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghia
ră și-au dat întîlnire la Tg. 
Mureș în ziua de 2 mai la faza 
regională a concursului cultu
ral-artistic al pionierilor și e-

S-au bucurat de 
dansurile populare 
prezentate de pio- 
la școala de 8 ani 
lui Pavel, raionul

Un ultim apel al telefonu
lui : ORĂȘTIE. La celălalt ca
păt al firului de la comitetul 
orășenesc U.T.M. ni se comu
nică : tineri muncitori, elevi, 
colectiviști din raion — peste 
2 600 — s-au întîlnit la sărbă
toarea lor aducînd în fluviul 
tinereții patriei cîntecul, poe
zia, voia bună, entuziasmul.

Pe scenele casei de cultură, 
în. Parcul „1 Mai", pe stadion 
— recitatorii și soliztii, dansa
torii și entuziaștii artiști de 
brigadă, coriștii și membrii 
orchestrelor de amatori din 
Orăștie, Blandiana, Gioagiu, 
Aurel Vlaicu, Găstău, Sibot, 
au făcut să răsune imnul în
chinat bucuriei vieții noi a ti
nereții : „Cu miile tale de 
fete / Și cîntece-o mie — / 
Slăvită să fii pe vecie / Tu, 
/ Tinerețe !

TINE
ghe Lipuștă, a urmat un fru
mos program prezentat de 
formațiile artistice de amatori 
din întreprinderile și institu
țiile orașului, competiții și 
întreceri sportive. Asemenea 
acțiuni au avut loc și în ora
șul Cărei. Cele mai bune for
mații artistice de amatori au 
prezentat programe pe estrade 
special amenajate.

Din dorința de a cunoaște 
și mai bine realizările regi-

E ora carnavalului
In jurul orei 20, mii de tineri bucureșteni 

}i-au dat întîlnire la tradiționalul carnaval. 
Pentru pregătirea lui contribuția cea mai de 
seamă a avut-o, desigur, fantezia. Intr-un loc 
douăzeci de trompetiști au vestit celor prezenți 
deschiderea acestei sărbători, in toate părțile 
poezia și cîntecul au fost printre invitații de 
onoare al serii și pretutindeni — flori, ghir
lande strălucitoare, lampioane multicolore, ser
pentine.

...Casa de cultură a tineretului 16 Februa
rie, orele 20. Tovarășul Orvas Aurel, prim-se- 
cretar al comitetului raional U.T.M., adresează 
cuvinte de felicitare celor o mie de tineri invi
tați la carnaval, fruntași în producție și la în
vățătură. Animatorii carnavalului sint, cei mai 
mulți, artiști amatori din formațiile casei de 
cultură. Dansatori și soliști, ititerpreți ai piese
lor de teatru și recitatori, aceștia se prezintă 
incă de la intrare prin fotografiile expuse in 
holul casei de cultură, li cunoșteam și de la pa
nourile fruntașilor in producție de la „Semă
nătoarea", „Fabrica de confecții și tricotaje 
București", „Atelierele 9 Mai". I.S.C.H.

Dealtfel, tema insăși a carnavalului este a- 
ceasta : „Ștafeta realizărilor". cu alte cuvinte 
un adevărat schimb de experiență realizat cu 
concursul celor mai buni.

Ora 22. ..Cîntă pentru dumneavoastră Sorina 
Dan, George Bunea, Ion Luican".

Concursurile, jocurile distractive, parada 
costumelor au fost momente inspirat alese, po
trivite acestei sărbători tinerești pline de en
tuziasm și voie bună.

...Trei tineri de la „Autobuzul": contabila 
Ittu Dorina, presatorul Grigore Banga și dese
natorul Romulus Gheța, au urcat pe scena Ca
sei de cultură a raionului Nicolae Bălcescu. 
Versurile recitate de ei salută tinerețea din 
sală, tinerețea marilor șantiere ale țării, tinere
țea orașelor și satelor noastre, cei 20 de ani ai 
patriei.

La multe din sărbătorile tinerești găzduite 
la casa de cultură poezia a fost nelipsită. Iat-o 
deci și azi, prezentă pe scenă deschizi nd 
carnavalul, eroină a concursului „Cine știe răs
punde". Apoi, însoțită de cîntec, poezia pornește 
intr-un adevărat circuit prin țară. Artiștii ama
tori ai casei de cultură sînt ghizi in această 
călătorie. Din Deltă la Hirlău, din Valea Pra
hovei in Oaș, din Moldova pină pe plaiurile bă
nățene, cintece din bogatul nostru folclor sint 
aduse aici, la sărbătoarea tinereții, de inter- 
preți talentați : soții Florica și Ion Florea, mun
citori la Combinatul de la Jilava și Monetăria 
Statului, Stelian Lazăr strungar la „Steaua ro
șie". Ion Duca elev la Școala profesională „lo- 
sif Rangheț" și 25 de instrumentiști (orchestra 
de muzicuțe) care au adăugat de curind la pa
noul diplomelor de la casa de cultură, un pre
miu I, la faza raională.

— Și acum, prietenii cărții au cuvîntul: ur
mează concursul „Opere literare și autori". 
Apoi dans.

...La Casa de cultură a tineretului din raldUUl 
Tudor Vladimirescu oaspeții au fost primiți de 
douăzeci de perechi îmbrăcate în costume de 
epocă.

— Cine sînt invitații ?
— Mă numesc Capotă Victor, strungar la 

Timpuri noi". Lingă el Popa Tratam, ajustor, 
Dobre Florica, tricoteră, Marin Miu ajustor. 
Toți poartă pe reverul hainelor steluța de frun
taș in întrecerea socialistă. Cițiva din cei 550 
de tineri fruntași ai raionului. Mulți sint la fel 
de activi pe scena casei de cultură, ca membri 
ai formațiilor artistice de amatori. Programul 
carnavalului le solicită concursul.

Un moment muzical este intitulat „Cu dansul 
și jocul pe meleagurile patriei", (din care nu 
lipsește vestita „Peidniță"), altul „Dansul flori
lor", completând în chip fericit seria motivelor 
florale, care alcătuiesc decorul sălii.

Și în parcul Dr. Staicovici, și la Casa de cul
tură a raionului 30 Decembrie ca și in nume
roase alte locuri din Capitală, tinerii au sărbă
torit tinerește această zi.

...Pa malul lacului Tei strălucesc mii de 
becuri. Baza sportivă a Asociației „Știința' găz
duiește carnavalul studențesc la care sint invi
tați sute de studenți din institutele Capitalei. 
Intrăm printr-un tunel alegoric, pavoazat cu 
desene, caricaturi, măști. Întreaga decorație ex
terioară (scene din viața universitari) aparține 
studenților de la Institutul de arte plastice (Ion 
Grigore, I. Țapu. E. Coraci). Fantezia pictorilor 
e creat ur. decor cu adetăra*. carnavalesc, unele 
scene avtr.d un pronunțai caracter saiiric.

Studenții invitați la carnaval dansează, as
cultă scurte programe de muzică ușoară Șl 
populară, aplaudă momentele vesele realizate 
cu concursul unor actori de la Teatrul de Co
medie seu numerele de balet interpretate cu 
multă grație de Leni Dacian. Formațiile insti
tutelor bucureștene (ri altele, prezente te tre
cerea in revistă) au dat scurte spectacole, con
tribuind și ele la buna dirpeziție a ixn^țHor.

Ora 20.30. Ca^s de culturi 23 Aupust 
Trompetiștii deschid enrnava?*’.. O*eXestra. in 
costume albe, interpretează un poepurts din 
melodiile inspirate de frumusețea Capstaiei 
țârii. Aceasta este de fapt și tema întregii săr
bători : un omagiu adus realizărilor cc".emlor 
muncii, ale tineretului din București. Cel mai 
bun solist al carnavalului a ăștigat un premiu 
interpretând, un cîntec despre București. Actori 
de la Teatrul satiric-musical ^JC. Tânasc", pre
zintă pe scenă citeva momente vesele.

Ora 23. Casa de cultură Grivița roșie. 
Asistăm te un concurs fulger „Tineru despre 
tinerețe". Un subiect, se înțelege ușor dar și 
dificil in același timp. Concurențelor le sint a- 
dresate întrebările — muzicale s-au poetice, se
lectate din creația artiștuor noștri despre ti
nerețe.

E ȚII

Formația de dansuri a Centrului universitar București

București. 2 mai 1964. Pe 
scena celei de-a V-a ediții a 
Concursului ansamblurilor și 
formațiilor artistice studen
țești s-au intilnit peste 1800 
de artiști amatori, studenți 
fruntași la învățătură. venîți 
din 14 centre universitare fă 

mai bune coruri, brigăzi artis
tice de agitație, echipe de 
dansuri populare tarafuri F 
formații de estradă.

La festivitatea de deschidere 
| au foot preaenți tovarășul proL

STUDENȚII LA RAMPĂ
univ. Jean Livescu. adjunct 
al m; nistrul ui invățămintului. 
tovarășul Ștefan Birlea. secre
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor. 
președinte al fASB., cadre

roși studenți.
Din primele ore ale dimine

ții și pînă noaptea tîrziu 
sala de festivități a Palatului 
Pionierilor se dovedește nein- 
căpâtoare. Pentru că artiștii 
amatori au venit însoțiți de 
entuziaștii lor -suporteri*, din 
București, din Cluj, din Taci 
din Timișoara— în fața juriu- 
hâ și a spectatorilor — de pe

scenă se derulează un în 
treg film. Imaginile se succed 
cu o repeziciune uimitoare. 
Viața studențească e prezen
tată in complexitatea ei: spec
tatorii devin oaspeții facultă
ților, ii însoțesc pe studenți în 
activitatea lor zilnică — în 
amfiteatre, laboratoare și bi-

La startul 
întrecerilor 

sportive

Pe estrade, cîntecele au răsunat pini seara tîrziu

A intrat !n tradiție ca 
parcurile, stadioanele, tere
nurile de sport, să invite, in 
această zi. miile de tineri 
bucureșteni. să urmărească 
pasionantele întreceri din ea- 
drul spartachiadei sau diferi
te alte concursuri dotate cu- 
„Cupa tineretului*.

Cei care ieri au fost pre
zenți in parcul Herăstrău 
i-au văzut intrecindu-se, in 
10 de probe nautice, pe cei 
mai buni canotori ai cluburi
lor bucureștene. La startul 
primei confruntări din acest 
an, am consemnat prezența a 
peste 350 de sportivi de la 
cluburile Voința. Știința, Di
namo, Steaua. Printre miile 
de spectatori l-am întîlnit pe 
antrenorul emerit Rardu Hu- 
țan. Am socotit oportun un 
scurt interviu cu un specialist 
in*sporturile nautice.

— „Cupa tineretului" com
petiție devenită tradițională, 
oferă nu numai un spectacol 
mult apreciat de bucureșteni. 
ci și un prilej de verificare a 
..consacraților" precum și de 
afirmare a „tinerelor speran
țe". La ediția de anul trecut 
revelația a constituit-o evo
luția promițătoare a tînărului 
Haralambie Ivanov. Cine 
și-ar fi închipuit atunci că el 
va cuceri, la numai citeva 
luni, titlul de campion mon
dial. Și de data aceasta „Cupa 
tineretului" confirmă. Tinerii 
Sciotnic Afanasie și Nicolae 
Terente sînt numai doi dintre

Pe aleile pădurii Băneasa

cel mai redutabili concu- 
renți...

In itinerariul nostru sportiv 
am trecut și pe la baza spor
tivă de la Casa de cultură a ti
neretului din raionul Tudor 
Vladimirescu. Iată-ne aici. Pe 
terenurile de volei și handbal 
se desfășoară meciuri pasio
nante. Pentru întrecerile do 
handbal, volei, tenis de masă, 
fotbal s-a acordat „Cupa ti 
neretului" â Casei de cultură. 
Cine-o cîștigă ? Poate că e- 
chipa de handbal a Școlii me
dii „Matei Basarab" ori echi
pa de volei a Scolii tehnice 
de telecomunicații. Un . pro

nostic favorabil putem ^acorda 
și echipei de fotbal a Casei de 
cultură, alcătuită din tineri 
muncitori din întreprinderile 
raionului.

Alt popas : stadionul Tine
retului. Aici atleții școlari e- 
rau la... ei acasă. Pe acest 
stadion s-au.. afirmat și tot 
aici au gustat din bucuriile 
primelor succese. Lucrul a- 
cesta poate să-1 confirme ele
vul Ion Șerban și Constantin 
Iordan, amîndoi de la Școala 
medie „M. Eminescu" ca și 
elevele Victoria Tocilă, Dori
na Șolea, Viorica Cîrstea și 
mulți alții.

blioteci, în cămine. „Ghizii" 
acestei călătorii imaginare sînt 
brigăzile artistice de agitație 
din București și Iași, Fetroșeni 
și Bacău, din Constanța.

Au fost aplaudate apoi, co
rul Universității din Bucu
rești, minunatele dansuri bă
nățene, suitele ardelenești, că
lușul oltenesc, cîntecele popu
lare executate de tarafurile și 
soliștii bucureșteni, timișoreni, 
ieșeni și craioveni.

—-------------------------- —l

Am amintit numele doar a 
citorva din cei aproape 200 de 
atleți școlari care s-au între
cut, ieri, in 68 de probe atle
tice in cadrul fazei pe orașul 
București a campionatelor 
școlare.

întreceri sportive s-au des
fășurat în această zi în toate 
raioanele Capitalei ca și în 
cele mai multe localități din 
țară.

Stadionul 1 Mai din Timi
șoara a găzduit ieri o adevă
rată sărbătoare a tinereții. 
După o frumoasă paradă a 
sportivilor, la care au partici
pat peste 4 000 de tineri mun
citori, elevi, studenți, a înce
put parada costumelor popu
lare romînești, germane, ma
ghiare prezentate de către 
participanții la faza regională 
a concursului „Cu cîntecul si 
dansul pe plaiurile bănățene4*. 
In continuare mii de specta
tori au asistat la pasionante 
întreceri de atletism.

In după amiaza zilei, pe te
renul „Progresul", s-a desfă
șurat un turneu fulger la care 
au participat echipe din cam
pionatul orășenesc de fotbal, 
întrecere dotată cu „Cupa 1 
Mai“ iar pe Stadionul „1 Mai“ 
s-a disputat meciul amical de 
fotbal în care s-au întîlnit 
Știința și o selecționată a o- 
rașului Timișoara.

★
Din filmul sărbătorii ți-am 

prezentat doar citeva secven. 
te.’La altele ai participat tu 
însuți, tinere cititor, care ai 
fost ieri sărbătoritul, sărbăto. 
rind tinerețea la ziua ta, care, 
alături de întreaga tînără ge
nerație a patriei, ai închinat 
primul tău gind partidului, 
exprimindu-ți incă o dată în 
această zl hotărîrea : 
„Să fii partidului oștean 
Gata mereu în gind și-n 

faptă"

Reportaj realizat de : I. AN- 
DREIȚA, c. armașu, V. 
CĂBULEA, V. GRIGORESCU, 
FLORICA POPA, V. RANGA, 
C. STĂNESCU, A. VASILES- 
CU și corespondenții regionali 
Foto : S. EUGEN, E. COJO- 

CARU, O. PLECAN



In tribună,
cu oaspeții străini...

Dimineață primăvăratică cu soa
re poznaș. In piața marii sărbători 
se revarsă impetuos, în ritmul ge
nerat de voia bună, șuvoiul fără 
de sfîrșit al demonstranților.

Un tînăr înalt, voinic, cu pielea 
de culoarea cafelei, îmbrăcat în- 
tr-un pitoresc costum cu sclipitoare 
broderii# urmărește îndntat peisa
jul ce i se înfățișează. Imaginile 
îi rețin privirea — în perimetrul 
de asfalt al pieții a înflorit o su
perbă paletă de culori cu surprin
zătoare metamorfoze.
— Admirabil tablou...

DIALLO BADIOUROU, membru 
în conducerea sindicatelor din 
Mopti (Republica Mali), mărturi
sește satisfacția pe care o încearcă 
părticipînd la sărbătorirea lui 
1 Mai la București:

— Sînt pentru prima oară în- 
tr-o țară socialistă. Contactul cu 
realitatea din țara voastră mi se 
pare extrem de interesant. Bucu- 
reștiul este un oraș frumos în care 
remarci impunătoare construcții. 
Iar pe bucureșteni i-am cunoscut 
mai bine în această dimineață, ad 
la manifestație. Defilarea este do
minată de entuziasmul mulțimii.

Vecinul său este un algerian : 
BENHADJ HAMNAR, secretar ge
neral al organizației departamen
tale Medea a U.G.TA. (Uniunea 
Generală a Mănătorilor Algerieni):

— O țară o cunoști după locui
torii ei. Romînii sînt entuziaști, 
extrem de simpatic, ospitalieri. 
Vă spun sincer că îmi este greu să 
descriu satisfacția pe care o simt 
în aceste momente, privind gran
dioasa voastră demonstrație. Po
porul este încrezător în forțele lui, 
plin de voie bună...

Un bărbat încă tînăr, îmbrăcat 
în uniforma forestierilor polonezi. 
Facem cunoștință cu STANISLAV 
LESNY, membru al Prezidiului 
C.CS. din republica prietenă.

— M-a impresionat această de
monstrație înainte de toate prin 
optimismul manifestanților. Oame
nii muncii romîni sînt plini de vo
ioșie, de forță. Citești pe chipurile 
oamenilor încrederea deplină, des
lușești bucuria constructorilor so- 
dalismului. Tineretului și poporu
lui romîn, care au obținut succese 
mărețe, le urez noi victorii pe 
drumul desăvîrșirii construcției so
cialismului.

Discutăm cu MAGDALENA NE- 
GRET1, reprezentantă a Centralei 
unitare a oamenilor muncii din 
Venezuela.

— Nu voi putea uita prospeți
mea emoționantă a coloanei pio
nierilor. Minunată priveliște I De 
altfel, întreaga demonstrație mi-a 
produs o puternică impresie. Am 
văzut un popor liber, stăpîn pe 
soarta lui. Poporul vostru și-a de
monstrat solidaritatea cu popoarele 
care luptă împotriva asupririi, 
pentru o existență liberă. In Ve
nezuela sărbătorim acest 1 Mai în 
condițiile unor aprige represiuni 
antimunătorești. Sîntem însă în
crezători în viitor. Vom învinge...

— Tabloul poporului romîn, 
care își sărbătorește succesele, este 
dătător de optimism, de forță pen
tru noi cei ce venim din țările ca
pitalului — ne spune RAUL FER
NANDEZ, conducător al sindicatu
lui mundtorilor petroliști din 
Uruguay. Sînt emoționat văzînd 
minunata voastră demonstrație. 
Poporul romîn defilează cu surîsul 
și cîntecul pe buze, plin de o nemăr
ginită bucurie. Voi pleca din Bucu

rești tonificat, purtînd în 
imaginea furișului mulțimii, a 
bucuriei eu.

ALEXANDRE SALKIN. jurist 
belgian, fost funcționar superior al 
Organizației Națiunilor Unite, de 
reLîtează impresiile sale :

— Am venit pentru prima cari 
în Rocrinia. Va spun, fârâ exage
rare, ci impresiile mele le per con
sidera drept extraordinare. M-as 
entuziasm’: progresele dv. m mute 
domeniile cu care y» intra: in 
contact. Sistemul educativ, cri al 
asigurării sânitâni pcbcce riru ca 
adevărat admirații ergammt* Am 
întihtit la voi savanți- rleuuc. 
juriști de mare prrstigM, ca o 
pregătire impresiraanri. Am vimt 
realizările dm domemui indusrr.-e. 
precum și agricultura colec
tivizată. Cred câ r.srtiti 
vostru de realizări se bzzezzâ 
pe o orientare plină de keep
dune. Cit despre manifestata de 
astăzi, vă asigur că ea m-a nrișcas 
profund. Nu-i vorba doar de pro
porțiile grandioase, d de unanimi
tatea sentimentelor pe care le ex
primă manifestantri-

Doi oaspeți din Cuba: MARLA 
ANTONIA și ANTONIO IDPEZ. 
Maria este mănătoare temlistă, 
iar Antonio — construmoc. B 
fac parte din conducerile națvtn> 
ale sindicatelor lor pe profesii.

— Sîntem bucuroși că r.em 
prilejul de a lua pane la aceasta

demccstrape cure se desfășoară 
sub semnul solidarității popcruhri 
rrurin cu popoarele frățești ale tu- 
turțr crkrlihr țâri socialiste, cu 
pmăetxmzml din kmea capitalistă, 
ca popoarele ccrimate care luptă 
pentru eliberare națională, cu toți 
*oes care militează pentru a apăra 
pacea mmdială. Ne emoționează 
însuflețită voastră manifestație. 
Fatariasmul romînilor ne amintește 
temperamentul cubanez...

Cu aparatul de fotografiat în 
miim. cu privirea dezvăluind o 
neastimnărată căutare, îl distin
gem pe dl. RUEDIGER VON 
WECHMAN, șeful studioului din 
Vjena al celei de a doua rețele de 
televiziune vest-germana. El se 
atiă în țara noastră pentru mai 
multe săptămîni, intenționînd să 
realizeze un film documentar des
pre Romînia. In dimineața aceasta 
se găsește, de fapt, „pe teren". Pe 
reheulă se odihnesc de pe acum 
desmie imagini ale Bucureștiului 
in sărbătoarea întîiului de mai. 
Acceptă amabil un colegial inter- 
viu-fulger.

— Impresiile despre demonstra
ție le-am cules cu proprii ochi — 
este cea mai colorată manifestație 
pe care am văzut-o pînă acum în 
diferite capitale. Am observat că 
oamenii care treceau prin fața tri
bunelor erau veseli și bucuroși.

Un om în vîrsta venit dintr-o 
-.-.depărtată insulă a nordului — 
Islanda :

— Am în urma mea destui ani 
dar niciodată n-am mai asistat la

: î — srur.t
HENDRIK OTTOSSON, vicepreșe
dinte al Asociației de prietenie is
landa—Rominia. Mă bucur cu atît 
mai mult cu dt in 1923 am fost 
printre inițiatorii primei sărbătoriri 
a lui 1 Mai în Islanda. Privesc de
monstranții din această piață și în
cerc să pătrund sentimentele lor, să 
înțeleg ceea ce îi însuflețește. Nu-i 
greu. Entuziasmul, voia lor bună 
spun totul. Aveți un popor minu
nat, însuflețit de o cauză nobilă, 
măreață. Am petrecut dteva săp
tămîni în Romînia, iar impresiile 
de aid Ie voi păstra pentru tot 
restul vieții—

Interlocutorul nostru își amin
tește :

— M-au impresionat multe, 
dosebit de multe lucruri în țara 
voastră. Să va dau un exemplu, 
proaspăt în memorie: Uzinele „1 
Mai" din Ploiești. Drumul parcurs 
de aceste uzine care produc utilaj 
petrolier de înaltă calitate, trans
formările din viața muncitorilor — 
au însemnat pentru mine o demon
strație practică a ceea ce înseamnă 
construcție a socialismului. Firește, 
este doar un exemplu...

Oaspetele islandez încheie :
— Poporul romîn trăiește zile 

pline de lumină. Sînt profund sa
tisfăcut de prilejul ce mi-a fost 
oferit spre a cunoaște un aseme
nea popor, viața sa înnoită. Vă 
mulțumesc, dragi prieteni...

EUGENIU OBREA

Prezentarea scrisorilor de acreditare
| de către ambasadorul Republicii Argentina

in Republica Populară Romînă

1 MAI
IN L UME

Uniunea Sovietică

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
In jurul orei 10, înainte de în
ceperea tradiționalei parăzi 
militare în cinstea zilei de 1 
Mai, pe tribunele din Piața 
Roșie se aflau mii de mosco
vit! și oaspeți din numeroase 
țări.

In tribuna Mausoleului lui 
Lenin au luat loc conducătorii 
partidului și guvernului în 
frunte cu N. S. Hrușciov, și 
președintele Algeriei, Ahmed 
Ben Bella.

Mareșalul Malinovski, mini
strul Apărării al U.R.S.S., a 
trecut în revistă trupele ali
niate în Piața Roșie și pe stră
zile învecinate și a felicitat pe 
ofițeri și soldați cu prilejul 
sărbătorii. Apoi, ministrul A- 
părării a rostit de la tribuna 
Mausoleului o cuvîntare.

Prin Piața Roșie au defilat 
elevii academiilor și școlilor 
militare, marinari, grăniceri, 
ostași ai infanteriei aerotran- 
sportate, artileriști.

După cum arată agenția 
TASS, la paradă a fost prezen
tată pentru prima oară- noua 
armă — rachetele cuplate. 
Prin fata Mausoleului au tre
cut rachete tactice, dispunînd 
de 6 mare putere și înaltă pre
cizie, rachete de diferite clase 
și destinații, rachetele cu bă
taie lungă ale flotei de sub
marine. care pot fi lansate de 
sub apă, subunități ale trupe
lor de rachete cu destinație 
strategică, dotate cu rachetele 
cele mai puternice, rapide și 
cu bătaie lungă, inclusiv cu 
rachete intercontinentale și 
globale. La paradă au partici
pat, de asemenea, rachete de 
interceptare pe mari distante 
fără pilot, care au o precizie 
excepțională și mari posibili
tăți de luptă pentru distruge
rea oricăror mijloace moderne 
de atac aerian-cosmic.

După parada militară a ur
mat demonstrația sărbăto
rească a oamenilor muncii din 
Moscova. Demonstranții pur
tau lozinci cu cuvinte de salut 
adresate oamenilor muncii de 
pe toate continentele, tuturor 
celor care luptă împotriva im
perialismului și colonialismu
lui, pentru pace, democrație, 
independentă națională și so
cialism.

inăta'te pentru a sărbători
1 Mai împreună cu populația 
Pekinului.

R. P. Polonă

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
La 1 Mai, în Varșovia, de-a 
lungul străzii Marszalkovskaia, 
împodobită cu steaguri și lo
zinci, s-au adunat mii de lo
cuitori ai Varșoviei. Potrivit 
tradiției, tribuna de onoare a 
fost instalată în fața Palatului 
Culturii și Științei. In tribur.a 
de onoare au luat Ioc: W.â- 
dysla’.v Gomulka, Jozef Cy- 
rankiewicz și alți conducători 
ai partidului și guvernului.

In celelalte tribune au luat 
Ioc membri ai ConsiUuIui de 
stat și guvernului, delegațiile 
întreprinderilor din diferite 
regiuni ale țării, activiști de 
partid, membri ai corpului di
plomatic.

Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. ai P34-UJ>-, a 
rostit o cuvîntare. In sunetele 
fanfarelor au defila: apoi zeci 
de mii de oameni ai muncn 
din fabrici și uzine, oamen: 
de cultură, ană și știință, stu
denți și elevi

R. P. Bulgaria

R. P. Chineză

SOFIA 1 (Agerpres). — Oa
menii muncii din întreaga țară 
au sărbătorit în mod festiv 
Ziua solidarității muncitorești 
internaționale — 1 Mai.

Piața .£ Septembrie' din ca
pitala Bulgariei a îmbrăcat 
vestminte de sărbătoare^ La 
tribuna Mausoleului 
orghi Dimitrov au 
Gheorghi Traikov, 
tele Prezidiului 
Populare a R. P. 
conducători ai Partidului Co
munist și membri ai guvernu
lui, membri ai Prezidiului Uni
unii populare agrare bulgare, 
precum și conducători ai dele
gațiilor sindicale străine, so
site la Sofia cu prilejul sărbă
torii de 1 Mai.

La ora 10, a început demon
strația de 1 Mai a 
muncii din Sofia.

Demonstrații ale 
muncii au avut loc . 
trele regionale din țară. La 
demonstrația de la Plovdiv a 
asistat Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria

lai Gbe- 
luat loc: 
președin- 
Adunării 
Bulgaria.

oamenilor

oamenilor 
și în cen-

pcim-secretar al Conducerii 
Naționale a Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste, prim- 
ministru al guvernului revolu
ționar al Republicii Cuba, a 
rostit o amplă cuvîntare.

Austria

VIENA 1 Corespondentul A- 
gerpres. St. Deju. transmite :

Ziua de 1 Mai a fost sărbăto. 
rită în capitala Austriei sub 
Irennea „Unitate muncitoreas
că. pace, socialism !*.

Cu drapele roții și pancarte 
pe care erau înscrise revendi
cări economice și politice ale 
oamenilor muncii, comuniștii 
au demonstrat prin fața tribu
nei instalate lingă clădirea 
Parlamentului. Pe pancarte se 
putea citi: ^Pentru unitatea 
muncitorilor, pentru socialism, 
marele țel pentru care mișca
rea muncitorească luptă de de
cenii", ^Pentru întărirea și 
dezvoltarea întreprinderilor 
etatizate'. ^împotriva scum
pete- și a majorării chiriilor'.^

In fața tribunei din piața 
Rathaus au demonstrat socia
liștii, purtind pancarte pe care 
se pu^a citi: «Jos miinile de 
pe industria etatizată", „Salu
tăm mișcarea de eliberare na
țională'. JBaicot mărfurilor 
sud-africane“.

Japonia

TOKIO 1 (Agerpres) — Peste 
șase milioane de muncitori și 
lamiliJe tor au participat în 
TOO de orașe ale Japoniei la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai. In 
cmc: parcuri din Tokio au avut 
loc mitinguri muncitorești. 
La mitingul principal, or
ganizat în parcul Siba, a luat 
cuvîntul Kaoru Ota, președin
tele Consiliului general al sin
dicatelor. în cursul unei ma
nifestații a organizației stu
dențești -Zengakuren' s-au 
produs ciocniri cu poliția. Șase 
manifestanți au fost răniți și 
cinci arestați

Italia
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Inuri necesare satisfacerii tot 

mai ample a necesităților și 
aspirațiilor omului.

IExprimîndu-și bucuria și sa
tisfacția de a putea contribui, 
prin activitatea sa, la apropie- 
Irea celo ’ " 

sadorul 
bune ur

I
I
Ițele Consiliului de ! 

publicii Populare 
Gheorghe Gheorgh

I
I
I
I

La 30 aprilie, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Argentina la 
București, Jose Maria Garcia 
Alvarez de Toledo, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, ambasadorul Republicii 
Argentina, Jose Maria Garcia 
Alvarez de Toledo, a arătat că 
se consideră onorat în mod 
deosebit prin misiunea care 
i s-a încredințat de a fi primul 
ambasador al Argentinei în 
Republica Populară Romînă, 
în urma hotărîrii ambelor țări 
de a ridica misiunile lor diplo
matice la nivelul cel mai înalt.

Arătînd că mesajul națiunii 
pe care o reprezintă este un 
mesaj de pace, J. Alvarez de 
Toledo a subliniat aprecierea 
președintelui Argentinei, Ar
turo Illia. că pacea nu constă 
numai în echilibrul de forță al 
marilor puteri, ci și în a oferi 
națiunilor slab dezvoltate posi
bilitățile și mijloacele pentru 
a face să dispară înjositoarea 
umilință a inegalității lor și 
mizeria în care trăiesc locuito
rii acestor țări.

Ambasadorul a arătat, de a- 
semenea, că diferența în gra
dul de dezvoltare al țărilor 
poate fi modificată, fiind de
terminată de cauze istorice, și 
că diviziunea muncii este o 
circumstanță tranzitorie, întru- 
cît tehnica, încetînd de a mai 
fi un privilegiu, poate fi uni
versalizată, iar termenele pre
existente ale diviziunii muncii 
să fie corectate și depășite.

Romînia și Argentina, a spus 
J. Alvarez de Toledo, au între
prins, fiecare pe calea sa pro
prie, eforturi care au dus la 
obținerea abundenței de bu-

rea celor două popoare, amba- 
I a transmis cele mai 

bune urări pentru fericirea și 
prosperitatea Republicii Popu
lare Romîne și a președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al Re- 

j Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
arătat că hotărîrea comu
nă privind ridicarea misiu
nilor diplomatice de la Buenos 
Aires și București la grad de

ambasadă, corespunde dezvol
tării favorabile a relațiilor 
dintre ambele țări și a salutat 
în persoana lui J. Alvarez de 
Toledo pe primul ambasador 
al Argentinei acreditat în Re
publica Populară Romînă.

Apreciem în mod deosebit 
mesajul de pace al țării pe 
care o reprezentați — a spus 
președintele Consiliului de 
Stat, și împărtășim convinge
rea că, în epoca noastră, tre
buie să se depună eforturi din 
partea tuturor popoarelor pen
tru salvgardarea păcii, deoa
rece numai în condiții de 
pace popoarele își pot dedica 
activitatea lor creatoare pen
tru a accelera dezvoltarea 
multilaterală a economiei lor 
naționale în scopul ridicării 
nivelului de viață și al satisfa
cerii necesităților și aspirați
ilor lor.

Consecventă acestor princi
pii, a arătat Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Republica Populară 
Romînă își aduce contribuția 
la opera de consolidare a pă
cii în lume și sprijină orice 
inițiativă îndreptată în acest 
scop.

Referindu-se la schimburile 
economice, culturale și teh- 
nico-științifice ca mijloc im
portant pentru promovarea 
progresului economic și înțele
gerii între popoare, vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că 
în această direcție mai sînt 
posibilități neexplorate în 
ambele țări și suficiente pre
mize pentru fructificarea lor.

Mulțumindu-i pentru urările 
adresate, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne a asigurat 
pe ambasadorul argentinian 
că, în îndeplinirea misiunii 
sale, se va bucura de spriji
nul Consiliului de Stat, al gu
vernului R. P. Romîne și al 
său personal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a a- 
vut o convorbire cu ambasa
dorul Jose Maria Garcia Alva
rez de Toledo, care a decurs 
într-o atmosferă prietenească.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare au a- 
sistat Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Ambasadorul argentinian a 
fost însoțit de Enrique Chail- 
lon, prim-secretar, și Domingo 
Franch, al doilea secretar al 
ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a secretarului 
general adjunct al O. N. U.

Prezențe rominești
CIPRU. Soldați din cadrul torțe
lor O.N.U. patrullnd prin car

tierul comercial al Nlcosiei

PEKIN 1 — Corespondentul 
Agerpres, E. Soran, transmite :

Oamenii muncii din Pekin 
au sărbătorit ziua de 1 Mai 
intr-o atmosferă de sărbătoare 
și' veselie. întregul oraș a fost 
împodobit cu drapele roșii, cu 
lampioane, iar clădirile pu
blice cu ghirlande de becuri 
colorate. In dimineața zilei de 
1 Mai au avut loc demonstra
ții organizate pe raioanele o- 
rașului. Oamenii muncii din 
întreprinderi, instituții, stu
denți, pionieri și sportivi din 
raioanele centrale ale orașului 
au trecut în coloane prin pia
ța „Tiananmîn".

In marile parcuri ale Peki
nului au avut loc serbări 
populare la care și-au dat con
cursul ansambluri artistice 
centrale, ansambluri ale între
prinderilor, Instituțiilor, școli
lor. La aceste serbări au parti
cipat conducători ai R. P. Chi
neze și al P. C. Chinez: Liu 
Șao-ți, Ciu En-Iai, Ciu De, 
Den Siao-pin, conducători ai 
organizațiilor obștești, mem
brii delegațiilor sosite din stră-

R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 1 Coresponden
tul Agerpres, P. Popa, trans
mite:

Cu prilejul zilei de 1 Mai a 
avut loc la Belgrad tradițio
nala paradă militară, în pre
zența președintelui R.S.F.I., 
Iosip Broz Tito, și a altor con
ducători de partid și de stat, 
precum și a numeroși oaspeți 
de peste hotare.

Parada a fost urmată de de
monstrația oamenilor muncii 
din Belgrad și a reprezentan
ților celorlalte republici făcînd 
parte din R.S.F. Iugoslavia.

ROMA 1 (Agerpres). — La 
1 Mai, în toate orașele Italiei 
au avut loc mitinguri și de
monstrații de masă la care au 
luat parte milioane de oameni 
ai muncii. La Milano, în ca
drul unui mare miting, a luat 
cu vin tul Agostino Novella, 
secretar general al Confedera
ției Generale a Muncii din 
Italia. El a subliniat hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii din 
Italia de a lupta pentru trium
ful idealurilor socialismului în 
condițiile păcii și democrației.

La mitingul din Veneția a 
luat cuvîntul Renato Bitossi, 
președintele F.S.M.

LONDRA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei în Marea Britanie a 
delegației oamenilor de artă și 
cultură din R.P Romînă, condusă 
de Dumitru Popescu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ambasadorul R.P. 
Romîne la Londra, Al. Lăzăreanu, 
a oferit joi un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte Robert Mathew, 
subsecretar de stat parlamentar și 
A. D. Wilson, subsecretar de stat 
adjunct la Ministerul de Externe, 
sir Paul Sinker, directorul gene
ral al Consiliului Britanic, H. 
Smiht, R. Cecil, R. W. Mason și 
R. L. Speaight, directori în Minis
terul de Externe englez, G. West 
și C. N. Gummer, consilieri la 
Consiliul Britanic, precum și mai 
mulți alți funcționari superiori 
din Ministerul de Externe și Con- 
silul Britanic.

Au participat, de asemenea, par
lamentari, printre care sir Herbert 
Butcher, președintele grupului en
glez al Uniunii interparlamentare, 
Marcus Lipton, vicepreședintele, și 
G. B. Drayson, secretarul grupului 
parlamentar anglo-romîn, Gilbert 
Longden, vicepreședinte al Comi
tetului est-european etc.

Au fost, de asemenea, prezenți 
scriitori, artiști dramatici, oameni 
de artă și cultură, ziariști, printre 
care: scriitorii Graham Greene, 
lames Aldrige, Olivia Manning, 
lack Lindsay, dramaturgul Arnold 
Wesker, pictorul Victor Pasmore, 
dirijorul John Pritchard și alții. Au 
participat: Sir John Rothestein, di
rectorul Galeriilor „Tate", A. Sam
son, directorul muzeului Horni- 
man, John Roberts, directorul 
Companiei teatrului Shakespeare 
din Londra și alți reprezentanți 
ai instituțiilor culturale și artis
tice din Londra.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă foarte amicală.

mînă de energeticieni ce se .<>/?« 
în S.U.A. a continuat vizitele la 
centralele termoelectrice „Hunting
ton Bridge" din sudul Californiei 
și Little Gipsy — New Orleans, 
centrala electrică și sistemul de 
distribuire din orașul St. Louis — 
Missouri, Glen-Canyondam, de 
pe rîul Colorado, și sistemul ener
getic T.V.A.

In discuțiile purtate cu ener- 
geticienii americani, delegația ro
mînă a luat cunoștință de solu
țiile adoptate în construcția cen
tralelor hidro și termoelectrice, de 
indicii tehnici și economici obți
nuți și alte probleme legate de 
exploatarea centralelor și sisteme
lor electrice.

In același timp, delegația ro
mînă a făcut cunoscute realizările 
R.P. Romîne în domeniul electrifi
cării țării.

ROMA 1 (Agerpres). — La Uni
versitatea Populară din Roma, pro. 
fesorul Bafii Mariano a rostit o 
conferință pe tema: Romînia de 
azi. Vorbitorul s-a ocupat de rea
lizările economice și sociale din 
țara noastră. Conferința a fost în
soțită, de proiecții de diapozitive și 
fotografii.

BRUXELLES. — La Bruxelles s-a 
deschis cel de-al 37-lea Tîrg in
ternațional anual. La tîrg sînt re
prezentate 4371 de firme din 46 
de țări ale lumii, printre care si 
R.P. Romînă.

Cuba

HAVANA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de. 1 Mai 
a avut loc la Havana o 
demonstrație care a durat cî
teva ore. Ea s-a încheiat cu un 
miting organizat în Piața Re
voluției, la care Fidel Castro.

WASHINGTON i (Agerpres). -
Intre 22 și 30 aprilie delegația ro-

Ciocniri intre poliție și demonstranți

la Lisabona

LISABONA 2 (Agerpres). — 
în seara zilei de 1 Mai în 
centrul orașului Lisabona, 
precum și in cartierul San
tana au avut loc ciocniri în
tre poliție și demonstranți 
care cereau „amnistie, liber
tate și piine“.

Potrivit agenției Reuter, 
poliția înarmată a oprit și a 
încercat să împrăștie pe cei 
aproximativ 3 000 de demon
stranți în majoritate studenți

— care se strinseseră în piața 
centrală a capitalei portu
gheze, scandînd lozinci în 
sprijinul cererilor lor.

Comunicatul Ministerului 
Afacerilor Interne al Portu
galiei dat publicității în 
noaptea de 1 spre 2 mai pre
cizează că în timpul ciocnirii 
lor care au avut loc la Lisa
bona s-au înregistrat un mort 
și doi răniți. Numeroase per
soane au fost arestate.

NITEROI. — Adunarea legisla
tivă a statului Rio de Janeiro a 
destituit pe guvernatorul Badger 
Silveira și' pe viceguvernatorul Joao 
Batista da Costa sub acuzația că 
„nu se mai bucură de încrederea 
noului regim" din Brazilia. Preșe
dintele Adunării, Cordolino Am
brosio, a preluat imediat funcția dc 
guvernator.

Badger Silveira, membru al parti
dului muncii al fostului președinte 
Goulart, a fost singurul reprezen
tant al acestui partid care și-a 
menținut postul după evenimentele 
petrecute luna trecută în Brazilia.

NEW YORK. — Reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai 20 de țări, 
care vor participa la conferința 
țărilor neangajate, programată în 
luna octombrie la Cairo, au adre
sat îa 1 mai o scrisoare secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
în care cer amînarea deschiderii 
sesiunii Adunării Generale pînă în 
luna noiembrie. Conform procedu
rii, U Thant, urmează să solicite

Congo i 
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acțiunilor 
dc partizani

La invitația ministrului afa
cerilor externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, sîm- 
bătă seara a sosit în Capitală 
Philippe De Seynes, secretar 
general adjunct al Organiza
ției Națiunilor Unite, șeful De
partamentului pentru proble
mele economice 
O.N.U., care va 
în țara noastră.

LEOPOLDVILLE 2 (Ager- 
pres). — Agențiile de presă 
semnalează o intensificare a I 
acțiunilor detașamentelor de I 
partizani din provincia con- . 
goleză Kivu. O ciocnire de I 
amploare a avut loc, potrivit I 
relatărilor agenției France B

nțiue ae presa » 
intensificare a I 
șamentelor de I

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat 
de Corneliu Mănescu, Roman 
Moldovan, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și alte persoane ofi
ciale,

■
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I
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și sociale al 
face o vizită

(Agerpres)

relatărilor agenției France ■ 
Presse, în apropiere de locali- I 
tatea Uvira. în cursul acestei I

I
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I
I
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I
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ciocniri au fost uciși mai 
mulți militari din unitățile 
guvernamentale, între care un 
căpitan.

Mai multe mii de oameni, 
scrie agenția France Presse, 
înarmați cu arcuri și săgeți 
ocupă colinele din valea flu
viului Ruzizi. Partizanii au 
capturat în ultima vreme de 
la unitățile guvernamentale 
un număr de arme de foc, 
folosindU-le pentru prima dată 
în ciocnirea din apropiere 
Uvira,

de

acordul tuturor țărilor membre 
O.N.U. pentru această amlnare.

ale

ATENA. — Au mai fost eli
berați din închisoarea Egina, 
de lingă Atena, 120 de deținuți 
politici din cei 450 la care se 
referă hotărîrea guvernului 
grec. Anterior alți 60 de deți
nuți au fost eliberați din ace
eași închisoare.

FREETOWN. — In urma încetă
rii din viață a premierului Milton 
Margai, în Sierra Leone a fost 
constituit un nou guvern avînd în 
frunte pe Albert Margai, (fratele 
fostului premier) care pe lingă 
funcția de prim-ministru va deține 
și portofoliile apărării, sănătății și 
problemelor sociale.

TEGUCIGALPA. *— în capitala 
Honduras-ului a luat sfîrșit o con
sfătuire o șefilor serviciilor secrete 
din țările Americii Centrale la care 
au participat și reprezentanți ai 
S.U.A. După cum transmite agen
ția Prensa Latina, în cursul con
sfătuirii s-a hotărît crearea unui 
sistem de control polițienesc în re
giunea Americii Centrale și acor
darea de „sprijin reciproc" pentru 
reprimarea mișcărilor de eliborare 
din țările respective.

Astăzi, pe stadionul „23 August"

în preliminariile turneului olimpic:

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, cu începere 
de la ora 16,30, se dispută pri
mul meci între echipele R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria, în 
cadrul ultimei etape a prelimi
nariilor turneului olimpic d’e 
fotbal. Pentru fotbaliștii ro
mîni acest meci are o impor
tanță decisivă. De rezultat și 
scorul realizat va depinde în 
cea mai mare măsură califica
rea echipei noastre în turneul 
final de la Tokio. Fotbaliștii 
noștri privesc cu toată răspun
derea această partidă și sînt 
hotărîți să arate întreaga mă
sură a capacității lor de joc 
pentru a-și adjudeca victoria. 
Oaspeții prezintă o formație 
valoroasă, verificată în nume
roase partide internaționale#

susținute în ultimii doi anî. 
Fotbaliștii bulgari au cîștigat 
11 întîlniri fiind învinși numai 
de echipele olimpice ale 
U.R.S.S, și Iugoslaviei. Vor 
evolua următoarele formații 
probabile:

R.P. ROMÎNĂ: Mîndru, Popa, 
Nunweiler III, C. Dan, Ivan^ 
(Greavu), Petru Emil, Geor
gescu, Pircălab, 
Sasu (Țîrlea),
R.P. BULGARIA : Pașolov, Șa- 
lamanov, Vuțov, Stoinov, Ga- 
ganelov, Penev, Dimitrov, Po
pov, Dîșkov, Kolkov, Gugalov.

Meciul va fi arbitrat de fran
cezul Michel Kitabdjian și va 
fi transmis în întregime la ra
dio și la televiziune.

Constantin, 
Crăiniceanu.

(Agerpres)

cîteva rindurî
• La Budapesta. în 

piscina din insu
la Margareta, a în
ceput turneul inter
național de polo pe 
apă la care participă 
selecționat© din R. P. 
Romînă, R. S. F. Iugo
slavă, R. F. Germană 
și R. P. Ungară. In pri
ma zi de întreceri, e- 
chipa R.P.R. a învins 
cu scorul de 4—3 (1-0, 
0-2, 1-1, 2-0) reprezen
tativa secundă a Iu
goslaviei. Punctele e- 
chipei romîne au fost 
marcate de Zahan (2), 
Szabo și Mărculescu.

Reprezentativa R. P. 
Ungare a învins cu 
5—2 (1-0, 2-1, 0-0, 2-1), 
echipa R. F. Germane.

• Turneul Interna
țional masculin de 
handbal de Ia Saraje
vo a fost deschis cu 
meciul dintre selecțio
nata de tineret a ora
șului București și echi
pa iugoslavă „Mlada 
Bosnia". Victoria a 
revenit sportivilor ro
mîni cu scorul de

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”,

23-16 (14—7). Cele 
mai multe puncte ale 
echipei bucureștene au 
fost înscrise de Goran 
(8). Cîte patru goluri 
au marcat Popescu și 
Nica.

• La 9 mai se va 
da startul în cea de-a 
17-a ediție a marii 
competiții cicliste 
„Cursa păcii*. Vărs o- 
via-Berlin-Praga. Co
mitetul de organizare 
a anunțat că anul a- 
cesta vor lua parte 
sportivi din Belgia, 
Franța, Danemarca, 
R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S., Fin
landa, Luxemburg, An
glia, R. P. Bulgaria, 
Cuba, Maroc, R.S.F. 
Iugoslavă, R. D. Ger
mană, R. S. Ceho
slovacă și R. P. Polo
nă. De asemenea, va 
participa o echipă in
ternațională formată 
din cicliști australieni, 
elvețieni, norvegieni și 
libanezi. Traseul cursei 
măsoară peste 2 000

km împărțiți în H 
etape.

• Echipa de fotbal 
(tineret) a orașului 
București, și-a început 
turneul în R. F. Ger
mană jucînd la Niim-

berg cu cunoscuta for
mație locală F.C. 
Nurnberg. Jocul a luat 
sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate : 1—1
(1—1). Scorul a fost 
deschis în minutul 6 
de fotbaliștii romîni 
prin Frățilă, care a șu
tat puternic de la 10 
m. Egalarea a survenit 
în minutul 32 cînd, 
internaționalul Mor- 
lock a înscris din a- 
propierea porții.


