
Proletari din toate țările, uniți-vă !

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, in intreaga țară

poporul nostru a sărbătorit ziua * 1 MAI
ti neretti lui
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

1 Mai a fost o zi bogată în soare, darnică în lumină me
nită parcă să reprezinte metaforic sentimentul general de 
plenitudine, de bucurie și nestrămutată încredere pe care-1 
trăiește, în acest anotimp al florilor, întreg poporul român. 
De ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, ală
turi de satisfacția realizării propriilor planuri, oamenii mun
cii din patria noastră au sărbătorit 1 Mai 1966 în consensul

unei aniversări scumpe întregului popor : împlinirea a 45 de 
ani de la crearea Partidului Comunist Român. De la Suceava 
la Argeș, Ia Porțile de Fier ; de Ia Galați la Brașov sau Baia 
Mare, numele partidului a fost scandat alături de numele 
socialist al patriei, alături de fiecare dintre succesele noa
stre, la toate orele sărbătorii.
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Oră 
solemnă

Piața Aviatorilor din 
București, cu cîteva clipe 
înainte de începerea marii 
sărbători. Semnificația zilei 
este simbolizată de un uri
aș glob pămîntesc aflat la 
înălțimea tribunei centrale 
deasupra căruia se înalță 
un mare steag roșu cu data 
festivă, 1 Mai. Pe panglica 
purpurie ce-1 înconjoară 
este înscrisă chemarea de 
luptă : „Proletari din toate 
țările uniți-vă 1“ Steme ale 
partidului și patriei înca
drează tribuna centrală. In 
partea cealaltă a pieții, în 
centru, se înalță un mare 
medalion cu portretele das
călilor proletariatului — 
Marx — Engejs — Lenin. 
Fluturînd în adierea vîntu- 
lui de primăvară, flamuri 
purpurii se îngemănează cu 
tricolorul Steagurilor pa
triei.

Sute de drapele se înalță 
deasupra mulțimii aflate în 
piață pentru a lua parte la 
miting. Participanții poartă 
stemele partidului și țării, 
tablouri ale lui Marx, En- 
gels, Lenin, ale fiului cre
dincios al poporului no
stru — Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej portretele mem
brilor Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
grafice ilustrînd reali
zări ale economiei noa
stre naționale, nenumă
rate buchete de flori. Sen
timentele internaționaliste 
de care sînt animați își gă
sesc expresie în cuvintele 
de salut adresate popoare
lor frățești ale țărilor so
cialiste, oamenilor muncii 
din lumea întreagă.

Aerul vibrează de urările 
reluate de mii de glasuri și 
care sînt înscrise pe mari 
pancarte deasupra tribune
lor : „Trăiască 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, ziua 
f răției muncitorilor de pre
tutindeni !“, „Trăiască Par
tidul Comunist Român, 
conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și 
organizatorul tuturor vic
toriilor noastre!“, „Trăiască 
și înflorească scumpa noas
tră patrie, Republica Socia
listă România!“ „Trăiască 
poporul român, constructor 
al socialismului!“, „Trăias
că unitatea țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționa
le !“, „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare!“.

Ora 9. Miile de oameni ai 
muncii aflați în piață 
salută cu aplauze și 
urale îndelungi pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici. Petre Borilă, 

(Continuare in pag. a ll-a)

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală
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Cuvintarea tovarășului

Paul Niculescu Mizil
Dragi tovarăși,

Dragi oaspeți de peste hota
re,

Poporul român sărbătorește 
astăzi, împreună cu oamenii 
muncii din întreaga lume, 
Ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc, ziua 
frăției în lupta pentru liber
tate și viață mai bună, pentru 
pace, democrație și socialism.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România adresează 
muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, un fierbinte salut, 
felicitări pentru realizările de 
seamă obținute în dezvoltarea 
economiei și culturii, urări de 
noi succese în activitatea neo
bosită pentru înflorirea pa
triei socialiste!

Exprimînd sentimentele în
tregului popor român, adre
săm un salut frățesc oaspeți

lor noștri, tuturor delegaților 
de peste hotare, care participă 
împreună cu noi Ia această 
sărbătoare.

Sărbătorim 1 Mai în condi
țiile cînd întregul nostru po
por înfăptuiește cu hotărîre și 
elan programul elaborat de 
cel de al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Anul care a trecut de la acest 
Congres de însemnătate isto
rică a fost bogat în eveni
mente. Marile izbînzi ale po
porului, profundele transfor
mări revoluționare care au 
schimbat din temelii în
fățișarea patriei și-au gă
sit consacrarea în Consti
tuția Republicii Socialiste 
România. Planul de șase 
ani a fost încheiat cu succes. 
Cu deosebită satisfacție rele
văm rezultatele bune cu care 
poporul nostru a început în
făptuirea prevederilor noului 
cincinal. Planul producției in
dustriale pe primele 3 luni ale 
anului în curs a fost îndepli
nit în proporție de 102,2 Ia

sută. Producția globală indus
trială realizată în acest tri
mestru este de aproape două 
ori și jumătate mai mare de- 
cît întreaga producție a anu
lui 1938.

Se înfăptuiesc cu succes sar
cinile stabilite de partid pri
vind îmbunătățirea conducerii 
și planificării agriculturii, dez
voltarea înzestrării ci tehnico- 
materiale, sporirea producției 
agricole, ridicarea nivelului de 
viață și cultură în satele 
noastre. Lucrările de primăva
ră se desfășoară în condițiuni 
bune, însămînțările fiind ter
minate în majoritatea regiuni
lor țării.

Oamenii de știință, artă și 
cultură, întreaga intelectuali
tate participă activ la opera 
de construcție socialistă, con 
sacră talentul și energia lor 
creatoare dezvoltării economi
ei și culturii, înfloririi patriei

Succesele obținute în timpi i 
scurt care a trecut de la Cor,

(Continuare în pag. V-a)
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Ziua tineretului din
Republica Socialista România

CU TINEREȚEA
PE CUPRINSUL TĂRII

I

I

Masa tovărășească 
oferită de C.C. al P.C.R.

Duminică la amiaza, 
după marea demonstra
ție de 1 Mai a oamenilor 
muncii din Capitală, a 
avut loc o masă tovără
șească oferită de Comi
tetul Central al Parti
dului Comunist Român, 
la Palatul Snagov. Au 
participat tovarășii: Ni
colae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe A- 
postol, Alexandru Bîrlă
deanu, Alexandru Dră
ghici, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Ale
xandru Moghioroș, 
Paul Niculescu Mi- 
zil, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, membrii suple- 
anți ai Comitetului Exe
cutiv, secretarii C.C. al 
P.C.R., membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al 
P.C.R., membrii Consi
liului de Stat și ai gu
vernului, șefi ai unor 
instituții centrale, acti
viști de partid, numeroși 
veterani ai mișcării re
voluționare din țara 
noastră.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., 
luînd cuvîntul, a felici
tat pe cei prezenți cu 
ocazia sărbătoririi zilei 
de 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale 
a celor ce muncesc, ziua 
muncii și a primăverii. 
Vorbitorul s-a referit 
la tradițiile vechi ale 
mișcării muncitorești 
din țara noastră, la 
activitatea primelor 
cercuri socialiste, a par
tidului socialist, creat în 
1893, care au premers 
lupta revoluționară a 
partidului comunist. El 
a amintit apoi felul în 
care comuniștii, oamenii 
muncii sărbătoreau ziua 
de 1 Mai în anii grei 
ai ilegalității, în condi
țiile luptei de clasă, de
monstrațiile, mitinguri

le, manifestațiile, ser
bările cîmpenești orga
nizate cu acest prilej. 
Evocînd puternica de
monstrație de la 1 Mai 
1939, vorbitorul a sub
liniat lupta desfășurată 
de comuniști, de forțele 
progresiste ale po
porului român îm
potriva fascismului, a 
înfeudării țării Germa
niei hitleriste, împotriva 
pregătirii războiului an- 
tisovietic, pentru apăra
rea intereselor vitale 
ale poporului, a in
dependenței și suvera
nității patriei. El a 
amintit lupta desfășura
tă de Partidul comunist 
pentru mobilizarea tu
turor forțelor patriotice 
ale poporului român în 
vederea răsturnării dic
taturii militaro-fasciste, 
eliberării României, re
voluției și transformării 
socialiste a societății.

Sărbătorim acum ziua 
de 1 Mai •— a spus vor
bitorul — în condițiile 
unor mari victorii în 
opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste, la 
care și-au dat contribu
ția, în diferitele etape 
ale luptei revoluționare, 
vechii militanți ai parti
dului și mișcării munci
torești, toate generațiile.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toa
stat pentru Partidul co
munist, pentru activul 
său, pentru veteranii 
mișcării revoluționare, 
pentru poporul român 
— creatorul a tot ceea 
ce s-a făurit de-a lun
gul anilor în patria 
noastră socialistă, pen
tru unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești, 
pentru solidaritatea oa
menilor muncii din în
treaga lume în lupta 
pentru pace, democrație 
și socialism.

(Agerpres)
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Constantin Drăgan, A- 
lexandru Moghioroș, 
Paul Niculescu Mi- 
zil, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, pe membrii 
supleanți ai Comitetu
lui Executiv și secre
tarii' Comitetului Cen
tral al Partidului ’Co
munist Român, pe 
wcepreședinții Consi
liului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri 
care urcă în tri
buna oficială. In 
tribuna oficială iau loc, 
de asemenea, membri 
și membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., mem
bri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

Tn celelalte tribune 
sînt prezenți conducă
torii organizațiilor de 
masă și ai instituțiilor 
centrale, reprezentanți 
ai întreprinderilor și 
instituțiilor bucurește- 
'ne, numeroși fruntași 
în întrecerea socialis
tă, academicieni și alțl 

* oameni de știință și 
cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Sînt prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noas

tră și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Asistă numeroși oas
peți de peste hotare, 
invitați la sărbătorirea 
zilei internaționale a 
oamenilor muncii.

Răsună acordu
rile Imnului de 
stat al Republicii So
cialiste România.

începe mitingul — 
preludiu al marii de
monstrații a oamenilor 
muncii. El este deschis

Ora florilor
O clipă, uriașa piață 

rămîne cufundată în 
liniște. Dar numai o 
clipă.

Apoi, deschizînd, ca 
întotdeauna, demons
trația, în Piața Avia
torilor își fac apariția 
pionierii. Vin într-o 
aliniere perfectă, cu 
brațele încărcate de 
flori, purtînd cu ei 
drapelele patriei și par
tidului, ale organiza
ției de pionieri. în 
centrul acestui grup 

de tovarășul Florian 
Dănălache, membru 
supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim secretar 
al Comitetului orășe
nesc de partid Bucu
rești.

Ia cuvîntul tovară
șul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea este sub
liniată în repetate rîn- 
duri de aplauze și ura- 
le îndelungate.

Mitingul ia sfîrșit 
intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire.

mișcător —- o carte pe 
a cărei copertă se poa
te citi o inscripție 
deosebită : „1921-1986 ; 
45 de ani — P.C.R.“. 
Este cartea pe care o 
citesc și o vor citi 
totdeauna cu emoție și 
dragoste generațiile 
tinere, fiindcă în ea au 
găsit înscrise cu litere 
de aur izvorul bucu
riilor și fericirii lor. 
La București sau Ti
mișoara, la Cluj sau 
Galați, în toate satele 

și orașele patriei, la 
această oră sute de 
mii, milioane de copii 
aduc prinos de laudă 
partidului.

Privim Piața Avia
torilor : avem net sen
timentul că bat minu
tarele unei ore a flo
rilor. Flori de cais, 
flori de mai, flori în 
care s-au strîns toate 
culorile curcubeului 
și-n care se oglindesc 
chipurile copiilor noș
tri. Trec, printre aces
te grădini, care alego
rice : unul reprezen- 
tînd visurile înaripa
te, numeroasele dome
nii în care, cu toții, 
sînt chemați să reali
zeze lucruri de seamă : 
altul reprezentînd pa
siunile. Copilăria a 
venit la marea demon
strație cu toate „unel
tele“ ei, cu întregul 
ei univers de farmec .

Momentul cel mai 
emoționant, anunțat 
și subliniat de trom- 
peți, face ca întreaga 
coloană a copilăriei sa 
se întoarcă spre tribu
ne : un grup de pio
nieri înmînează con
ducătorilor partidului 
și statului buchete de 
flori. Se scandează 
lozinci. Miile de pio
nieri mulțumesc par
tidului pentru copilă
ria fericită pe care, 
prin grija lui, o tră
iesc.

Ora marilor 
răspunderi

Priviți fotografia 
care deschide pagina 
de față : desfășurat 
cît întreaga lățime a 
Pieții Aviatorilor, un 
grup compact de cî- 
teva sute de stegari 
deschide coloana oame
nilor muncii formată 
din peste 250 000 de 
bucureșteni care și-au 
dat întîlnire, aici, la 
marea sărbătoare. Ur- 
mînd rîndurile gin
gașe ale copiilor, pă
surile bărbătești, ume
rii puternici ai munci
torilor, brațele vînjoa- 
se reliefează pregnant 
forța clasei noastre 
muncitoare, a întregu
lui popor condus de 
partid. Desprindem, 
din zecile de loțzj.nci 
cateWț.e scandează rrte- 
va care ni se par deo
sebit de semnificative. 

I „Slavă țării ro
mânești, Drag 
partid să ne tră
iești !“

însoțite de nume
roase grafice pe care 
sînt înscrise succesele 
obținute în întrecerea 
socialistă, aceste cu

vinte capătă sensul 
unui amplu raport pe 
care oamenii muncii 
îl fac în fața partidu
lui. „Oamenii muncii 
din Capitală, care 
realizează un sfert din 
producția industrială 
a țării, raportează în
deplinirea planului pe 
primele patru luni ale 
anului, cu 3 zile mai 
devreme“.

...Pătrund în piață 
primele trei coloane, 
cele ale raioanelor 
Grivița Roșie, Tu- 
dor Vladimirescu și 
23 August. Citim 
inscripțiile de pe care
le alegorice, care Ie 
însoțesc, și cifrele — 
cu puterea lor de su
gestie — dovedesc că 
majoritatea angaja
mentelor luate în pri
ma etapă a întrecerii 
au fost nu numai înde
plinite, dar și depă
șite. Imaginea aceasta 
se repetă de încă 5 
ori, pe alte 5 care 
alegorice care deschid 
coloanele celorlalte ra
ioane ale Capitalei. 
Semnează în primele 
file ale acestui raport, 
ca întotdeauna, marile 

intea zilei de 1 Mai, 
aparatul cu nr. 
2 300 000 ; ultimul tele
vizor, nr. 30 000 ; ulti
mul radio-receptor 
tranzistorizat — cel 
care poartă numărul 
700 000. Carul alego
ric al Fabricii de 
confecții și tricotaje 
este o adevărată expo
ziție. Sînt prezente 
aici numai o parte din 
cele peste 500 de mo
dele noi care au fost 
introduse anul acesta 
în fabricație.

...Coloanele se revar
să în larg șuvoi. Pă
șesc alături de oameni 
ai muncii, specialiști 
din institutele de cer
cetări și proiectări, de
partamentale și ale A- 
cademiei, oameni de 
cultură și artă.

...Ora 10, ora marilor 
coloane ale muncii. 
Țara întreagă rapor
tează primele sale suc
cese obținute în pri
mul an al cincinalului.

HUNEDOARA: Side- 
rurgiștii au realizat 
peste plan 17 000 000 
IșUa producția glo
bală. 8 000 000 161 la 
producția vîndută și 
încasată, peste 4 000 000 
lei economii la prețul 
de cost. Defilează prin 
fața tribunei nume de 
oțelari scrise cu litere 
mari în cartea întrece
rii : Pavel Hangan, Ion 
Prodan, Constantin E- 
nache, Simion Movilă 
și mulți alții care au 
contribuit la elabora-

Aceeași atmosferă de 
însuflețire au cunos
cut-o și Timișoara, Ba
căul, Piteștiul, Oradea, 
Ploieștiul, Suceava. 
De-a lungul și de-a la
tul țării, 1 Mai a fost o 
sărbătoare a succeselor 
dobîndite în fabrici, în 
uzine, pe șantiere, pe 
ogoare, în institute și 
facultăți, pe întregul 
front, larg desfășurat, 
al construcției socia
liste.

I„A1 partidului 
cuvînt dă po
porului avînt“.

A intrat în tradiția 
sărbătorilor noastre un 
fapt care, la prima ve
dere, poate părea foar
te obișnuit, dar care 
în fond, este plin 
de semnificație: ra- 
portînd îndeplini
rea angajamentelor 
dintr-o anumită etapă, 
colectivele de muncă 
privesc imediat în vii
tor, succesul de azi de
venind pasul care con
firmă drumul spre 
mîine. Oriunde ne-ain 

i afla —- în București 
sau în alte orașe ale 
țării, în satele ei — 
1 Mai 1966 ne-a oferit 
încăodată argumente 
sigure pentru această 
concluzie. Pe toate gra
ficele, la loc de cinste, 
azi se îngemănează cu 
mîine, prezentul își dă 
mîna cu viitorul. Exis
tă, pentru aceasta, o 
perspectivă sigură : Di- 

facțîa de a raporta în 
curînd îndeplinirea u- 
neia din importantele 
sarcini trasate de Con
gres.

Deviza constructori
lor din București în 
noul cincinal, este for
mulată în cîteva cu
vinte care stau scrise 
pe o pancartă : „Con
struim în ritm susținut, 
construim pentru a în
frumuseța Capitala pa
triei“. Amploarea con
strucțiilor de locuințe 
din ultimii ani este re
dată în cifre edifica
toare : în anii 1954— 
1965 s-au construit 
75 470 de apartamente. 
Pe harta Capitalei au 
apărut în acești ani 
adevărate orașe noi în 
cartierele „Balta Al
bă“, „Drumul Taberei“, 
„Berceni“, „Giulești“ și 
altele. în cele patru 
luni care s-au scurs 
din acest an, construc
torii au predat primele 
sute de apartamente 
din cele 76 711 cît vor 
construi în cincinal.

. ...Congresul al IX- 
■îea al partidului a 

lansat, prin Directive
le sale, o vibrantă 
chemare către între
gul popor de a da via
ță mărețului program 
de dezvoltare a Româ
niei socialiste. Au tre
cut de atunci doar 
cîteva luni. îndeplini
rea planurilor devine 
realitate. 

posibilităților de a în
văța permanent tine
rii le răspund cu en
tuziasmul caracteristic 
vîrstei lor. Vorbește 
despre acest lucru și 
„Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C.“ cu 
care a fost distinsă 
recent organizația de 
tineret din această în
treprindere.

Tinerii de la Uzinele 
„23 August“ raportea
ză în această fierbinte 
zi a întîiului de mai că 
peste 5 000 dintre ei 
au obținut o calificare 
superioară. Tot mai 
mulți sînt cei care au 
dobîndit a doua sau 
chiar a treia profesie.

Din datele pe care 
le poartă cu mîndrie 
muncitorii Griviței 
Roșii — glorioasă ci
tadelă a luptelor re
voluționare — reți
nem că din cei 2151 
muncitori care învață 
la cursurile serale și 
fără frecvență ale în- 
vățămîntului mediu, 
superior sau la cursu
rile de ridicare a califi
cării, 80 ia sută sînt 
tineri, toți membri ai 
organizației U.T.C. O 
bună parte din cei 72 
tineri muncitori gri- 
vițeni studenți la po
litehnică se vor în
toarce în uzină ca in
gineri, așa cum au 
făcut Ion Fumaru, 
Costache Dragomir 
sau Neacșu Stan, foști 
strungari care conduc 
astăzi ca buni ingineri 
importante secții ale 
uzinei.

uzine bucureștene: 
„Grivița Roșie", „23 
August“, „Timpuri 
Noi“, „Vulcan“, „Auto
buzul“, „Semănătoa
rea“.

Un raport sobru, 
încărcat de fapte de 
hărnicie, aduc și cele
lalte întreprinderi pre
zente în coloane. Con
structorii șantierului 
Termocentralei „Bucu- 
rești-Sud“, nume care 
apare acum pentru a 
doua oară la tradițio
nala demonstrație de 
1 Mai din Capitală, 
vestesc un succes de
osebit : punerea în 
funcțiune cu 94 de zile 
înainte de termen a 
grupului nr. 2 de 50 
MW. Succesele Uzinei 
de anvelope „Danu
biana“ (2 500 000 lei 
peste plan la produc
ția globală și marfă, 
1 715 000 lei economii 
la prețul de cost, 
700 000 lei beneficii su
plimentare) sînt su
gerate de un ingenios 
car alegoric care înfă
țișează produsele ce se 
realizează aici și care 
se exportă în 28 de 
țări. Muncitorii Uzine
lor „Electronica“ pă
șesc în piață purtînd 
pe brațe ecranul de 
mari dimensiuni al 
unui televizor simbo
lic. Ce se poate vedea 
pe el? Ultimul aparat 
de radio realizat îna- 

rea celor 14 662 tone 
oțel peste plan.

CONSTANȚA : în 
primele rînduri ale de
monstranților pășesc 
constructorii orașului 
și ai litoralului româ
nesc. Ei dau viață în 
această primăvară u- 
nui nou cartier — „To- 
mis nord“ cu 3 000 de 
apartamente.

Alături de colective
le de muncitori trec 
lucrătorii ogoarelor. în 
fruntea lor se află uni
tățile distinse la re
centul Congres al Coo
perativelor agricole de 
producție cu Ordinul 
Muncii clasa I : G.A.S. 
Amzacea și Murfatlar, 
S.M.T. Castelu, coope
rativa agricolă Chirno- 
geni... în privirile oa
menilor citești, ca în
tr-o oglindă, bucuria 
pentru zilele minunate 
pe care le trăim, pen
tru perspectiva lumi
noasă a anilor care 
vin.

TG. MUREȘ : Piața 
Trandafirilor. 60 000 de 
oameni ai muncii, ro
mâni, maghiari, ger
mani, înfrățiți sub 
semnul muncii crea
toare, sînt prezenți la 
marea demonstrație. 
Ei raportează cu bucu
rie că planul produc
ției industriale al re
giunii pe primele patru 
luni a fost realizat în 
proporție de 102 la 
sută. 

rectivele celui de-al 
IX-lea Congres al par
tidului, planurile de 
dezvoltare — pe ani și 
pe luni — ale fiecărei 
etape a cincinalului, în 
toate ramurile econo
miei naționale, pentru 
fiecare colectiv în 
parte.

Privirile ne sînt a- 
trase, în coloana raio
nului Tudor Vladi
mirescu de carul ale
goric al Institutului de 
proiectări laminoare. 
Aici, o machetă impu
nătoare înfățișează la
minorul <ie tablă groa
să al Combinatului Si
derurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de la 
Galați. Oamenii din a- 
ceste coloane — dese
natori, proiectanți, in
gineri specialiști în 
metalurgie — au dat 
viață pe hîrtia de calc 
celui mai mare și mai 
modern laminor al țării 
în care întregul proces 
de producție este diri
jat de la un dispecer 
electronic. Clipele cînd 
laminorul de tablă 
groasă va trece printre 
rolele sale milioane de 
tone de metale pentru 
a produce în viitorii 
cinci ani alte milioane 
de tone de laminate, 
sînt foarte aproape. 
Proiectanții bucureș
teni și constructorii din 
Galați au pășit prin 
fața tribunei cu satis-

I „Tinerețe feri
cită, de partid 

ești făurită

Din multiplele ima
gini înregistrate de-a 
lungul întregii de
monstrații a oameni
lor muncii, imaginea 
tinereții — prezentă 
în număr mare în co
loane — ni se pare a 
fi deosebit de semni
ficativă. Născuți și 
crescuți în anii socia
lismului, tinerii se 
bucură de condiții 
deosebite de muncă, 
de viață, de învățătu
ră, de cultură, de rea
lizare a propriilor as
pirații.

Iată-i în coloane pe 
muncitorii întreprin
derii de piese radio și 
semiconductori de la 
Băneasa, întreprinde
re al cărei colectiv nu 
depășește, în medie, 
vîrsta de 22 de ani. 
Cifra poate părea sur
prinzătoare dacă te 
gîndești că aceasta 
este una dintre cele 
mai moderne fabrici 
ale țării, cu un proces 
de fabricație compli
cat, surprinderea gă- 
sindu-și însă, curînd, 
o deosebită justifica
re : la noi tineretul se 
bucură de o mare în
credere. Acestei în
crederi, condițiilor 
deosebite de muncă,

„Mulțumim partidu
lui și guvernului pen
tru minunatele condi
ții de învățătură“ scrie 
pe panoul purtat 
studenții Institutului 
Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ și ai Institu
tului Agronomic care 
trec prin fața tribune
lor în două coloșne 
paralele. EI raportează 
cu mîndrie mediile de 
8, 9 și 10 obținute la 
ultima sesiune de exa
mene ca și cele 500 
lucrări avînd o largă 
aplicabilitate în in
dustrie și agricultură 
prezentate în sesiunile 
cercurilor științifice 
studențești.

...Și, deodată, Piața 
Aviatorilor a fost i- 
nundată de culorile 
primăverii... Sute de. 
tineri sportivi pe ale 
căror fețe bronzate de 
soare se citesc hotărî- 
rea și curajul, izvorul 
succeselor în lupta cu 
secundele și distanțele 
trec în rînduri com
pacte, fluturînd în bă
taia ușoară a vîntului 
drapele purpurii. La 
un semn al fanfarei, 
sutele de sportivi aflați 
în Piața Aviatorilor 
înscriu cu trupurile lor 
cuvinte scumpe tutu
ror : P.C.R., R.S.R.,
PACE. Adevărat oma
giu al tinereții, in
scripțiile acestea sim
bolizează că tineretul 
este devotat cu trup și 
suflet poporului, par
tidului, cărora le a- 
dresează calda sa re
cunoștință.

Sărbătorind ziua de 
1 Mai 1966 întregul 
nostru popor și-a afir
mat puternicul și in
destructibilul atașa
ment față de cauza 
Partidului Comunist 
Român, a Comitetulu. 
său Central, conducă
torul ferm și încercat 
pe drumul luminos al 
socialismului, hotărî - 
rea de a întîmpina cea 
de-a 45-a aniversare a 
partidului cu noi și 
însemnate victorii în 
toate sectoarele de ac
tivitate.
EUGEN FLORES- 
CU, CONSTANTIN 
PRIESCU, ATANASIE 
TOMA, NICOLAE AR- 
SENE, LIDIA PO- 

PESCU
Fotografiile 

de ION CUCU



ZIUA TINERETULUI DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

CU TINEREȚEA
PE CUPRINSUL ȚARII

tineri ve-

Citiți relatările din Capitală și 
din țară în pagina

„Cu ocazia zilei de 2 Mai — Ziua tineretului, a sărbătoririi zilei 
de 23 August și a altor sărbători ale oamenilor muncii, organizațiile 
noastre din orașe și sate să organizeze serbări cultural-sportive, car
navaluri și alte acțiuni educative și distractive care s-au dovedit că 
plac tineretului.“

(Din Raportul Comitetului Central ai ■U.T.C. prezentat la 
cel de-al VIH-lea Cdhgres).

o

Sub înaltele candelabre ale carnavalului

Foto: 1. CUCU

hHI

întrecerile din cadrul primului concurs de canotaj al anului, dcslâșt .. pe iacul Herăstrău, att avut.două dominante: tinerețea șl disputa pasionantă pentru victorie
— ■ - ■ '' Foto: N. STEI.ORIAN

noiiă ediție, mai încărcată de 
semnificații și mai străluci
toare ca oricînd, a „Zilei tine
retului” din Republica Socia

listă România1 Pe tot cuprin
sul țării s-au desfășurat serbă
rile tineretului, caracterizate 

de exuberanță și fantezie, expresie a dra
gostei lui de viață, concentrate strălucitor 
în această simbolică zi de mai, aleasă anu
me primăvara, în anotimpul eternei tine
reți.

In orașe și sate, pe străzi, în piețe și 
parcuri tinerii s-au întîlnit alcătuind lao
laltă un superb cor al optimismului însem
nând însăși tinerețea patriei socialiste în 
marș avîntat și ferm spre piscurile frumu
seții ei. Această întreagă revărsare de 
bucurie și cînt tineresc, ritmînd o nemăr
ginită dragoste de viață, a fost închinată 
cu emoție mărețului nostru partid, glorioa
sei lui aniversări. Sub cupola acestui mai 
înflorit, din coloanele miilor de

niți la- sărbătoarea lor, au răsunat cîntece 
patriotice și revoluționare, imnuri închi
nate Partidului drag. „Ziua tineretului” a 
constituit încă un prilej în care tînăra ge
nerație a României și-a exprimat atașa
mentul fierbinte, dragostea nețărmurită 
pentru cei mai buni fii ai acestor pămân
turi, comuniștii-

Prezenți la locurile unde s-au desfășurat 
manifestările din „Ziua tineretului” repor
terii noștri au fost întîmpinați pretutindeni 
de afirmarea plenară a talentului și capa
cităților multilaterale ale tinerilor, de sem 
nele distincte ale tinereții în acord deplin 
cu însemnele . acestei primăveri: voioșie 
luminoasă, veselie strălucitoare, căldură 
comunicativă- Transcriem impresiilor lor, 
parțială mărturie a amploarei cu care a 
fost sărbătorită în întreaga țară această zi.

Foto : I. CUCU

In. „anticamera“ carnavalului 
Foto: N. STEI,ORFAN

In parcul Herăstrău carnava
lul este in toi 

Fain ■ O. PLECa'n
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CU TINEREȚEA
PE CUPRINSUL ȚÂRII

Preludiu 
sărbătoresc

în sunet de trompete își 
fac intrarea în sala sărbăto
rește împodobită a Casei de 
cultură a tineretului din ra
ionul 16 Februarie, „înalți 
comandanți din armata fran
ceză a secolului trecut", 
„conți" și „prințese", 
„clovni" și multe alte perso
naje impuse memoriei de 
lecturi tradiționale. Peste 
cîteva minute va începe 
Carnavalul tineretului din 
raionul 16 Februarie. De 
fapt, această sărbătoare a ti
nereții încheie alte multe 
acțiuni. cultural-educative 
organizate aici în cinstea 
„Zilei tineretului". Am a- 
minti doar întîlnir'ea tineri
lor din fabricile, instituțiile 
și școlile din raion cu tova
rășul Gheorghe Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului 
raional 16 Februarie al 
P.C.R., care a vorbit despre 
grija părintească a partidu
lui nostru pentru viitorul ti
nerei generații-, serile de 
poezii intitulate „Poeții cîn- 
tă partidul", simpozioanele 
„Cultura românească peste 
hotare", „Spre noi izbînzi 
Partidul ne conduce", întîl- 
nirea cu tovarășul Traian 
Udrea de la Institutul de 
istorie al Academiei Repu
blicii Socialiste România 
care a făcut o expunere 
despre „Lupta Partidului 
Comunist Român pentru fe
ricirea poporului", expunere 
după care tinerii au vizitat 
case și locurj istorice din 
Capitală, legate de activita
tea partidului nostru.

Cei 18 000 de uteciști, cîți 
are raionul 16 Februarie, 
au participat la mari acțiuni 
de muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea microraioa- 
nelor 1 și 2 din Drumul Ta
berei, împrejurimilor Hote
lului Nord de pe bătrîna și 
mereu tînăra Cale a Grivi- 
ței. în urma lor au rămas 
peste 25 000 de arbori, 30 000 
m p spații verzi, zeci de mii 
de flori cu petalele îndrep
tate spre soarele de prima, 
vară ca și fețele acestor ti
neri.' " '

începe carnavalul I O 
scurtă utăre ădresată . tine
rilor de primul secretar al 
Comitetului raional 16 Fe
bruarie al U.T.C. Dansul 
măștilor e în toi. „Napoleo
nii" (sînt trei!) își pleacă 
fruntea în fața tinerelor mun

citoare de la Fabrica de tri
cotaje, invitîndu-le la dans. 
„Contesele", în timp1 ce dan
sează, privesc cu admirație 
în ochii strungarilor, lăcătu
șilor rțe la Fabrica de mașini 
electrice. Se încinge apoi 
„Flora carnavalului" care-i 
cuprinde pe toii cei de față.

Invitații la carnaval
Piața Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej“. Este ora 20. Din
spre strada Știrbei Vodă co
loana celor 2 500 de tineri 
din raionul 16 Februarie 
își face apariția în Piață. 
Alaiul este condus de un 
stegar încadrat de două i- 
mense măști colorate. La 
fel ca în basme, vornicelul 
deschide marele spectacol 
al carnavalului. Alți 20 de 
călăreți, purtînd în vîrful 
sulițelor steagurile călușe- 
rești, îl urmează. întreaga 
coioană, un grandios spec
tacol în mișcare, este alcă
tuită din elemente tradițio- 
nal-folclorice, reprezentate 
prin costumația și înfățișa
rea personajelor populare și 
pitorescul obiceiurilor : bre- 
zaia, cucii, capra, turca, care 
însoțesc și dau farmec ala
iului de sărbătoare. Pe un 
car alegoric împodobit cu 
ghirlande și flori recunoaș
tem figurile pitorești din 
basmele noastre: Păcală, 
Tîndală, Dănilă Prepeleac, 
mucalitul Strîmbă-Lemne, 
Gerilă, Setilă, iar de pe 
niște picioroange imense ne 
face semne generosul Pă- 
sărilă.

Din cînd în cînd se aude 
chemarea vornicelului: „Ve- 
niți la carnaval !“ subliniată 
de ritmurile vesele și an
trenante ale tarafurilor și 
fanfarei care însoțesc co
loana.

Ecourile se amplifică dea
supra pieței și a străzilor 
din jur. Ca un răspuns, 
dinspre Calea Victoriei se 
aude răpăitul tobelor care 
vestesc sosirea la carnaval 
a tinerilor din raionul 
V. I. Lenin. Pe care ale
gorice,

„Feți frumoți cu păr de aur, 
zmei cu solzii de oțele. 
Cititorii cei de zodii 
și șăgUlitiiW. Pityete*.“

Departe, la MlWSi
Vodă 500 de torțe străluci
toare încheie alaiul.

Ora 21. Stegarii și' vor- 
niceii celor două coloane se 
înclină în semn de salut. O 
clipă, freamătul vesel con

tenește. 50 de buciume și 
încă 30 de trîmbițe dau 
sămnajul de începere a Ma
relui Carnaval al tineretu
lui. Pornesc spre cer jerbe 
de artificii și mii de ra
chete multicolore. De pe 
cele 3 estrade tarafurile 
încep primele acorduri ale 
„Periniței“. 5 000 de tineri se 
prind în iureșul dansului, 
înconjurind ca un brîu viu 
piața. Sînt tineri care, cu 
o zi înainte au adus prino
sul lor de entuziasm marii 
sărbători a oamenilor 
muncii. Trecînd prin 
fața tribunelor, alături 
de tovarășii de mun
că, ei au raportat cu 
mîndrie succesele dobîndite.

în fața unei estrade pe 
care ansamblul „Ciocîrlia ‘ 
își desfășoară măiestrele 
ritmuri ale dansului popu
lar, întîlnim 7 eleve de la 
liceul „Gh. Lazăr“, care cu 
cîteva zile înainte, la sediul 
comitetului raional U.T.C. 
primiseră carnetul roșu de 
utecist.

— Sîntem fericite că la 
puțin timp de la intrarea 
noastră în rîndul uteciștilor 
avem prilejul să participăm 
la acest minunat carnaval, 
mărturisește Baicu Alina.

Pe inginerul Vasile Popa, 
secretar al organizației 
U.T.C. de la Școala profe
sională „Vulcan" l-am găsit 
înconjurat de cei 100 de e- 
levi fruntași la învățătură 
invitați la carnaval:

— Este atît de frumos în- 
cît am dori să participăm 
cît mai des la asemenea 
serbări...

Spre miezul nopții, 1 000 
de făclii însoțesc coloanele 
de tineri care se îndreaptă 
spre casele de cultură ale 
raioanelor.

★
între seninul boitei și al

bastrul intens al apei, o 
lume de culori și miraj în
tregește atmosfera entuzias
tă, robustă a sărbătorii ti
nereții. Vapoarele și-au ar
borat marele pavoaz.

...Sîntem la carnavalul ti
neretului din Capitală. în 
vastul amfiteatru vegetal 
al Parcului Herăstrău. De 
pe toate aleile se revarsă 
grupuri de tineri către par
cul de distracții, epicentrul 
întregii sărbători. Ei vin 
aici în două imense coloane^ j 
Una formată din peste’ 1 500 
de tineri din raionul 30 De’-1 1 
cembrie — dinspre Stadio
nul Tineretului, alta, însu- 
mînd tot atîția tineri din 
raionul 1 Mai se apropie 
dintr-o direcție opusă ; am
bele cu fanfare, măști, dan
satori, tarafuri...

ti

Grație și măiestrie

Foto: I. eu eu

Orele 18,30. La tea
trul de vară din 
parcul Herăstrău 

începe spectacolul pre
zentat de formațiile ar
tistice ale elevilor. Des
chide programul un cor 
de peste 500 de băieți 
și fete de la liceele „Mi- 
hai Viteazu“ și „Gh. 
Șincai“. 500 de voci ti
nere intonează cîntece- 
le „Țara mea, mîndră 
stea“, „Partid iubit, lu
mină vie“. Coriștilor le 
iau locul dansatorii: e- 
levi ai liceului de co
regrafie, viitori soliști 
ai teatrelor noastre mu
zicale, apoi „călușarii“ 
Școlii generale nr. 55.

Acorduri j 
intr-o I 
vastă j 

„coloană" | 
muzicală |

La sfirșilul speclaco- 
lului, scena arată ca . 
un mozaic multicolor : 
elevi îmbrăcați în cos- 1 
tume din toate regiunile | 
țării, fluturînd eșarfe 
de toate culorile își iau I 
rămas bun de la cei ■ 
peste 4 000 de spectatori 
care le-au răsplătit cu I 
generozitate talentul. ■ 
Artiști și spectatori, I 
cîntă împreună un cîn- • 
tec tineresc, ale cărui t 
ecouri se adaugă „co
loanei“ muzicale înăl- I 
țață de mii și mii de : 
tineri deasupra imensu- I 
lui parc.

...Trompeții vestesc pre
lung deschiderea carnava
lului.

Carnavalul a început. Să 
urmărim cîteva dintre nu- 
meroasele-i „scene“. Pe o 
estradă se întrec formațiile 
artistice ale Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii“, 
Uzinele „Electronica“, 
IPROFIL etc. Dansatorii 
aduc ceva din ritmul 
legănat al roatei mol
dovenești, iureșul brî- 
ului oltenesc, cadența 
bărbuncului ardelenesc, 
mîndria pasului oșenesc. 
Perinița — aceeași pe toate 
meleagurile patriei — îi u- 
nește pe toți într-o horă co
mună. Sînt cei mai buni 
artiști amatori — soliști, 
dansatori, recitatori, gru
puri vocale, tarafuri — în
tregul tablou rezumînd la 
scară concentrată virtuțile 
artei noastre amatoare, 
prestigiul ei în ansamblul 
manifestărilor culturale ale 
tineretului.

Tinerii au în mijlocul lor 
oaspeți dragi, actori și cîn- 
tăreți ai Teatrului satiric 
„C. Tănase" și ai Filarmo
nicii. în toată această re
vărsare de cîntec, joc și 
poezie există o înlănțuire 
logică, o ordine clară, un 
echilibru interior, care nu 
stînjenesc însă spontaneita
tea și firescul manifestării. 
Se simte mîna unui subtil 
și priceput regizor. Această 
manifestare este rodul u- 
nor eforturi depuse cu mult 
timp înainte, al unor pro
funde sondaje în opinia ti
nerilor, al competenței or
ganizatorilor.

'Urmărim în continuare 
desfășurarea carnavalului. 
Pe o scenă miniaturală ne 
întîmpină surîsul binecu
noscut al lui Țăndărică, ale 
cărui peripeții le trăim a- 
lături de numeroșii specta
tori. în altă parte, pe un 
ecran, îți solicită privirile 
secvențe din recente filme 
documentare, de scurt me
traj, artistice — însumînd 
imagini din viața și munca 
tinerilor, a întregului po
por. Sînt imagini în care 
se reflectă, de altfel, și 
munca celor care petrec a- 
cum, aici. Am discutat cu 
cîțiva dintre ei.

Doina Stoica, țesătoare : 
„Aș dori ca asemenea car- 

114i4vQdiA’ifTtîrieiî#ști 'Mt' ste orut î 
îB*IWZeze;1t;it >mai» den. Ne 
intilnim la marile noastre 
sărbători bucuroși să ne 
împărtășim unii altora suc
cesele, gîndurile, 
țiile“.

Pe pieptul unui 
pant recunoaștem 
de fruntaș în producție. 
Este tapițerul Gheorghe 
Mihu, de la Combinatul de 
industrializarea lemnului 
Pipera, cunoscut Ia locul 
de muncă drept unul dintre 
cei mai buni muncitori.

Doina Șerbănescu, ingi
neră, ne vorbește despre 
realizările tinerilor din sec-

ția pe care o conduce, des
pre succesele în întrecerea 
socialistă cu care au întîm- 
pinat ziua de 1 Măi, despre 
ritmul tot mai însuflețit de 
muncă, cinstind astfel ce-a 
de-a 45-a aniversare a 
creării Partidului.

I'

aspira-

partici- 
sțeluța

Ieri, la Palatul Pionieri
lor, transformat — prin 
ideea de organizare a car
navalului — într-un verita
bil cosmodrom, s-au trimis 
zeci de rachete spre plane
tele rîsului, dansului, cînte- 
cului. Printre pasageri, a- 
lături de cei 3 500 de 
copii, au fost prezenți Făt 
Frumos, Ileana Cosînzea- 
na, și alți eroi vestiți ai bas
melor noastre populare, ba 
poate nu greșim afirmând că 
n-a lipsit însuși basmul, cu 
întreaga sa putere de se
ducție, cu toată poezia și 
farmecul lui.

Pentru deplina liniște a 
părinților rămași acasă în to
vărășia televizorului, copiii 
au transmis din secundă în 
secundă amănunțite dări de 
seamă asupra călătoriei lor 
în spațiul voioșiei, dar n-au 
împrumutat nimic din obiș
nuitul limbaj laconic al cos- 
monauților. Cunoscutele fra-

de Octav Pancu-lași

ze „zborul decurge nor
mal; mă simt excelent", 
s-au prefăcut aici în cuprin
zătoare rapoarte.

De pildă : „A început pa
rada costumelor de carna
val. Cine va cîștiga premiul 
oferit de juriu pentru cos
tumul cel mai plin de fan
tezie ? Bătrînul lup de ma
re (din clasa a V-a B), rin- 
dunica (fetița cu aluniță) 
sau Pierot (colegul meu de 
bancă) ?".

Sau : „Liniște. Se dansea
ză. In dansul Primăverii s-au 
prins deopotrivă ghiocei și 
violete, lalele și narcise. 
Din sera Palatului se aude 
un suspin. O garoafă albă 
(autentică 1) ar vrea să in
tre și ea în dans. Un boboc 
de trandafir o consolează: 
— Lasă dragă, n-au intrat

zilele in sac... Să mai crești 
și tu. Fetițele astea învață 
baletul de la 4 ani!"

Sau : „Luam parte la o șe
zătoare. Cîntece. Recitări. 
Jocuri. Ghicitori. Toate ghi- 
citorile sînt dezlegate, cu 
excepția uneia singure. Oare 
care e răspunsul ia întreba
rea : — Cine e vesel, atit 
de vesel, încît, deși seara 
s-a lăsat de mult, n-ar mai 
pleca acasă ? O fetiță răs
punde repede: eu!. Nu-i a- 
devărat, sare un băiat: eu ! 
Ba, eu I spune altă fetiță și 
pe urmă alt băiat, și uite 
așa, pînă la urmă toți cîți 
sîntem, 3 500, strigăm : 
eu I"

Carnaval la Palatul Pio
nierilor ț Curcubeie de flori. 
Jocuri de artificii. Cascade 
de rîsete.

Și cea mai superbă zi a 
primăverii acesteia printre 
copii. își trimite vîntul să 
se joace prin părul lor și să 
le fure, în glumă baloane
le, își trimite soarele să le 
Îmbujoreze obrajii și să le 
topească înghețata. Are și 
ea vîrsta lor, pofta lor de 
glume. La sfîrșitul carnava
lului, copiii o salută cu sute 
de torțe, iar ea, răsucind 
comutatorul cerului, le răs
punde aprinzînd milioane de 
stele.

— Gare e steaua mea, pri
măvară? o întreabă fiecare.

— Care vreți, copii. Toa- 
te-s ale voastre. Cerul și 
pămîntul, totul este al vos
tru. Tot ce e mai bun și mai 
frumos și mai trainic. Cînd 
e vorba de voi, nimic nu-i 
prea scump, nimic nu-î im
posibil.

Strălucirea multicoloră a 
focurilor de artificii care 
au luminat Bucureștiul din
spre Herăstrău s-a adăugat 
toată seara și boitei carna
valului de pe malul lacului 
Tei. Florilor, verdelui proas
păt al ierbii și arborilor, 
unduirii lente a sălciilor a- 
plecate pe oglinda lacului 
— decorul primăvăratec in 
care cei 5 000 de studenți 
și-au dat întîlnire la carna
valul de la baza sportivă 
universitară — mîinile is
cusite și fantezia organiza
torilor le-au adăugat noi 
frumuseți. 200 de gazde 
îmbrăcate în pitorești cos
tume naționale românești 
i-au întâmpinat pe oaspeți, 
studenți bucureșteni. La ora 
21 trîmbițele au vestit în
ceputul carnavalului. După 
parada măștilor și a costu
melor, în timpul căreia ar- 
lechinii și colombinele au 
prezentat spectatorilor sce
ne din »comedia dell’arte, 
zecirttfe personaje din lu- 

-inea. teatnUiuș. <ân costume 
de epocă,~s4ț|i risipit prin
tre invitați integrindu-se 
veseliei generale. Pe estra
da centrală, amenajată ca 
o adevărată cabină de co
mandă a „Vaporului Vese
liei", au evoluat cu progra
me tinerești, atrăgătoare, 
brigăzile artistice ale Insti
tutului agronomic și Insti
tutului medico-farmaceutic. 
Scurte intermezzo-uri mu- 
zical-distractive au fost sus
ținute de orchestre ale stu
denților de la Institutul de 
construcții și Institutul de 
cultură fizică.

Dansul și veselia au ținut 
pînă noaptea tîrziu, înde- 
plinindu-se îndemnul scris 

> afișul ucarnavalului: 
„Pa««, zrăi-i >,»ă-f-ie troici,-/ 

sa vorbească / 
de petrecerea de-aici".

Primele concursuri
ale primăverii

Pe terenurile și bazele 
sportive ale Capitalei s-au 
desfășurat numeroase com
petiții sportive oficiale și 
concursuri demonstrative. 
Pe terenul Progresul, pe 
stadioanele Dinamo, Repu-

st

blicii, Politehnica, Giulești, 
Timpuri Noi ș. a., în sălile 
de sport și la bazinele de 
înot au luat startul în di
ferite concursuri sportive 
oficiale — fotbal, rugbi, 
volei, handbal, înot, șah, 
zeci de echipe reunind mii 
de sportivi.

Un program sportiv ine
dit, care s-a bucurat de 
mai mare afluență, s-a des
fășurat în parcul Herăstrău. 
Estradele, amfiteatrele, te
renurile, lacul au devenit 
„arenele" unor demonstra
ții și concursuri sportive de 
mare anvergură.

Care au fost principalele 
puncte de atracție? Fireș
te, in primul rind, tradițio
nalul concurs -'de’‘“Canotaj 
dotat cu „Cupă tineretului", 
aflat la a 18-a edîțj^Țbrimul 
concurs al fahtllăî‘ s'au mai 
bine zis al... primăverii ce 
s-a desfășură! p'e’Hifciul la
cului Herăstrău. Lă diferi
tele probe nautice — caiac, 
canoe, schit și iahting — 
au participat zeci de echi
paje de la cluburile bucu- 
reștene Rapid, Dinamo, O- 
limpia, Steaua, 
C.S.S., S.S.E. Nr. 1 și 
reunind, la starturi, 
200 de sportivi între 
numeroși campioni la 
goria juniori. Primul 
curs de canotaj al anului 
a luat sfîrșit printr-o splen
didă defilare pe apă a tu
turor echipajelor ambarca
țiunilor și sportivilor.

Scurt popas la manifesta
țiile spoftjyb tft* 'lțC,:. Tea
trul de vară din parcul He
răstrău. ’W'gtVșeala :
ieri pe sCbntPUeatttflui au 
avut loc demonstrații spor-1 
tive : gimnastică artistică 
și acrobatică, judo, haltere 
etc. în fata numeroșilor 
spectatori au prezentat nu
mere și figuri de gimnasti
că artistică, viu aplaudate, 
sludentele Mihaela Denis- 
chi, Victoria Gheorghe, ele
vele Lia Hîrșulescu, Lucia 
Mereută și Adriana Rogov- 
schi. Cei mai tineri sportivi 
care au evoluat în fața 
blicului: Dorel Radu și 
viu Iliescu în vîrstă 
6 ani J demonstrația lor 
gimnastică acrobatică 
un exercițiu la sol -— astîr- 
nit aplauze îndelungi. 
. Un atractiv punct al pro
gramului 1-au constituit, 
fără indoială, demonstrațiile 
de judo făcute de sportivii 
de la I.O.R. și Politehnica.

Sînt doar citeva secvențe 
din filmul de „lung metraj" 
al manifestațiilor și con
cursurilor sportive care au 
avut loc cu prilejul Zilei 
tineretului.

De la corespondenții noștri 
regionali

• Craiova a cunoscut aceeași atmosferă iestivă in 
ziua de 2 mai. Un bogat program artistic a adus in 
preajma estradelor instalate în aer liber sau pe tere
nurile de sport mii de cetățeni, tineri și vîrstnici, din 
oraș. Pe estrada din Piața Unirii, programul artistic 
a fost susținut de formațiile centrului universitar, ale 
fabricii de confecții, ca și de artiști amatori ai sin
dicatului lucrătorilor sanitari, in timp ce pe scena 
Teatrului de vară 23 August s-au Întrecut în cîntec 
și joc cei mai buni artiști amatori din licee, școli 
tehnice și profesionale. Aceeași notă sărbătorească a 
caracterizat și programul prezentat pe scena din Par
cul Poporului. Punctul de maximă atracție al acestei 
zile a fost, desigur, carnavalul desfășurat în Lunca 
Jiului.

• Orașele regiunii Banat au sărbătorit ziua tinere
tului prin diverse manifestări cultural-sporlive. In 
timp ce stadioanele din regiune au cunoscut respi
rația marilor zile de întrecere, nenumărați tineri au 
luat calea drumețiilor, unii cu vaporașele pe Bega, 
alții, îmbarcați în autocare s-au deplasat în diferite 
locuri pitorești de mare atracție turistică. Tradițio
nalul carnaval desfășurat în Timișoara, ca și cele din 
Arad, Reșița și Lugoj, au prilejuit o largă revărsare 
de tinerețe și voie bună. Alaiul carnavalesc, cuprin- 
zînd costumele pitorești de epocă, multicolore, măști, 
sute de torțe purtate de tineri, a străbătut orașul 
îndreptîndu-se spre stadionul ,,t Mai" unde s-a des
fășurat un bogat program cultural-distractiv.

• Cîntecul, jocul și voia bună au contribuit din 
plin la reușita sărbătorii tineretului din Cluj. Exce
lentul cadru natural al orașului, spatiile verzi ale lui 
au fost decorul feeric în care tinerii clujeni și-au dat 
întîlnire înlr-o neuitată festivitate tinerească. Între
cerile sportive la atletism, ciclism, fotbal, călărie, 
dotate cit numeroase cupe, au prilejuit o izbutită tre
cere în revistă a forței, măiestriei și puterii de a în
vinge, în timp ce cîntecele și jocurile romuneșli și 
maghiare au reunit pe scenele din Piața Păcii, Piața 
Miiiai Viteazu, din pădurile Goia și Făget, din preaj
ma orașului, ritmul și armonia înlr-o lungă ascensiune 
de momente artistice de bună calitate. La Dej, Aiud, 
Huedin, Nâsăud și în alte orașe ale regiunii — ca în 
întreaga Iară — tinerii și-au sărbătorit ziua lor prin
tr-o pregnantă manifestare de încredere în viitorul 
luminos.

• 10 000 de tineri orădeni și-au dat întîlnile in 
parcul orașului unde au urmărit un bogat program 
artistic. Seara, la ștrandul orășenesc s-a desfășurat 
carnavalul tineretului. Tîrziu, participanții la carna
val au parcurs drumul pînă în centrul orașului într-o 
feerică retragere cu torte.

• Trompetele care au răsunai în seara zilei de 
2 mai sub plafonul înalt a Sălii sporturilor, au dat 
semnalul de începere a carnavalului la care au ioșl 
invitați peste 2 000 de tineri evidențiați în producție, 
fruntași la învățătură și în activitatea obștească din 
orașul Constanta Parada costumelor, jocurile dis
tractive, momentele vesele s-au adăugat altor nenu
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mărate surprize într-un cortegiu carnavalesc pregătit 
cu bun gust și pricepere.

La Medgidia, Tulcea, Cernavodă, in satele regiuni) 
Dobrogea, tinerii au cîntat și dansat pînă noaptea 
tîrziu.

• Invitației organizatorilor . de a participa la car
naval i-au răspuns mii de tineri băimăreni, așa cum 
la întrecerile sportive programate în cădrul „Cupei 
2 mai" tribunele stadioanelor au fost populate de nu
meroși spectatori. Manifestări similare ău avut loc 
și în alte numeroase localități marămare^one.

• Orașul dunărean Galați, ne iniormează la rîndul 
său corespondentul nostru regional, a prilejuit celor 
50 000 de tineri ar orașului, un bogat program săr
bătoresc. Întrecerile sportive și excursiile au lost ur
mate de frumoase programe artistice, constituind 
neuitate momente pentru tinerelul gălătean.

• 20 000 de tineri mineri, elevi și studenți din loca
litățile înșirate pe Valea Jiului au petrecut ieri o zi 
minunată. Minunată nu numai prin generozitatea 
cu care organizatorii au știut să ofere tinerilor pro
grame variate de distracție, dar și prin felul în care 
aceștia și-au manifestat bucuria, exuberanța, entu
ziasmul vîrstei lor. Doar 400 de tineri au lipsit de la 
întrecerile sportive, de la spectacolele artistice și de 
la carnavalul organizat la Lupeni. Ei și-au petrecut 
această sărbătoare la cabanele Straja, Cîmpul lui 
Neag și Voievodu, unde n-au lipsit, firește, voia 
bună și cîntecul sărbătoresc.

• Pitești, ord 9. Au început maniiesl&rile prile
juite de ziua de 2 mai, Ziua tineretului. Pe scena 
Casei de cultură a tineretului, ca și pe cele instalate 
în aer liber au evoluat cele mai bune formații artis
tice din școlile și instituțiile orașului. Ora 22,30 : 
peste 200 de torțe luminau în feerice reflexe alaiul 
carnavalesc, mareînd sfîrșitul unei zile de distracție 
petrecute de tineri piteșteni în cîntec, joc și voie 
bună.

• Meleagurile mureșene au cunoscut în această 
generoasă zi de primăvară o atmosferă tinerească pe 
potriva sărbătorii dedicate celei mai tinere generalii. 
Piața Trandafirilor din Tg. Mureș a răsunat încă de 
ia primele ore ale dimineții de cîntecele sutelor de 
tineri care au pornit de aici spre hipodromul orașu
lui unde s-au desfășurat întrecerile sportive. După- 
amiază, pe scenele ridicate în diierite locuri pitorești 
ale orașului au avut Ioc manifestări cultural-artistice, 
susținute de artiști amatori din întreprinderile șl 
școlile orașului. Tineri români, maghiari și de alte 
naționalități s-au bucurat, pînă noaptea tîrziu, de 
această frumoasă zi de primăvară, cîntînd, dansînd, 
r-xprimlndu-și bucuria de a Irăi liberi si fericiți.

• Orașele regiunii Bacău orașul de reședință, 
precum și Piatra Neamț, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Roman, s-au constituit pînă tîrziu în noapte într-o 
constelație de lumini. Aici, ca pretutindeni in tară, 
cîntecul, jocul au găsit în tinerii participant! niște 
entuziaști.
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Cuvintarea tovarășului

Paul Niculescu-Mizil
(Urmare din pag. I)

greșul partidului ne întăresc 
convingerea că poporul nos
tru, strins unit in jurul încer
catei sale călăuze — Partidul 
Comunist Român — va da 
viață obiectivelor însuflețitoa- 
re stabilite de Congres, spre 
binele și prosperitatea națiunii 
noastre socialiste.

Tovarăși.

Epoca noastră se caracteri
zează prin mari schimbări so
ciale, prin întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului, in
tensificarea luptei popoarelor 
împotriva imperialismului, 
pentru suveranitate și inde
pendență, prin amploarea 
crescindă a acțiunilor clasei 
muncitoare, a mișcării de eli
berare națională, a mișcărilor 
democratice, pentru pace și 
progres social.

Sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului, popoa
rele țărilor socialiste dobîn- 
desc victorii însemnate în fă
urirea noii orînduiri, sporind 
astfel forța economică, socială, 
politică și militară a sistemu
lui socialist mondial, înrîurirea 
pe care acesta o exercită asu- 
Dra dezvoltării istorice. Co
respunzător intereselor funda
mentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și pă
cii, țara noastră pune în cen
trul politicii sale externe ali
anța frățească cu statele socia
liste, dezvoltă multilateral le
găturile de prietenie și cola
borare cu toate țările sistemu
lui mondial socialist.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
transmitem popoarelor din U- 
niunea Sovietică, China, Bul
garia, Iugoslavia, Ungaria. 
Cehoslovacia, Polonia, Repu
blica Democrată Germană, 
Albania, Republica Democrată 
Vietnam, Republica Populară 
Demoprată Coreeană, Mongo
lia, Cuba — un cald salut to
vărășesc. sincere urări de noi 
succese în opera de construire 
a socialismului și comunismu
lui !

România socialistă militează 
activ pentru promovarea în 
relațiile internaționale a prin
cipiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului 
reciproc, pentru respectarea 
strictă a dreptului sfînt ai fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, de a-și afirma fiin
ța națională, de a-și alege ne- 
stingherit calea dezvoltării 
politice și economice.

Consecvent acestor principii, 
poporul nostru își manifestă 
deplina adeziune la cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, 
sprijină lupta sa eroică pentru 
libertate și independență. Con-

damnînd agresiunea Statelor 
Unite in Vietnam, România se 
pronunță pentru încetarea 
bombardamentelor împotriva 
R. D. Vietnam, pentru retrage
rea tuturor trupelor străine 
din Vietnamul de sud și apli
carea acordurilor de la Gene
va, pentru recunoașterea Fron
tului de Eliberare Națională 
ca unicul reprezentant al po
porului sud-vietnamez.

Incercînd să stăvilească 
mersul înainte al omenirii, 
cercurile agresive imperialiste 
organizează comploturi, pro
vocări, presiuni politice și e- 
conomice, intervenții militare 
și represiuni îndreptate îm
potriva intereselor și securită
ții popoarelor. Poporul român 
este solidar cu lupta popoare
lor din întreaga lume pentru 
libertate și independență, este 
alături de popoarele Asiei, A- 
fricii și Americii Latine în 
lupta lor împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare a economiei și cul
turii pe calea progresului.

Transmitem mesajul de soli
daritate internaționalistă al 
poporului român clasei munci
toare, tuturor forțelor înainta
te din țările capitaliste, care 
luptă Împotriva dominației 
monopolurilor, a exploatării și 
asupririi, pentru democrație, 
progres și independență națio
nală.

Partidul nostru adresează cu 
acest prilej un cald salut to
vărășesc tuturor partidelor 
comuniste frățești — organiza
tori și conducători ai luptei 
popoarelor pentru eliberare 
socială și națională — organi
zațiilor și mișcărilor democra
tice, progresiste și socialiste. 
Exprimăm deplina noastră 
simpatie și sentimentele de 
solidaritate față de luptătorii 
pentru cauza libertății și fe
ricirii popoarelor — comu
niști, patrioți și alți militanți 
progresiști — care în nume
roase țări capitaliste și colo
niale înfruntă cu dîrzenie și 
eroism prigoana și teroarea, 
condițiile grele ale luptei ile
gale, cu încrederea neclintită 
în victoria idealurilor de li
bertate și dreptate socială.

Avînd convingerea profun
dă că de cea mai mare însem
nătate pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii este coe
ziunea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste mondia
le, că interesele și țelurile 
comune ce unesc partidele co
muniste frățești sînt precum
pănitoare și mai puternice de- 
cit deosebirile de vederi, par
tidul nostru a făcut și va face 
și în viitor tot ce depinde de 
el pentru 1 întărirea unității 
sistemului mondial socialist și 
a mișcării comuniste interna
ționale.

a-Manifestindu-se activ pe 
rena mondială, România des
fășoară o activitate perseve
rentă pentru îmbunătățirea 
climatului internațional, asi
gurarea securității europene, 
promovează raporturi de bună 
vecinătate și prietenie între 
țările balcanice, dezvoltă rela
ții de colaborare cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea 
lor socială. Poporul român își 
exprimă încrederea că prin 
acțiunea unită și hotărîtă, în 
vederea preîntîmpinării războ
iului, a tuturor celor cărora le 
sînt scumpe interesele funda
mentale ale umanității, cauza 
păcii va triumfa !

Tovarăși.
Anul acesta, sărbătorim 
Mai in preajma unui măreț1 

eveniment — împlinirea a 45 
de ani de la crearea Partidu
lui Comunist Român, aniver
sare scumpă clasei muncitoare, 
întregului nostru popor. De-a 
lungul întregii sale existențe, 
partidul nostru comunist n-a 
cunoscut îndatorire mai înal
tă decît slujirea plină de de
votament și abnegație a inte
reselor poporului și patriei, a 
cauzei socialismului.

Mai puternic decît oricind, 
reunind în rîndurile sale peste 
un milion și jumătate dintre 
cei mai înaintați muncitori, 
țărani și intelectuali, urmat cu 
încredere nestrămutată de în
tregul popor, Partidul Comu
nist Român își îndeplinește cu 
cinste rolul de detașament de 
avangardă al clasei munci
toare, de forță politică condu
cătoare a societății noastre. 
Conducerea partidului nostru 
este ferm încredințată că mun
citorimea, țărănimea, intelec
tualitatea, toți oamenii mun
cii, vîrstnici și tineri, bărbați 
și femei, de toate naționalită
țile, vor munci cu toată ener
gia și priceperea pentru ca 
patria noastră, liberă și 
pînă pe destinele sale, să 
vină tot mai puternică, să 
lizeze noi și tot mai mari 
grese pe drumul 
socialiste !

Trăiască 1 Mai, Ziua solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc !

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

Să se întărească unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale !

Trăiască pacea în întreaga 
lume !

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român,;p ^pțnitet|u-

stă- 
de- 

rea- 
pro- 

civilizației

Pe scena finalei Festivalului artei studențești

CfMJWVt «CUAH.
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I estivalul artei studențești ediția 1966

Al doilea act
al finalei

urmă cu o sap-

Plecarea unei
delegații 

guvernamentale
române la Moscova

Luni a plecat la Moscova 
delegația guvernamentală ro
mână, condusă de Mihai Ma- 
rinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care 
va participa la inaugurarea 
Expoziției economice a Repu
blicii Socialiste România.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de Constantin 
Scarlat, ministrul industriei 
chimice, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, 
de reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și de 
alte persoane oficiale.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII

NICOLAE GH. LUPII
■

în ziua de 30 aprilie s-a 
stins din viață, profesorul dr. 
N. Gh. Lupu, membru titular 
al Academiei Republicii So
cialiste România din anul 
1948, directorul Institutului de 
Medicină Internă, valoros om 
de știință, deschizător de noi 
drumuri în știința medicală 
românească.

Acad. N. Gh. Lupu s-a năs
cut la 24 februarie 1884, în 
satul Arsura, raionul Huși. 
Studiile medicale le-a făcut la 
Facultatea de Medicină din 
București. A fost elevul pro
fesorului Ion Cantacuzino, în 
al cărui laborator de medicină 
experimentală și-a făcut uce
nicia de cercetător. După ter
minarea facultății, a făcut 
stagii de specializare la Ber
lin, Berna și Paris, desăvîrșin- 
du-și formația de clinician cu 
studii temeinice de anatomie 
patologică, bactériologie și 
parazitologie.

Rodnica sa activitate didac
tică începe din 1920. în 1931, 
preia conducerea catedrei de 
anatomie-patologică, dezvol- 
tînd concepțiile marelui său 
înaintaș Victor Babeș, iar în 
1936 devine titularul Clinicii 
Medicale Colentina din Bucu
rești, pe care a condus-o pînă 
spre sfîrșitul vieții sale. A fost 
decan al Facultății de Medi
cină din București și apoi rec
tor al Institutului de medi
cină și farmacie de la înfiin
țarea acestuia pînă în anul 
1953. Din anul 1949, acad. N. 
Gh. Lupu a condus, ca direc
tor, primul institut de cerce
tări științifice în domeniul 
medicinii interne.

A fost un remarcabil ani
mator al vieții științifice me
dicale din țara noastră, parti- 
cipînd intens la activitatea 
Uniunii Societăților de Științe 
Medicale.

Personalitatea științifică vi
guroasă, marea sa putere de 
observație și sinteză, devota
mentul nemărginit față de om, 
i-au permis lui N. Gh. Lupu 
să desfășoare o multilaterală 
muncă de cercetare științifică 
în aproape toate domeniile 
importante ale medicinii. Con
cretizată în peste 400 de lu
crări cunoscute în țară și pes
te hotare, activitatea sa știin
țifică îmbogățește patrimoniul 
științei medicale românești și 
universale.

Acad. N. Gh. Lupu a parti
cipat cu lucrări valoroase la

numeroase manifestări știin
țifice de peste hotare. A fost 
membru fondator al Societă
ții internaționale de medicină 
internă și membru al mai 
multor societăți științifice 
străine.

Ca desăvîrșit pedagog, prof. 
N. Gh. Lupu a format timp de 
aproape jumătate de secol 
multe generații de medici pre
cum și numeroși cercetători 
științifici.

întreaga sa viață, opera sa, 
se caracterizează printr-o

• în sala Palatului de cul
tură din Pitești s-a deschis 
prima expoziție apicolă repu
blicană. Sînt expuse peste 50 
de sortimente de utilaje api
cole, grafice care oglindesc 
evoluția albinăritului în țara 
noastră. Sînt expuse, de ase
menea, trofeele cîștigate de 
țara noastră la unele con
cursuri internaționale de spe
cialitate. Un sector al expozi
ției a fost rezervat crescători
lor de albine din regiunea 
Argeș, unde apicultura cu
noaște o continuă dezvoltare.

La deschiderea expoziției a 
participat prof. ing. V. Har- 
naj, președintele Asociației 
crescătorilor de albine din 
România și președinte al Fe
derației internaționale a Aso
ciațiilor de apicultura „Api- 
mondia“.

înaltă conștiință cetățenească 
și patriotică pusă în slujba o- 
crotirii sănătății și a prospe
rității poporului român.

Ca cetățean, medic, profe
sor, om de știință, acad. 
N. Gh. Lupu a desfășurat con
tinuu o importantă activitate 
obștească și a militat activ 
pentru apărarea păcii în lume. 
Cunoscut activist pe tărîm ob
ștesc, N. Gh. Lupu a fost ales 
deputat în toate legislaturile 
Marii Adunări Naționale.

Pentru activitatea sa deo
sebită pe linie științifică, di
dactică și obștească, a fost 
distins cu titlul de medic e- 
merit, profesor emerit, om de 
știință emerit, laureat al 
Premiului de Stat și a primit 
cele mai înalte ordine ale 
țării și înalte distincții stră
ine.

încetarea din viață a acad. 
N. Gh. Lupu reprezintă o grea 
pierdere pentru știința medi
cală românească, pe care a 
slujit-o cu o mare putere de 
dăruire în întreaga sa activi
tate de medic, profesor fonda
tor de școală, remarcabil om 
de știință român și activist de 
frunte pe tărîm obștesc.

dragostei pentru partid. 
De fapt, studenții ar
tiști amatori au închi
nat în întregime acest 
festival — pregătit cu 
pasiune și migală, luni 
de-a rindul — celei de 
a 45-a aniversări a 
creării Partidului Co
munist Român, eveni
ment de însemnătate 
istorică în viața po
porului nostru.

La reprezentațiile de 
ieri publicul studen
țesc bucureștean a ve
nit în număr mare, 
făcînd „săli pline“... 
Este o dovadă a setei 
de cultură a studenți
lor și, totodată, o 
recunoaștere a valo
rii la care s-a ri
dicat mișcarea artisti
că de amatori în in
stitutele de învățămînt 
superior. Ea și-a găsit 
un drum propriu, de
venind — datorită 
muncii, pasiunii și ta
lentului celor care, 
după orele de curs, își 
dedică timpul liber 
scenei — cu adevărat 
o mișcare artistică de 
masă. Despre această 
întrecere se cer scrise 
multe pagini, ea însăși 
fiind o carte frumoa
să de vizită a studen
ților. Ceea ce vom 
face dealtminteri în 
zilele următoare, reve
nind

Jn 
tămină, la Cluj, s-a în
cheiat prima parte a 
fazei finale a Festiva
lului artei studențești 
—- ediția 1966 : con
cursul pe țară al for
mațiilor studențești de 
teatru. Acum e rindul 
Capitalei să fie gazdă...

București, 2 mai — 
ora 9. In sala mare a 
Palatului Pionierilor a 
început al doilea act 
al Festivalului, între
cerea celor mai bune 
ansambluri folclorice, 
coruri, brigăzi artisti
ce de agitație, ansam
bluri de estradă și for
mații de muzică ușoa
ră. La deschiderea fes
tivă au participat tova
rășii Ion Teoreanu, șei 
de secție la Comitetul 
Central al Partidului 
Comunist Român, acad. 
Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, Petru 
Enache, prim secretar 
al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului 
Comunist. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit 
de tovarășul Mircea 
Angelescu, secretar 
Comitetului Central 
U.T.C., președinte 
comitetului executiv 
U.A.S.R. — care 
adus participanților 
finala Festivalului i

>i sțudenleșd salului baladă a anilor de aur 
" ~ ' ai studenției. Reperto-

i formații 
este strălfâ/Ut dp sen- 
timenlu! fierbinte al

al 
al 
a!

■ ai 
a 

la 
ar-

^'.C^aFu.T.C. șl al

docent Jean Livescu, 
adjunct al ministrului 
învățămintului. Vorbi
torul a felicitat pe cei 
peste 2 000 de studenți 
artiști amatori, partici- 
panțl la faza finală a 
Festivalului artei stu
dențești — ediția 1966, 
„pentru modul în care 
știu să împletească 
pregătirea profesiona
lă de înaltă calitate cu 
activitatea cultural-ar- 
tistică".

... Formațiile artisti
ce participante la faza 
finală a Festivalului 
artei studențești au so
sit la București purtînd 
deja aureola unor va
loroase premii cîștiga
te în concursurile care 
s-au desfășurat la nive
lul centrelor universi
tare. Pe scena finalei 
aceste formații s-au 
contopit parcă într-un 
spectacol de mari pro
porții, un spectacol 
care va dura două zile. 
In interpretarea stu
denților din lași și 
Cluj, din Timișoara, 
din Craiova și din alte 
centre universitare, 
cântecul și dansul ro
mânesc, muzica co
rală și ușoară sînt in
vestite să povestească 
o impresionantă bala
dă a tinereții fericite, o

• Luni a sosit în portul Con
stanța, într-o vizită neoficială 
de trei 
cez „Le 
escalei, 
francezi 
turistice 
nesc și 
sportive 
nei noastre militare.

zile, escortorul fran- 
Bearnais“. Pe timpul 

marinarii militari 
vor vizita obiectivele 
de pe litoralul româ- 
vor susține întîlniri 

cu echipe ale mari-

lui său Central, înainte, spre , tgomilețului executiv ul riul fiecărei
noi victorii în desăvîrșirea 
construcției socialiste !

U.A.S.R. A luat apoi 
cuvlnlul iov. prof. dr.

cu comentarii.
ADRIAN 

VASILESCU

• Consiliul Central al Sin
dicatelor a oferit duminică 
seara o masă tovărășească 
în cinstea delegațiilor 
dicale 
invitate 
bătoririi zilei de 1 Mai. 
participat tovarășul Constan
tin Drăgan, președintele 
C.C.S., membri ai Prezidiului, 
activiști ai sindicatelor.

★
în cursul zilei de 2 mai, 

oaspeții de peste hotare au vi
zitat orașul București, cons
trucțiile și cartierele noi. în 
seara aceleiași zile, delegațiile 
străine au luat parte la un 
spectacol oferit de Ansamblul 
artistic ăl Consiliului Central 
al Sindicatelor.

sin- 
de peste hotare 

cu prilejul săr- 
Au

Academia Republicii Socialiste 
România

Ministerul Invățămintuhii

Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale

Uniunea Societăților 
de Științe Medicale

★ ★

niunii Societăților de Științe 
Medicale, acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, prof. 
Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor so
ciale, acad. Theodor Bur- 
ghele, rectorul Institutului de 
Medicină și Farmacie Bucu
rești.

Pentru organizarea funera
liilor acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu a fost constituită o co
misie formată din : acad. Mi- 
ron Niculescu, președintele 
Academiei Republicii Socialis
te România, acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, acad. 
Ștefan Milcu, președintele U-

• Duminică s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Lon
dra delegația Uniunii Sindica
telor din întreprinderile de 
transporturi și telecomunicații 
din Republica Socialistă Ro
mânia, condusă de Alexandru 
Grecu, președintele Comitetu
lui Uniunii, care, la invitația 
Sindicatului Muncitorilor din 
transporturi și necalificați din 
Marea Britanie, a făcut o vi- 

în această țară.
(Agerpres)

„Nieoiae Bălcescu

Capitală

denfii Institutului agrono-
Noile cămine pentru stu-

SCURT

Doar 11 goluri în etapa 19

puncte.28
(Agerpres) (Agerpres)

CA CINEMATOGRAFE
de Fdnuș Neagu

Dinamo București 
cadrul campiona

tului republican. Jocul 
începe la ora 18.00.

dispută 
Mexico

zi a compe- 
întrecut cu 
selecționata

se 
Ia

• Turneul interna
țional masculin de bas
chet de la Santiago de 
Chile a fost cîștigat de 
echipa Iugoslaviei care 
în ultima 
tiției, a 
68—65 
Spaniei.

52' 28". Ultima etapă a 
competiției De Haan— 
Marelbeke (146 km) a 
revenit polonezului 
Pawlovski în 3 h 51'.

cu 29 puncte, ur-
C.S.M.S. Iași 22

• Luptătorul Mitsuo 
Matsunaga a cîștigat 
titlul de campion al 
Japoniei la judo, „toa
te categoriile", învin- 
gîndu-1 în finală pe 
Seiji Sakaguchi. Intîl- 
nirile finale ale cam
pionatelor au fost ur
mărite și de campionul 
mondial și olimpic o- 
landezul Anton Gee- 
sink.

• Turul ciclist al 
Belgiei rezervat ama
torilor a iost cîștigat 
de rutierul olandez 
Harry Steevens, care a 
totalizat în 8 etape 
timpul general de 24 h

cel 
de 
ro- 
îir- 

6—0, 
pe 

Dar- 
cîști-

1 pentru 
mondial

• Astăzi Sala spor
turilor de la Floreasca 
va găzdui întilnirea 
de volei dintre echi
pele masculine Rapid 
Și 
din

IN ZILELE DE AUR
HAIDUCII — cinemascop — 
CABINETUL DE STAMPE

• Performera etapei: Rapid, 
învingătoare la Brașov

• Din 6 meciuri - 3 meciuri egale

Cea de-a 19-a etapă a campionatului categoriei A la fotbal 
s-a caracterizat în general prin scoruri strînse, evoluții va
loroase ale unor formații care au jucat în deplasare.

Performera etapei a fost echipa Rapid București care a 
învins, la Brașov cu 2—0 (2—0) pe Steagul Roșu, prin go 
lurile marcate de Năsturescu și Jamaischi.

Lidera clasamentului, Petrolul Ploiești a cîștigat cu 3—0 
(1—0) meciul cu Farul Constanța, astfel că lupta pentru ti
tlu rămîne deschisă, cele două fruntașe ale campionatului 
fiind despărțite de un singur punct.

Rezultatele celorlalte partide :
Dinamo București-Dinamo Pitești 1—1 (0—0);
C.S.M.S. Iași-Crișul Oradea 0—0;
Politehnica Timișoara-Universitatea Cluj 2—0 (1—0); U.T. 

Arad-Știința Craiova 1—1 (0—1).
Întilnirea Siderurgistul Galați-Steaua a fost amînată pen

tru o dată ce se va stabili ulterior.
în clasament conduce Petrolul Ploiești 

mată de Rapid București 
puncte.

• Stadionul Republicii 
a găzduit duminică di
mineața un interesant 
cuplaj internațional 
rugbistic. In primul 
meci, și-au disputat 
victoria echipele de 
juniori București și Pi- 
rinei (Franța). Tinerii 
rugbiști români au 
prestat un joc superior 
obfinind victoria cu 
scorul de 17—3. In 
meciul următor, Steaua 
a terminat la egalita
te : 3—3 (0—0) cu re
prezentativa armatei 
franceze.

• întilnirea de tenis 
Franța—România, con
țină pentru primul tur 
al Cupei Davis, s-a în
cheiat cu rezultatul de 
4—1 în favoarea spor
tivilor francezi. In 
de-al treilea meci 
simplu .campionul 
mân Ion Tiriac l-a 
vins cu 3—6, 
6—3, 8—6, 6—3, 
francezul Pierre 
mon. Jauffret a 
gat cu 6—1, 6—3, la 
I. Năstase.

A Echipa de fotbal 
Necaxa, campioana 
Mexicului, a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) 
echipa Chile, care se 
pregătește în vederea 
turneului final al cam
pionatului mondial din 
Anglia. Unicul punct a 
iost marcat de Morin- 
ho în minutul 54. Me
ciul a avut Ioc în ca
drul unui turneu inter 
național ce 
în prezent 
City.

• Meciul 
titlul 1 
de șah dintre marii 
maeștri Tigran Petro
sian și Boris Spasski 
a continuat cu dispu
tarea partidei a 10-a. 
Petrosian (cu albele) 
a jucat o partidă ma
gistrală încheiată vic
torios, la mutarea 30-a, 
după un spectaculos 
atac care a implicat 
un dublu sacrificiu al 
calității. Scorul este 
acum 6—4 în favoarea 
lui Petrosian.

Foto t AGERPRES

Corpul defunctului se află 
depus la Facultatea de medi
cină din b-dul dr. Petru 
Groza nr. 8. Accesul publicu
lui este permis în ziua de 3 
mai între orele

16—20, și miercuri 4 mai între 
orele 9—12.

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

Televiziune
MARȚI 3 MAI

19,00 Telejurnalul de seară. 
19,15 Pentru cei mici : Bună 
dimineața, primăvară I 19,30 
Știință și tehnică pentru șco
lari : C.E.T.-500 — (calculator 
electronic). în vizită la Insti
tutul de fizică atomică al A- 
cademiei. 20,00 Seară de tea
tru : „Steaua polară“. Piesă 
în trei acte de Sergiu Fărcă- 
șan. Interpretează colectivul 
Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ din Iași. în pa
uze : Telefilatelia • Poșta te
leviziunii. 22,35 Telejurnalul 
de noapte. 22,45 Buletinul me
teorologic. 22.50 închiderea 
emisiunii.

MIERCURI 4 MAI
19,00 Telejurnalul de seara. 

19,15 Pentru cei mici : întîm- 
plări numai cu rățuște. 19,40 
Pentru școlari : „Zece la com
punere“ — reportaj filmat. 
20,00 „?“ întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. Emisiu
ne de știință. 20,45 Film : Car
tierul veseliei. O producție 
a studioului cinematografic 
„București“. 22,45 Telejurna
lul de noapte. 22,55 Buletinul 
meteorologic. 23,00 închiderea 
emisiunii.

De multă vreme, de ani întregi, 
nu m-am mai bucurat ca un copil, 
la un meci de fotbal, așa cum mi 
s-a întîmplat duminică seara pe 
stadionul Republicii — după mine. 
c.el mai cochet stadion din tară, 
intim loc de Intîlnire, aș zice, al 
tuturor rafinatilor fotbalului; în 
această arenă, galeria, impresio
nată, poate și de perspectiva ce se 
deschide asupra orașului, de-a 
dreptul fantastică în timpul nopții, 
nu urlă, ci încurajează, aplauda 
toate fazele frumoase, și aprinde 
torte In cinstea învingătorilor.

Steaua — Vasco da Gama 
(scor final 4—1) se înscrie în ria
dul întîlnirilor ce nu se pot uita 
si care slujesc ca punct de sprijin 
cronicarilor, fiindcă sînt foarte 
rare. E bine sau nu că sînt foarte 
rare ? Personal, riscînd să supăr o 
parte din cititori, aș înclina să 
spun că o echipă nu poate desfă
șura zece partide de un asemenea 
calibru într-un sezon. Cel puțin, la 
noi, acest lucru nu se poate întîm- 
pla deocamdată, și asta din nebi- 
necuvîntatul motiv că se joacă pe 
viată și pe moarte pentru un re
zultat cit mai strîns, punîndti-se

totdeauna accentul pe derolare, pe 
zăvor, pe barieră. Cred sincer că 
am împrumutat din „Catenaccio" 
partea cea mai puțin spectaculoa
să, Ia care trebuie să renunțăm așa 
cum am renunțai (poate că nu în 
întregime), la faimoasa formulă ■■ 
pregătirea moral-volitivă.

Ce m-a impresionat in meciul cu 
pricina ? In primul rînd finețea 
execuțiilor tehnice. Brazilienii, de
ținători, la ora actuală, ai tuturor 
secretelor fotbalului, au impus mi
litarilor bucureșteni o schimbare" 
de optică. Și băieții noștri și-au 
amintit de zilele lor de aur, cină 
pe multe echipe din Europa le-au 
făcut să-și muște pumnii de ciudă, 
și au scos la iveală toată știința 
pe care o posedă. Nici o minge în 
plopi și nici o minge In tribună — 
iată un lucru care se cere notat de 
la început. Actionînd cu vigoare 
chiar de ta primul schimb de min
gi — trei pase precise, șui ai lui 
Pavlovici, în bară, încă un șut, au
tor Sorin Avram, și gol — ei le-au 
arătat brazilienilor că n-au intrat

Primape teren să-și vindă pielea, 
repriză, care s-a scurs drăcește de 
repede, a fost o furtună, cu Înco
lăciri bruște, cu schimburi de locuri 
foarte primejdioase și cu șuturi 
pornite ca din tun, pe poartă. O 
singură greșeală comisă de funda 
șui Sătmăreanu (excelent in restul 
jocului) ne-a costat un gol.

In repriza a doua, Steaua a ope 
rat schimbări in centrul liniei de 
atac, scoțindu-1 pe Voinea, căruia, 
plin de mîhnire, trebuie să-i amin
tesc că n-a învățat încă (și nici nu 
văd cum va mai învăța vreodată) 
să stopeze mingea și mai apoi pe 
Jenei și Pavlovici, iar, prin asta, 
jocul a căpătat și mai multă vigoa
re. Extremul dreapta 
câtor de perspectivă, 
și Crăiniceanu, bine 
Dumitru Popescu, au 
apărată de Amaury unui bombarda
ment puternic și scorul a luat pro
porții tn favoarea noastră. Al pa
trulea și ultimul gol, marcat de 
Crăiniceanu, cu capul, la o cen
trare a lui Sorin Avram, rămlne

Micu, un ju- 
Sorin Avram 
alimentati de 
supus poarta

unul din cele mai frumoase goluri 
pe care le-am văzut. Aveam în 
tribună, în stingă mea, un 
în vizită în /ara noastră, i 
al Iui Juventus Torino (la vecchia 
donna, cum o numesc tifosi) care, 
în momentul cînd Crăiniceanu 
a lovit balonul, a sărit în picioare 
și a Început să aplaude frenetic. 
,,Așa ceva, mi-a mărturisit el, se 
vede odată Intr-un an, și atunci 
dacă ai noroc".

Vasco da Gama, 
nem, a contribuit 
tnusețea meciului, 
în primul rină Biancliini, cumpărat 
recent de la Botaiogo, cu 140 mili
oane de cruzeiros și Danilo Mere- 
ses care, probabil, va evolua în 
echipa Uruguayului la mondiale, 
și-au demonstrat superclasa. O sin
gură observație: in fazele de fi
nalizare s-au enervat sau au întîl- 
nit un Suciu în formă nemaipome
nită (sper că antrenorii noștri și-au 
oprit privirile o clipă asupra aces
tui portar).

Un lucru care mi-a umbrit bucu
ria : arbitrul Vasile Dumitrescu n-a 
acordat echipei oaspete un gol va
labil. Steaua, asa cum a jucat, 
n-avea nevoie de acest ,,dar’.

rn italian, ■ 
susținător B 
a vecchia I

I
I
I
I
I
I
I
I

trebuie s-o spu- 
din plin la tru- 
Cîțiva jucători,

rulează la Patria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30), Bucu
rești (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21) în 
completare VÎRSTA, Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21) în completare 
PLITETE ; Grivița 
9,45; 12; 14,15;
18,45; 21).

ADEVĂRATA FAȚĂ A 
CISMULUÏ

rulează la Republica 
9,30; 12,15; 15,15; 18;

(orele 
16,30;

FAS-

(orele
20,45).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Central
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45).

(orele

INSPECTORUL în completa
re SCOARȚE POPULARE

rulează la Capitol (orele 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), 
Feroviar (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA

HAI,

NU

TINE
rulează la Luceafărul
8,30; 11; 13,30; 16;
21).

, FRANȚA
rulează la Aurora
8,30; 11; 13,30; 16;
21) în completare SECRE
TUL TRECUTULUI ; Fla
mura (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

PLÎNGE PETER
rulează la Victoria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,30), 
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 

în com- 
CARE

(orele 
18,30;

(orele
18,30;

16,30; 18,45; 21) 
pletare ORAȘUL 
IUBEȘTE.

FATA LUI BUBE
rulează la Lumina 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 
21).

CEA MAI FRUMOASA în 
completare AMINTIRI CON
TEMPORANE

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30).

(orele
18,30;

WINNETOU seria II, în com
pletare ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA NR. 7

rulează la
11,30; 13,45;
— program 
ora 10); înfrățirea între po
poare '
20,30) în completare GEO
LOGII ;
10,30; 16; 18,30; 20,45; 
completare ZILELE SIGHI- 
ȘOAREI.

Doina (orele 
16; 18,30; 21
pentru copii,

(orele 10; 16; 18;

Popular (orele 
in

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2 
ȘTIAȚI CĂ ?... DOUĂZECI DE 
ANI DE PICTURĂ ROMA
NEASCĂ, ACOLO UNDE 
CARPAȚII INTILNESC DU
NĂREA (Cinemascop) ROMÂ
NIA PE MERIDIANELE LU
MII, CONSTRUIM, C-AȘA-I, 
JOCUL IN FĂGĂRAȘ

rulează la Timpuri Noi 
(orele 10-21) în continuare.

O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ în 
completare VlRSTA

rulează la Excelsioi (orele 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).

PARCAREA INTERZISĂ în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30).

ATENTATUL (cinemascop) 
rulează la Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15).

FINALA BUCLUCAȘA în 
completare CARTIERE NOI 

BUCUREȘTI
rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30 în continuare, 15,45: 
18,15; 20,45), Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

ÎN

DEPĂȘIREA în completare 
ȘI ACUM PUȚINA GIMNA
STICĂ

rulează
13; 15,30;

PUSTIUL 
completare

ÎN 
in 
ÎNĂLȚIMI

la Buzeșt.i (orele 
18,1.5; 21).
PATAGONIEI
OAMENI LA

ruleaza la Criiiyasi (orels
15,45.; 18; 20,15).



^interviu N
eu 

oaspeții 
nostri

„0 demonstrație 
a forței creatoare 

->

a poporului 
român“

Ce gînduri a prilejuit 
oaspeților de peste ho
tare sărbătoarea întâiu
lui de mai la București ?

Prin amabilitatea in
terlocutorilor noștri, în
fățișăm cititorilor cîteva 
din impresiile acumula
te la manifestația din 
Piața Aviatorilor.

ANTONIO ZAVAGNIN, membru 
al Comitetului Executiv al Federa
ției Sindicale Mondiale, secretar 
general ai Uniunii internaționale a 
sindicatelor din metalurgie : „Ceea 
ce m-a frapat în cursul grandioasei 
demonstrații a oamenilor muncii 
din București a fost puternica ex
primare a solidarității cu clasa 
muncitoare din lumea întreagă. 
Oamenii muncii din România socia
listă au adus și aduc o prețioasă 
contribuție la cauza unității inter
naționaliste a celor ce muncesc, 
în mod deosebit am reținut din 
desfășurarea impunătoarei mani
festații sentimentele de simpatie 
față de eroicul popor vietnamez, 
victimă a agresiunii imperialiste. 
Aș dori să adaug — deoarece mă 
adresez cititorilor unui ziar de ti
neret — că am fost impresionat de 
prezența masivă a tineretului în 
coloanele sărbătorești. Generația 
t.îniră a țării voastre este o parti
cipantă activă la marile prefaceri 
din România. Chiar de la primul 
contact cu această tară în plină 
dezvoltare, remarci marile succese 
ale poporului român în construc
ția socialistă".

DO TRONG GIANG, secretar al 
federa/iei sindicatelor din R. D. 
Vietnam : „M-au emoționat senti
mentele de frățească solidaritate pe 
care tineretul și poporul român Ie 
manifestă fată de poporul vietna
mez. Demonstrația de 1 Mai a fost 
o măreață trecere în revistă a rea
lizărilor poporului român. Tinerii 
au defilat, cu entuziasm, citeai pe 
fețele lor vesele bucuria vieții, cer
titudinea împlinirii aspirațiilor. 
Partidul și guvernul manifestă, o 
grijă părintească pentru formarea 
tineretului și generația ținură șe 
străduiește prin muncă si învăță
tură să realizeze sarcinile ce i-au 
fost încredințate, să se afle la înăl
țimea condițiilor create. Transmi
tem tinerelului român sincere 
urări de noi succese pe drumul 
glorios pe care pășește sub condu
cerea partidului”.

; E&GENIUSZ KONKA, președinte 
ai ^C. al Sindicatelor din tranș- 
Ițorțtjrj și drumuri din R. P. Polonă. 
„în primul rînd ne-au impresionat 
entuziasmul cu care sutele de mii. 
de demonstranți și-au afirmat a- 
deziunea deplină fată de politica 
Partidului Comunist Român, încre
derea și dragostea fală de condu
cerea partidului și statului, senti
mentele de internaționalism prole
tar exprimate puternic în fot cursul 
manifestației. Au fost multe mo
mente care ne-ac emoționat în a- 
ceaslă revărsare de bucurie. Vrem 
să amintim ampla prezentă a tine
retului. Urările pionierilor, cuvinte 
de caldă mulțumire, adresate parti
dului, n-au fost doar expresia 
recunoștinței față de viata lor. fru
moasă de astăzi ci și pentru viito
rul comunist spre care se în
dreaptă cu pași siguri România so
cialistă"»

HELMUT THIELE, secretar al 
federației Sindicatelor Libere Ger
mane : „Demonstrația de 1 Mai 
ne-a înfățișat atașamentul oameni
lor, muncii, al întregului popor față 
de partid, față de patria socialistă. 
Toți participant» la demonstrație 
— începînd cu pionierii și termi- 
nind cu oamenii mai în vîrstă — 
au linut să-si afirme hotărîrea de 
a urma neabătut partidul, de a-și 
dedica și in viilor toate energiile 
cauzei construcției socialiste. Mi-a 
plăcut ■ în mod deosebit minunatul 
vostru tineret pe care l-am văzut 
nrezent în nesfîrșitele coloane, 
încă o remarcă : Bucureștiul este 
plin da tinerețe și frumusețe. în
dată ce-1 cunoști îți devine drag".

ABDUL AZIZ BAGDADI, mem
bru în Comitetul Executiv al Uniu
nii sindicatelor muncitorești din 
Siria : „Poporul român a manifes
tat plin de încredere în viitorul 
său. A fost o demonstrație a forței 
sale „ creatoare, a hotărîrii de a 
urca pe noi trepte de prosperitate. 
Făurind o țară puternică, înflori
toare, oamenii muncii au oferit o 
dovadă puternică, convingătoare, a 
ceea ce pot făuri energiile descă
tușate. România cunoaște o neîn
treruptă dezvoltare, înaintează 
neabătut pe un drum de succese. 
Nu sînt decît de puține zile în 
București dar tot ceea ce am vă
zut m-a impresionat puternic".

M. RAMURĂ 
FI. POPA

• AUTORITĂȚILE fran
ceze au reluat luni bperațlu
nile de cercetare a terenului 
din sudul Parisului, cu inten
ția de a descoperi eventual 
cadavrul lui Mehdi Ben 
Barka, liderul opoziției maro
cane, răpit la 29 octombrie în 
capitala Franței. După cum se 
știe, aceste operațiuni au fost 
declanșate ca urmare a unui 
telefon anonim care afirma că 
trupul lui Ben Barba ar fi 
fost îngropaț îh această re
giune. Cercetările fuseseră în
trerupte sîmbătă după-amiază. 
Terenul se află în apropiere

1 MAI ÎN LUME
U. R. S. S R.P. Chineză

în Capitala Uniunii Sovie
tice s-a desfășurat duminică 
tradiționala paradă militară 
și demonstrația de 1 Mai a 
oamenilor muncii. întregul 
oraș era împodobit cu stea
guri roșii și flamuri multico
lore, cu panouri și lozinci. 
Piața Roșie s-a îmbrăcat în 
haină de sărbătoare. Pe zidul 
Kremlinului strălucesc steme
le tuturor republicilor 
nale, iar 
pieței se 
roșu pe 
chipurile 
Lenin.

La tribuna Mausoleului lui 
Lenin urcă Leonid Brejnev, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
alți conducători ai P.C.U.S. și 
guvernului sovietic.

După ce trece în revistă 
trupele aliniate pentru para
dă, mareșalul Maiinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S. 
rostește o scurtă cuvîntare.

După parada militară a ur
mat parada sportivilor. Un 
car alegoric înfățișează stația 
automată „Luna-10“, primul 
satelit artificial al Lunii. Un 
grup de sportivi poartă stea
gurile tuturor țărilor socialis
te.

în sunetele „Internaționalei“ 
începe demonstrația oameni
lor muncii din Moscova. De
monstranții poartă steaguri, 
portrete ale lui Marx, Engels

unio- 
de partea cealaltă a 
află un mare panou 
care sînt zugrăvite 
lui Marx, Engels și

Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
în marile piețe și parcuri din 
Pekin au avut loc serbări, la 
care au luat parte peste trei 
milioane de oameni, ai mun
cii; Liu Șao-ți, președintele 
R. P. Chineze, și alți condu
cători de partid și de stat 
s-au alăturat oamenilor mun
cii și oaspeților din străină
tate care au venit să participe 
la sărbătorirea Zilei interna
ționale a oamenilor muncii.

Pretutindeni, în ciuda ploii, 
a domnit o atmosferă de 
entuziasm. Zeci de orchestre, 
fanfare, formații de artiști 
amatori sau profesioniști și-au 
dat concursul la serbările 
populare. Pretutindeni se 
aflau pancarte pe care erau 
înscrise lozinicile „Trăiască 
solidaritatea celor ce muncesc 
din lumea întreagă“, „Spriji
nim cu hotărîre lupta eroică 
a poporului vietnamez“ etc.

Seara, în Piața Tiananmîn 
din centrul capitalei R. P. 
Chineze s-au adunat peste un 
milion și jumătate de oameni, 
în prezența cărora formații 
artistice au executat dansuri 
și cîntece. Piața a fost lumi
nată feeric de salbe din 
becuri, de luminile multicolo
re ale jocurilor de artificii.

Serbarea din Piața Tian
anmîn a durat pînă la miezul 
nopții.

celui dominican, împotriva in
tervenției americane.

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

a 
a

R. S. F.
Iugoslavia

La 1 Mai, capitala Iugosla
viei a îmbrăcat haina de săr
bătoare. Pe străzi și bulevar
de, în piețe și pe clădirile pu
blice fluturau steagurile roșii 
alături de drapelele de stat ale 
R.S.F. Iugoslavia și de lozinci 
închinate marii sărbători a 
oamenilor muncii de pretutin
deni. Dis de dimineață, la Ko- 
șutniak și Topcider, în Piața 
Skupștinei Federale și la 
Tașmaidan, locuri unde altă
dată se adunau muncitorii 
pentru a sărbători ziua de 
1 Mai, zeci de imii de belgră- 
deni și-au dat întîlnire în ve
selie

în 
loc 
ținut 
patru asociații cultural-artis
tice. După-amiază și seara, în 
sala mare a Casei sindicate
lor au fost prezentate două 
spectacole intitulate 
poarele Iugoslaviei în 
și dansuri“.

în numeroase orașe 
la monumentele

și voie bună.
Piața Skupștinei a avut 
un spectacol festiv, sus- 

de corurile reunite a

„Po- 
cintece

și sate, 
înălțate în

A’. P. BULGARIA. In timpul demonstrației oamenilor muncii din Sofia

și Lenin, pancarte pe care, sînt 
înscrise, succesele lor în mun
că și hotărîrea. de a transpune 
în viață Directivele Congresu
lui ăl XXIII-lea al P.C.U.S. cu 
privire Ia noul cincinal.

Șuvoaie nesfîrșite de oameni 
trec prin Piața Roșie demdn- 
strînd pentru pace, pentru în
cetarea agresiunii americane 
împotriva poporului vietna
mez, pentru solidaritatea și 
unitatea internațională a tutu- 
Jor celor ce muncesc, pentru 
un viitor fericit întregii ome
niri. . I ..

R.P. Polonă
La Varșovia, Ziua de 1 Mai 

u fost sărbătorită printr-o în
suflețită demonstrație a oame
nilor muncii.

Anul acesta, tradiționalelor 
lozinci ale Zilei, de 1 Mai li 
s-au adăugat lozincile sărbăto
ririi mileniului statului polo
nez Oamenii muncii din Var
șovia și din întreaga tară au 
raportat partidului și țării 
îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea acestor două 
însemnate sărbători.

La tribuna ridicată în fața 
Palatului culturii și științei au 
luat loc Wladyslaw Gomulka. 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și alți conducători de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor politice și ob
ștești, fruntași în muncă, ve
terani ai mișcării revoluțio
nare polone, delegați ai oame
nilor muncii de peste hotare.

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

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

de vila gangsterului Bouche- 
seiche, unde se știe că a fost 
dus Ben Barba după răpi
rea sa.

+
în același timp, a reînceput 

ancheta judiciară privind îm
prejurările , răpirii liderului 
marocan. Potrivit hotărîrii 
Curții de apel din Paris, jude
cătorul de instrucție Zollinger 
a redeschis dosarul și a în
ceput o serie de noi interoga
torii.

• La 2 mai, Iosîp Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
cu soția, a sosit —pe bordul 
iachtului „Galeb“ — la Alexan
dria pentru o vizită de șase zile 
în Republica Arabă Unită.

Oaspetele iugoslav a fost 
întîmpinat de Gamal Abdel 
Nasser, președintele R.A.U., și 
de alte persoane oficiale, pre
cum și de membri ai corpului 
diplomatic.

Seara, președintele Tito , a 
participat Ia un banchet t.e

---------------------------------------------------------------- -------------------------

R. S celor care s-au jertfit

Cehoslovacă
In străvechea piață pru- 

gheză „Vaclav“ a avut loc 
demonstrația de 1 Mai a oa
menilor muncii. In coloanele 
demonstranților se aflau vete
rani ai mișcării comuniste 
și muncitorești, membrii co
lectivelor de la întreprinderile 
și de pe șantierele din Ca
pitală, oameni de știință, stu
denți, elevi. :

La- tribuna centrală au luat 
loc Antonin Novotny, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, și alți conducă
tori ai partidului comunist și 
guvernului republicii, conducă
tori ai Frontului Național.

A. Novotny a adresat parti- 
cipanților la demonstrație un 
cuvînt de salut. El a transmis! 
de asemenea, felicitările fră
țești adresate de poporul ce
hoslovac popoarelor țărilor 
socialiste, oamenilor muncii 
din întreaga lume.

cinstea
pentru eliberarea țării, au fost 
depuse coroane de flori.

Franța
'■i. JOS?-

Cuba
Cu prilejul Zilei de 1 Mai în 

capitala Cubei a avut loc un 
mare miting și o demonstra
ție a oamenilor muncii. 21 de 
salve de artilerie au dat sem
nalul începutului demonstrați
ei oamenilor muncii, care s-au 
îndreptat spre Piața Revoluți
ei „Jose Marți". In fruntea 
coloanelor se aflau primul se
cretar al C.C. al P.C. Cuban 
și prim-ministru, Fidel Castra, 
președintele Osvaldo Dorticos, 
membrii Comitetului Central 
al P.C. Cuban și membrii gu
vernului cuban. Pe pancar
tele purtate de demonstranți 
se puteau citi lozinci care 
chemau la solidaritate cu lupta 
poporului din Vietnam și a

Sub triplul semn al întăririi 
unității muncitorești, al solida
rității cu poporul vietnamez și 
împlinirii a 30 de ani de 
la crearea Frontului Popu
lar au sărbătorit' munci
torii din Franța ziua de 
1 Mai, adunîiidii-se sau defi- 
lînd pe străzi în majoritatea 
marilor . orașe . ale Franței : 
Paris, Lyon, Marsilia, Lille, 
Bordeaux etc.

Cea mai importantă din 
aceste manifestări muncito
rești a avut loc la Paris, în 
fața Bursei Muncii, unde mii 
de persoane s-au adunat la 
chemarea Confederației Ge
nerale a Muncii.

In cursul mitingului, la care 
au asistat numeroase persona
lități sindicale și politice, prin
tre care Waldeck Rochet, se
cretar general al Partidului 
Comunist Francez, a luat cu- 
vîntul Georges Seguy, secretar 
al Confederației Generale a 
Muncii, care a chemat la uni
rea tuturor forțelor democra
tice și sindicale pentru un 
program comun, bazat pe 
greș social, independență 
țională și pace.

Elveția
Anul acesta, ziua 

s-a desfășurat aici 
nul centenarului

gală oferit de președintele 
Nasser.

• AGENȚIA Associaled 
Press anunță că purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Bill Mo- 
yers, a declarat că președin
tele Johnson ar ii bucuros să 
se Intilnească cu generalul de 
Gaulle cu prilejul unei even
tuale vizite a șefului statului 
francez la sediul Națiunilor U- 
nite din New York.

Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a făcut această decla
rației comentînd informațiile 
provenite de Ia Paris și publi
cate Ia sfîrșitul săptămînii de 
ziarul „Washington Post", po
trivii cărora secretarul general 
al O.N.U., U Thant, in cursul 
Întrevederii pe care a avut-o 
cu generalul de Gaulle săptă- 
mîna trecută l-ar ti invitat pe 
acesta să facă o vizită Ia O.N.U.

pro-
na-

Maide 1 
sub sem- 
primului 

Congres al primei Internațio
nale, care a avut loc la Gene
va în septembrie 1866.

Drapelpl Internaționalei I, 
drapelul solidarității proleta
riatului din întreaga lume, s-a 
aflat la loc de cinste în ma
rele cortegiu al manifestanți- 
lor, care pe întinsul Bulevard 
James Fazy — Palatul Expo
zițiilor a parcurs o bună parte
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a orașului. In coloane com
pacte au demonstrat membri 
ai Partidului Muncii 
ția, ai sindicatelorj 
metalurgiștilor, țesătorilor, ti
pografilor, ca și 
studenți, membri ai 
țiilor corale muncitorești, 
muncitori . italieni, francezi 
etc. Manifestanții purtau lo
zinci cerînd încetarea războiu
lui din Vietnam, instaurarea 
unei păci durabile, dezarmare 
generală controlată, 
egal la muncă egală, 
împotriva creșterii 
vieții.

Anglia

salariu 
măsuri 

costului

Sub un cer senin, cum rare
ori cunoaște Londra, mii de 
oameni cu steaguri, pancarte 
și care alegorice s-au încolo
nat duminică după-amiază 
pe cheiul Tamisei. Traversînd 
centrul orașului, unde trotua
rele erau încărcate cu trecă
tori, lungile coloane de mani
festant!, strigînd lozinci și 
agitînd. pancarte și steaguri, 
au pătruns pe gazonul 
Hyde Park, unde au avut 
tradiționalele mitinguri 
1 Mai.

Manifestația organizată 
P. C. din Marea Britanic 
bucurat anul acesta de 
număr de participanți mult 
mai mare decît în anii tre- 
cuți. Ei purtau pancarte cu 
inscrivții ca: „Alăturați-vă 
Partidului Comunist pentru 
o politică progresistă“, „Cerem 
încetarea agresiunii în Viet
nam" : „Nici un fel de trata
tive cu rasistul Ian Smith" și 
altele.

In alte puncte ale parcului, 
megafoanele au transmis cu- 
vîntările vorbitorilor — de la 
tradiționalele întruniri de 
1 Mai ale laburiștilor și sindi
catelor.

R.F. Germană

din 
loc 
de

de 
s-a 
un

Cu prilejul zilei de 1 Mai, la 
München, Köln, Dortmund și 
în alte centre industriale din 
bazinul Ruhr, au avut loc, du
minică, mitinguri și demons
trații ale oamenilor muncii, 
care s-au desfășurat sub lo
zincile luptei pentru pace și 
destindere, împotriva războiu
lui din Vietnam și în apărarea 
drepturilor sociale ale oame
nilor muncii vest-germani.
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încheierea Conferinței

de la Delhi
La Delhi s-au încheiat luni 

lucrările primei Conferințe 
internaționale pentru proble
mele tehnice și științifice din 
țările în curs de dezvoltare. 
La lucrări au luat parte 200 
de savanți, profesori și cer
cetători din 40 de țări ale 
Asiei și Africii. Timp de opt 
zile, participanții au examinat 
probleme privind colaborarea 
țărilor din Asia și Africa în 
domeniul construcțiilor de 
locuințe, agriculturii, indus
triei, sănătății publice, iriga
țiilor, energiei atomice etc.

Conferința a adoptat o se
rie de rezoluții, printre care 
amintim cea cu privire la 
crearea unui comitet afro- 
asiatic privind colaborarea în 
domeniul științei și tehnicii, 
î'h care sînt reprezentate 
.io.ate statele participante, și 
cea cu privire la crearea u- 
nui comitet executiv, format 
din reprezentanți ai 16 state.

în cadrul conferinței au 
fost adoptate și o serie de 
recomandări privind acor
darea de ajutor tehnico-știin-

țific țărilor în curs de dez
voltare. In recomandări se 
precizează că ajutorul tehni- 
co-științific nu trebuie să 
contravină dezvoltării econo- 
mico-sociale a țărilor Asiei 
și Africii și să fie folosit, 
exclusiv, în direcția pregătirii 
de cadre cu o înaltă calificare 
și a dezvoltării ramurilor de 
bază ale industriei.

Ambasadorul

La Saigon situația 
se menține confuză

, ^țțuația .continuă să se men
țină conîuză atât în centrtil 
Vjgțnamului de sud cît și la 
Saigon. întri-un comentariu 
transmis de agenția France 
Presse luni dimineața se men
ționa că la Da Nang două per
soane au fost grav rănite de 
focuri de pistol, trase de ocu- 
panții unei mașini. în apro
piere de Saigon, aproximativ 
5 000 de catolici au organizat 
o manifestație împotriva

lui II Thant

am-

<s».bot Lodgg, de a sprijini
ficercurile,budiste. După 
Cum s-a mai anunțat, în urmă 
cu o săptămînă, populația de 
origină catolică din Saigon a 
ieșit în stradă cerînd reche

marea ambasadorului american 
Cabot Lodge. Potrivit co
mentariilor agențiilor de presă 
din ultimele 24 de ore reiese 
că echipa guvernamentală 
condusă de generalul Ky, în 
ciuda declarațiilor zilnice pe 
care le face despre o așa-zisă 
normalizare a situației, nu a 
reușit să mulțumească prin 
promisiunile făcute nici pe bu- 
diști, nici cercurile catolice 
din Vietnamul de sud.

român la Pekin
primit de Liu Șao-ți

PEKIN 1 — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : La 30 aprilie, Liu 

. Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România la Pekin, Aurel 
Duma, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare. Apoi, 
între președintele R. P. Chi
neze și ambasadorul țării noa
stre a avut loc o convorbire 
cordială.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Van 
Bin-nan, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și 
persoane oficiale.

---------•----------

EipOZițiC 
românească

hi Hanoi

alte

La Dar-es Salaam, capitala 
Republicii Unite Tanzania, 
s-au încheiat lucrările Semi
narului internațional de luptă 
a tineretului împotriva discri
minării rasiale. Seminarul a 
fost organizat de Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat și de Partidul Uniunea 
Națională Africană din Tan- 
ganica. Participanții lâ semi
nar au adresat un apel tutu
ror șefilor de state africane în 
care îi cheamă să aplice cu 
mai multă hotărîre rezoluțiile 
adoptate, privitoare la discri
minarea rasială și să acorcte 
un sprijin mai eficient luptă
torilor pentru libertate din 
Republica Sud-Africană, Rho- 
desia și Mozambic.

Pe de altă parte, conduce
rea seminarului a desemnat o 
delegație care să aducă la cu
noștință Secretariatului O.U.A. 
rezoluțiile aprobate de aduna
rea tineretului. Delegația are 
și misiunea ca, împreună cu 
Secretariatul O.U.A., să stu
dieze mijloacele cele mai a- 
decvate pentru a pune capăt 
rasismului din Rhodesia și 
R.S.A.
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diferendul 
•nu. cJ.p cn.t.r

I
Inam — era membră a O.N.U. 

„Cred că aceleași considerente 
sînt valabile și azi“, a spus U

I Thant. „Printre principalele 
părți implicate în conflictul 
din Vietnam numai o singură

I
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în cadrul 
schimburile 
Republica Socialistă România 
„și R. D. Vietnam, la Hanoi 
s-a deschis o expoziție de 
fotografii înfățișînd realizări
le obținute în domeniul in
dustriei în țara noastră. Ex
poziția a fost organizată de 
Comitetul pentru relațiile cul
turale cu străinătatea,

C.Șl •

acordului privind 
culturale dintre

COMISIA federală a tine
retului cliiț Uniunea sindica
telor'«est-germane a dat pu
blicității o moțiune în care 
cere tuturor partidelor poli
tice din Germania occidentală 
să ia inițiative în problema de
zarmării și să renunțe defini
tiv la înarmarea atomică. 
„Pregătirile militare pentru 
un război atomic, se arată în 
moțiune, nu constituie un mij
loc de împiedicare a războiu
lui ci mai degrabă o pregătire 
pentru sinucidere". In moțiu
ne se amintește că Congresul 
sindicatelor vest-germane, 
care a avut loc la Hanovra în 
1962, a cerut guvernului fede
ral să renunțe la înarmarea 
atomică a Bundeswehrului.

acordat 
britanic 
general 

a decla
sa „Con-

întrr-un interviu 
postului de radio 
„B.B.C.", secretarul 
al O.N.U., U. Thant, 
rat că după părerea
siliul de securitate al O.N.U. 
nu poate să intervină cu 
succes în găsirea unei soluțio
nări privind conflictul din 
Vietnam“. U Thant a reamin
tit că în 1954 s-a hotărît ca 

1 să fie reglementat 
nu de către O.N.U. ci în afara 
ei, întrucît numai Franța — 
una din părțile implicate în 
războiul de atunci din Viet- 

era membră a O.N.U.

țară, S.U.A., este membră a 
O.N.U. Dacă atunci a existat 
un acord general ca proble
ma vietnameză să fie discu
tată nu în cadrul O.N.U., ace
ste considerente sînt valabile 
și în prezent“. După cum se 
știe, S.U.A. au încercat, fără 
succes însă, să aducă conflic
tul din Vietnam în discuția 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U., paralel cu intensifica
rea acțiunilor lor agresive în 
Vietnam.

plecat astăzi la Tel-Aviv, în- 
tr-o vizită de nouă zile. El va 
fi primit â'e președintele Re
publicii Izrael, Zalman Shazar, 
și va purta discuții. cu primul 
ministru, țevi Eshkol, precum 
și cu alte personalități ale 
guvernului din Izrael asupra 
unor probleme legate de aju
torul economic pe care R.F. 
Germană urmează să-l acorde 
acestei țări. .

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cută duminică Ia posturile de 
televiziune americane, chirur
gul Michael Debakey, care la 
21 aprilie a implantat pentru 
prima dată o inimă artificială 
in organismul uman, a spus că 
în 3—5 ani se vor putea con
strui inimi artificiale capabile 
să Înlocuiască funcțiile inimii 
naturale. ET a menționat însă 
că va fi foarte greu să se pună 
Ia punct o inimă artificială 
care să pompeze slngele Ia o 
manieră atlt de eficace cum o 
face inima omului.

• LUNI a fost ultima zi în care 
ziaru! „Times" și-a tipărit pagina 
întîi sub forma tradițională a 
anunțurilor publicitare. începînd 
de astăzi (mar/i) pagina 
conține știri, Ia fel ca 
ziare. In cei 1S1 de ani i 
tentă (primul număr al 
lui „Times" a apărut la 1 ianua
rie 1785) au fost publicate știri Ia 
pagina întîi numai de 32 de ori, 
numai atunci cînd ele erau de ex
cepțională importantă. De 19 ori 
au fost publicate asemenea știri 
în anii primului război mondial. 
Schimbarea profilului paginii în
tîi a constituit o preocupare mai 
îndelungată a conducerii de a mo
derniza ziarul „Times".

• LA PALAZZO VEGGHIO 
din Florența a avut loc o a- 
dunăre cu prilejul căreia s-au 
Încheiat manifestările din ca
drul „anului Dante“. „Anul Dan- 
te" (aprilie 1965 — aprilie 
1966) a fost sărbătorit attt în 
Italia cit și in Întreaga lume, 
cu prilejul împlinirii a 700 de 
ani de la nașterea marelui 
poet.

întîi va 
celelalte 
de exis- 

1 ziaru-

R. P. D. COREEANĂ. La uzina chimică din Bongnang

Agenția France Presse infor
mează că la căminele studen- 
:ești din Madrid a avut loc o 

manifestație în semn de soli
daritate cu lupta revendicati
vă a studenților din Barcelo
na. împotriva studenților au 
fost trimise detașamente de 
polițiști care, făcînd uz de 
bastoane de cauciuc, au reu
șit să împrăștie pe demons
tranți.

Studenții madrileni au hotă
rît să participe luni la o nouă 
manifestație de solidaritate eu 
acțiunile studenților din cele
lalte centre universitare.

CONSILIUL Universității 
din capitala Ecuadorului a ho- 
tărît suspendarea cursurilor 
Facultății- de Medicină, ca 
urmare a conflictului inter
venit între studenți și profe
sori. Studenții cer demiterea 
profesorilor care au colaborat 
cu junta militară răsturnată 
recent de la putere. Ca urmare 
a acestui protest, autoritățile 
au fost silite, în cele din urmă, 
să declare vacante toate cate
drele facultății.

• FOSTOT cancelar vest-
german, Konrâd Adenauer, a
______________________________________________
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Studenții de la centrele u- 
niversitare din Italia au de
clarat luni o grevă de două 
zile, în semn de protest împo
triva acțjunilor agresive ale 
elementelor,' neofasciste la U- 
niversitatea din Roma. Greva 
este sprijinită de asociațiile 
naționale ale studenților, asi
stenților și profesorilor. In- 
tr-un comunicat, dat publici
tății cu acest prilej, se subli
niază că este necesar să se 
adopte măsuri urgente pentru 
democratizarea învățămîntu- 
lui superior. Totodată, parti- 
cipanții la grevă cer demisia 
rectorului Universității din 
Roma, Ugo Pappi. în cursul 
alegerilor pentru desemnarea 
consiliilor studențești, cînd 
studentul socialist, Paolo Ros- 
si, a fost ucis de elemente 
neofasciste, rectorul universi
tății nu a luat măsuri pentru 
a împiedica pătrunderea în u- 
niversitate a neofasciștilor și 
a forțelor de poliție.


