
COLOANELE ENTUZIASMULUI 
LA SĂRBĂTOAREA MUNCII

ÎNTR-0 ATMOSFERĂ 
DE PUTERNICĂ ÎNSUFLEȚIRE, 

POPORUL NOSTRU
A SĂRBĂTORIT ZIUA DE 1 MAI

Ziua solidarității internaționale 
a celor cp muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni a 
prilejuit o nouă fi vibrantă afir
mare a unității poporului nostru 
in jurul partidului, a încrederii 
sale nestrămutate în politica sa 
înțeleaptă pusă fn slujba celor 
mai înalte idealuri ale celor ce 
muncesc.

Succesele obținute fn întîmpi- 
narea măreței sărbători, succese 
înmănunchiate în această primă
vară intr-un buchet mai bogat ca 
pricind. insuflă troparului nostru 
c îndreptățită bucurie fi încre
dere deplină in riifor. Dind glas 
sentimentelor patriotice ți inter
naționaliste ale oamenilor muncii, 
participanții la demonstrațiile care 
au avut loc in această zi în Ca
pitală ți fn celelalte orașe mari 
ale țării au manifestat pentru 
prietenia trainică ți frățească cu 
toate popoarele țarilor socialiste, 
pentru solidaritatea internațio
nală cu cei ce muncesc din în- 
treaga lume, au manifestat pen
tru uriașele forțe care militează 
in epoca contemporană pentru . 
țelurile nobile ale democrației,, 
socialismului ți păcii.

București. Piața Aviatorilor. Ca 
întotdeauna, tribuna oficială este 
dominată de un mare glob pă- 
mintesc. deasupra căruia se înalță 
un imens steag roșu cu data fe
stivă 1 Mai. Pe briul purpuriu 
care-1 înconjoară este înscrisă 
chemarea : ..Proletari din toate 
țările uniți-vă /“, iar dedesubt 
marca : ..Trăiască 1 Mai, ziua so
lidarității internaționale a celor 
ce muncesc, ziua frăției munci
torilor de pretutindeni !". Pe 
mari panouri sint înscrise urările: 
..Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. conducătorul încercat al po
porului. inspiratorul ți organiza
torul tuturor victoriilor noastre!“, 
..Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socia
listă România!".

Un mare medalion cu portre
tele dascălilor proletariatului — 
Marx, Engels, Lenin — se înalță 
deasupra tribunei din cealaltă 
parte a pieței. Flamuri purpurii 
se îngemănează în adierea via
tului cu tricolorul steagurilor pa
triei. Urările „Trăiască poporul 
român, constructor al socialismu
lui!“. „Trăiască pacea ți prietenia 
intre popoare“ erau străjuite, de 
asemenea, de steaguri roții fi tri
colore.

Ora 9. Salutați cu aplauze în
delungi ți puternice urale. au luat 
loc în tribuna oficială tovarășii 
Nicolae Ceauțescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer. Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu. 
Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Alexandru Mo- 
ghioroș, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec. membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretarii 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri. In tribuna ofi
cială au luat loc, de asemenea, 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, ai 
Consiliului de Stat ți ai guver
nului.

.Alături de conducătorii partidu
lui ți statului nostru, în tribună 
se aflau Guy Mollet, secretarul 
general al Partidului Socialist 
Francez (S.F.I.O.), ți Xoussef 
Faysal, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comu
nist Sirian.

In celelalte tribune erau pre- 
zenți conducători ai organizații
lor de masă și ai instituțiilor cen
trale de stat, reprezentanți ai în
treprinderilor și instituțiilor bucu- 
reștene, numeroși fruntași în în
trecerea socialistă, academicieni 
și alți oameni de știință ți cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
precum și numeroși oaspeți de 
peste hotare.

In tribuna rezervată corpului 
diplomatic se aflau șefii misiuni
lor diplomatice acreditați in Re
publica Socialistă România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Fanfara militară a intonat Im
nul de stat al Republicii Socia
liste România.
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Cuvintarea tovarășului
ILIE VERDEȚ

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Praßt tovarăși,
Stimați oaspeți de peste 

hotare.

Poporul român sărbătorește 
astăzi, împreună cu forțele 
progresiste de pretutindeni, 
ziua frăției și solidarității in
ternaționale a oamenilor mun
cii in lupta pentru viață mai 
bună, libertate și independență 
națională, pentru socialism, 
democrație și pace.

Cu prilejul acestei mari săr
bători, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto 3 AGERPRES

Sentimente care au putut fi citite pe toate chipurile

A 45-A ANIVERSARE A CREĂRII U. T. C.

SALUTUL
COMITETULUI CENTRAI Al P. C. R.

ADRESAT UNIUNII TINERETULUI COMUNIST,

Cuvintarea tovarășului 

Petru Enache,
prim-secretar al C. C. al U. T. C. 

rostită la televiziune

de Miniștri adresează tuturor 
celor ce muncesc in fabrici și 
uzine, pe șantiere și pe ogoare, 
în instituțiile de învățămint 
și cultură un salut tovărășesc 
și cele mai calde felicitări pen
tru marile succese obținute în 
toate domeniile activității ma
teriale și spirituale, fn îndepli
nirea programului de înflorire 
multilaterală a patriei noastre.

Salutăm cu căldură prezența 
delegațiilor prietenești de peste 
hotare la această tradițională 
manifestare populară.

Aniversarea zilei de 1 Mai 
este și în acest an întîmpinată 
de poporul nostru cu un bilanț 

bogat de înfăptuiri. Se dezvol 
tă continuu industria noastră 
socialistă, pe baza tehnicii și 
tehnologiei moderne. Sarcinile 
planului de stat pe anul trecut 
au fost realizate și depășite de 
toate ministerele și toate regi
unile țării. Am încheiat în con
diții bune primul trimestru al 
anului în curs, îndeplinind 
prevederile de plan la produc
ția globală industrială cu 101,4 
la sută — ceea ce reprezintă o 
creștere cu 14 la sută față de 
primul trimestru al anului tre
cut. Ridicîndu-și măiestria și
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tineretului
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MASĂ OFERITĂ DE COMITETUL CENTRAL ! 
AL P. C. R. I

ÎNTREGULUI TINERET Al PATRIEI
După marea demonstrație 

de 1 Mai a oamenilor muncii 
din Capitală, Comitetul Cen
tral a) Partidului Comunist 
Român a oferit o masă tovără
șească in parcul Palatului 
Snagov.

Au participat tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol. Alexandru Bîr
lădeanu. Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț. Ma
xim Berghianu, Constantin 
Drăgan, Alexandru Moghioroș, 
Gheorghe Rădulescu, Leonie 
Răutu. Vasile Vîlcu. Ștefan 
Voitec, membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv, secreta
rii C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor

instituții centrale și organiza
ții obștești, activiști de partid. 
Au participat numeroși mem
bri de partid din ilegali

tate, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comite
tului Centra] al Partidului 
Comunist Român, a felicitat 
pe cei prezenți cu prilejul zi
lei de 1 Mai — ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua muncii și a pri
măverii, care, în condițiile so
cialismului, este in același 
timp ziua victoriei în opera de 
construire a societății noi. Oa
menii muncii din Capitală și 
din întreaga țară — a spus 
vorbitorul — au manifestat în 
această zi cu voioșie și entu
ziasm, exprimîndu-și hotări- 
rea nestrămutată de a înfăp
tui neabătut politica partidu
lui care corespunde interese
lor vitale ale întregului popor

— construirea societății socia
liste in România. Partidul 
nostru, partid cu o bogată tra
diție revoluționară, care a tre
cut în anii ilegalității prin 
multe greutăți și care de mai 
bine de 20 de ani conduce na
țiunea română pe calea con
struirii societății noi, va obți
ne, fără îndoială, noi și noi 
victorii în construirea socia
lismului, în sporirea bunăstă
rii materiale și spirituale a 
întregului popor. Aceasta va 
reprezenta în același timp o 
contribuție la întărirea forțe
lor mondiale ale socialismului 
și păcii.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai
— a subliniat vorbitorul — 
a fost și în acest an un prilej 
de puternică manifestare a 
solidarității oamenilor muncii 
din România cu popoarele de 
pretutindeni care luptă împo-
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Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român adresează, cu prilejul sărbătoririi a 45 
de ani de la crearea Uniunii Tineretului Co
munist Român, un cald salut tuturor uteciști- 
lor, tinerilor muncitori, țărani, intelectuali, e- 
levi și studenți de pe întreg cuprinsul patriei.

In cei 45 de ani de existență, Uniunea Tine
retului Comunist a înscris în istoria revoluțio
nară a poporului pagini pline de măreție și 
eroism. Tineretul și organizația sa revoluțio
nară au constituit un ajutor de nădejde al 
partidului în anii grei ai ilegalității, în marile 
bătălii de clasă, în lupta dusă împotriva regi
mului de exploatare, a dictaturii militaro-fas- 
ciste, pentru înfăptuirea insurecției armate, în 
războiul antihitlerist pentru eliberarea patriei 
și înfrîngerea fascismului Din rîndurile ute- 
ciștilor s-au ridicat luptători neînfricați care, 
înfruntând prigoana și teroarea, sacrificîndu-și 
tinerețea și adeseori chiar viața, au dat mi
nimale pilde de abnegație, în slujba cauzei 
partidului, pentru împlinirea năzuințelor și 
aspirațiilor poporului de eliberare națională 
și socială.

Partidul dă o înaltă apreciere contribuției 
pe care tineretul patriei noastre a adus-o la 
înfăptuirea revoluției și construcției socialiste. 
La chemarea partidului, tineretul a partici
pat cu entuziasm la opera de industrializare

a țării, la transformarea socialistă a agrieul- 
turii, la dezvoltarea științei șj culturii, la 
toate marile victorii dobîndite de poporul ro
mân în anii de edificare a noii orînduiri.

Trăim, dragi tineri, într-o perioadă tumul
tuoasă, de intensă activitate creatoare. Prin 
eforturile întregului nostru popor se înfăp
tuiește programul multilateral de înflorire a 
patriei, stabilit de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, se obțin succese de seamă în 
dezvoltarea economiei, în sporirea avuției ma
teriale și spirituale a patriei, în ridicarea con
tinuă a bunăstării poporului. Aceasta deschide 
tineretului largi perspective de afirmare a ta
lentelor și capacității sale, de împlinire a ce
lor mai îndrăznețe aspirații și idealuri. Este 
o datorie de onoare pentru fiecare tînâr — 
muncitor, țăran, intelectual, indiferent de na
ționalitate — să-și consacre toate forțele, toată 
puterea minții și brațelor, întregul său elan, 
pentru a-și aduce deplina contribuție la dez
voltarea industriei, la sporirea producției a- 
gricole, la înflorirea culturii, științei, învâță- 
mîntului, la îndeplinirea obiectivelor și sarci
nilor complexe ale desăvîrșirii construcției so
cialiste.
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Devenită sărbătoare tradi
țională — ziua de 2 Mai prile
juiește în acest an o aniver
sare scumpă tineretului — îm
plinirea a 45 de ani de la crea
rea organizației sale revolu
ționare — Uniunea Tineretu
lui Comunist.

Tînăra generație a întîmpi- 
nat acest eveniment cu impor
tante succese, rod al muncii 
harnice și avîntate, izvorîtă 
din dragostea față de patrie, 
din înalta răspundere față de 
destinele ei luminoase.

Uteciștii, toți tinerii țării, 
au primit cu adîncă emoție, 
mîndrie și recunoștință salu
tul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
adresat cu acest prilej, Uniu
nii Tineretului Comunist, în
tregului nostru tineret. Apre
cierile însuflețitoare, îndem
nurile pline de căldură con
stituie o nouă dovadă a solici
tudinii și încrederii cu care 
partidul se ocupă de conduce
rea și îndrumarea organizației 
noastre, de creșterea și forma
rea tinerei generații, o che
mare înflăcărată adresată ti
neretului de a-și închina ener
gia, entuziasmul și capacita-

tea țelurilor nobile ale înflo
ririi României Socialiste.

Făurită de către partid, a- 
cum 45 de ani, Uniunea Tine
retului Comunist s-a dovedit 
un detașament de nădejde în 
mobilizarea tineretului la ma
rile bătălii de clasă, Ia lupta 
împotriva asupririi și exploa
tării burghezo-moșierești, a 
dictaturii militaro-fasciste, la 
lupta pentru înfăptuirea insu
recției armate și eliberarea 
țării de sub jugul cotropitori
lor hitleriști.

Nenumărate sînt faptele 
eroice și jertfele tinerilor co
muniști care, în anii crînceni 
ai ilegalității, înfruntînd cu 
bărbăție și neînfricare primej
diile și adeseori moartea, au 
intrat pentru vecie în conș
tiința poporului, însuflețind 
cu exemplul lor luminos ge
nerațiile de astăzi și pe cele 
viitoare în munca pentru în
florirea continuă a națiunii 
noastre.

în anii revoluției populare 
și ai construcției socialiste, la 
chemarea partidului, tineretul 
s-a avîntat cu vigoarea și en-
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COLOANELE ENTUZIASMULUI
fürmar« din pag. I)

Mitingul o fost dttchia d> to
varășul Dumitru Fr>pa. membru 
rupleant al Comitetului Executiv 
al CJC. al P.C.R . prim-secretar 
al Comitetului Orfytneitc Bucu
rești al P.C R.

A luat cuvînful tovarășul îlie 
Verdrț. mcmhru ni Cpm/frfuM 
Executiv. al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P C.R . prim-vice- 
țwședinle al Consiliului de Mi
niștri.

CuHntorpfl a fost mjhNniatd In 
repetat p rînduri dr urale și ovații.

Mitingul o luat șfîrșit intr-o at
mosferă de marc entuziasm. Par
ticipanta au reafirmat cu tărie 
hotărî rea întregului nostru popor 
de a urma neabătut politica 
partidului.

Da la cal mai tină/ manlfe- 
ștant și pină In cri mai In rintfd 
dm ma-ro coloană a lui 1 Mai, 
oamenii muncii nu trecut ieri prin 
fata tribunei raportind partidului 
realizările și succesele lor în fn- 
deplinirea sarcinilor de producție, 
In ridicarea pe o treaptă nuri 
înaltă a României socialist^ Săr
bătoarea muncii a concentrat în 
coloana demonstranților elocven
ța realizărilor poporului, forța ac
tivă a sarcinilor care nr mobili
zează pe toți la o muncă rodnică, 
plină de satisfacții. Lozincile lui 
T Mal sînt lozincile muncii, ale 
concentrării tuturor pentru de
plina îndeplinire a ceea ce avem 
zilnic de înfăptuit.

Klogiul muncii — expresia tn- 
suflețMi creatoare a maselor — 
a cunoscut ieri întruchipări emo
ționante. de la cel mai tînăr pînă 
la cel mai vîrstnic cetățean din 
coloana demonstranților.

...Cel mai tînăr manifestant a 
fost, firește. oa un reprezentant 
al primăverii, pionierul. El se 
numește Ștefan Berenghi (clasa 
o V-n R. Școala nr. 2S'> care. în
dată după încheierea mitingului, 
în sunetele tobelor și trompete
lor pionierești, a deschis coloana 
celor mai tineri fii ai țării — pio
nierii Pe deschizătorul coloanei 
pionierești ll cunoașteți : inter
pretul principal din filmul ..Min
gea". premiat în fiecare an. cin
stind astfel, prin învățătură exem
plari. cravata roșie de pionier. 
Un altul, în mină cu un buchet 
de flori, Ștefan Petrescu (clasa a 
V-a, Școala nr. 169), alături de 
toți ceilalți, a intrat în marea pia
ță cu mindria pionierească de a 
putea raporta partidului îndepli
nirea acestei sarcini pe care o au 
toți elevii : învățătura, munca 
prin care ei se pregătesc să de
vină oameni de care patria are 
nevoie, pe care îi așteaptă șan
tierele și fabricile, ogoarele țării 
și institutele de cercetări, cultura 
și știința românească. Vrcînd la 
tribuna oficială, copiii oferă con
ducătorilor partidului și statului 
buchete de flori — flori pentru 
Partidul Comunist Român, părin
tele iubit.

...Din urmă, coloana marii de
monstrații crește, văzduhul e 
plin de steaguri, sonorizat de u- 
ralc. de lozincile cu care oame
nii muncii intră în piață. Ore în 
șir impresionanta coloană munci
torească trece prin fața tribune
lor. însoțită~de care alegorice, 
grafice și lozinci care demon
strează expresiv hotărîrea de a 
munci pentru înflorirea neconte
nită a patriei, hotărîre care însu- 
flețește întregul popor condus de 
partid.

„De partid condus, poporul 
își clădește viitorul"

Drapele, portretele conducăto
rilor de partid și de stat, flori, 
panouri, care raportează in gla
sul cifrelor, victoriile și izbînzile 
obișnuite în întrecerea socialistă. 
Intr-un corp comun, cot la cot, 
deschizind drumul coloanelor, pă
ți und în piață colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la marile uzine bucureștene 
— „Grivița roșie", „23 August" 
și ..Timpuri noi". Nume de sim
bol al faptelor de muncă ero
ism ale clasei noastre munci
toare, nume care sînt legate de 
mari victorii pe frontul econo
miei naționale, al întrecerii so
cialiste.

...Privim carele alegorice, gra
ficele și panourile purtate în co
loana Uzinei ;r2-3 August". Avem 
senzația că asistăm la prezenta
rea unui raport despre dezvolta
rea uzinei, despre forța și vitali
tatea pe care i-o dau de la an 
la an tehnica cu care aceasta este 
înzestrată, spiritul creator al oa
menilor ei. La primul 1 Mai 
liber, muncitorii uzinei au adus 
la demonstrație macheta unei 
tanthete. Uzina nu avusese încă 
timp sa se reprofileze penlru 
producția pașnică. De atunci în 
fiecare an — drumul uzinei cu- 
noscînd dezvoltarea firească a 
întregii noastre economii — co
lectivul de aici a adus la demon
strație mereu alte și alte ma
chete : ale strungurilor Carusel, 
ale motoarelor Diesel, ale morilor 
de ciment, ale locomotivelor de 
mină și de cale ferată, ale loco
motivei Diesel hidraulice, ale 
utilajelor complexe destinate ma
rilor obiective industriale din si
derurgie. chimie, petrol, transpor
turi etc. Astăzi, alături ele ma
chetă. ei aduc la demonstrație și 
raportul unei organizări științi
fice și eficiente a muncii: înde
plinirea și depășirea pionului la 
toți indicatorii in primele patru 
luni ale acestui an, realizarea 
perie plan a 100 de locomotive 
etc. Citim pe o pancardă aflată

Foto : ION CUCU

LA SÀRBÀTOAREA MUNCII
In fața tribunei oficiale, din 

miile de piepturi răsună puternic: 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organiza
torul tuturor victoriilor noastre/", 
„Trăiască atotbiruitoarea învăță
tură marxist-leninistă I", „Tră
iască unitatea clasei muncitoare 
din lumea întreagă în lupta pen
tru pace, democrație și socia
lism /“.

Grupuri de muncitori poartă 
portretele membrilor Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
Român, încadrate de rînduri ne- 
sfîrșite de steaguri roșii și trico
lore și de o mare pancartă cu ura
rea : „Trăiască Partidul Comunist 
Român!". Pe toată lărgimea pieței 
se desfășoară apoi lozincile : 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socia
listă România I“ și o înflăcărată 
chemare „Înainte pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român". Sînt purtate portrete 
ale lui Gheorghe Gheorghiu-Def, 
fiu credincios al poporului român.

Pe mari pancarte se puteau 
citi cuvinte de salut adresate în 
această zi a solidarității interna
ționale a celor ce muncesc po
poarelor frățești din țările socialis
te : „Trăiască și să se întărească 
în veci prietenia și colaborarea 
frățească între popoarele român 
și popoarele țărilor socialiste /", 
„Trăiască unitatea țărilor socia
liste sub steagul marxism-leninis- 
mului /".

Miile de participant la marea 
demonstrație transmit salutul lor 
frățesc popoarelor din fiecare ța
ră socialistă, manifestă pentru u- 
nitatea dintre poporul român și 
popoarele țărilor socialiste.

în coloana metalurgiștilor de la 
Uzina ,,23 August" . ..Organizînd 
mai bine producția, folosind ra
țional fondul de timp, vom rea
liza peste plan în anul 1967 
15 000 000 lei la producția marfa 
vîndntă și încasată, 2 500 000 lei 
beneficii și vom spori producti
vitatea muncii cu 3.1 la sută față 
de sarcina planificată“.

Modul concret și chibzuit în 
care este exprimat acest angaja
ment reprezintă deja- o garanție 
a realizării lui. Acest angajament 
este extras din scrisoarea pe care 
colectivul uzinei, studiind toate 
posibilitățile de organizare cit mai 
bună a muncii, de folosire ra
țională a timpului de lucru, a 
trimis-o în preajma zilei de 1 
Mai Comitetului Central al Par
tidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

...Atmosfera de entuziasm fi
rească morii sărbători se desfă
șoară sub coordonatele concrete 
alo programului stabilit de partid 
penlru ridicarea calitativă a în
tregii activități economice. Lo
zincile și angajamentele înscrise 
pe panouri au un caracter con
cret. de lucru, sînt adevărate 
puncte de reper pentru vitalitatea 
economiei noastre. „Oameni ai 
muncii din industrie, să gospo
dărim cu grijă materiile prime 
și materialele, sa reducem consu
mul de metal". Am notat această 
lozincă de lucru din coloana ra
ionului Tudor Vladimirescv. Am 
reînfîlnit-o multiplicată — ca un 
ecou al sarcinii trasată de partid 
de o utiliza metalul cu eficiență 
economică cît mai ridicată — în 
zeci de coloane. Colectivul de 
la Uzina „Eleclroaparataj" s-a an
gajat să realizeze prin reproiec- 
tări și introduceri de tehnologii 
noi în 7-967 o economie de 100 
tone metal. Cel de la fabrica de 
mașini unelte și agregate 
(F.M.U.A.B.) — 46 tone din 
care se vor confecționa în plus 
4 strunguri Carusel de 1250 mm. 
Cel al fabricii de cabluri și ma

Coloana primăverii a adus Capitalei suflul marii sărbători

teriale electroizolante, prin utili
zarea maselor plastice în locul 
metalului — 2794 tone.

...Privirile se opresc asupra u- 
nei machete uriașe purtată de 
zeci de demonstranți. Ea repre
zintă unul dintre obiectivele 
care întregesc peisajul industrial 
al Capitalei, un frumos ansamblu 
cu turnuri de beton și acoperiș 
de sticlă: Termocentrala Bucu- 
reșli-Sud. Constructorii și mon- 
forii ei raportează partidului că 
au realizat pînă la 1 Mai 37 la 
sulă din planul anual de inves
tiții.

Intr-o coloană — cea a Direc
ției orășenești de statistică — am 
întîlnit o imagine sintetică a tu
turor cifrelor înscrise pe carele a- 
legorice, panouri, grafice și lo
zinci. „Industria orașului Bucu
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Constructorii Combinatului 
siderurgic și-au îndeplinit și de
pășit toate angajamentele luate 
în cinstea zilei de 1 Mai. Numai 
în acest an, ei au montat peste 
3000 tone utilaje mecanice și e- 
chipamente electrice, peste 17 000 
tone construcție metalică și au 
turnat mai mult de 140 000 mc 
beton, au excavat peste 600 000 
m c pâmint. în coloane sînt 
peste 467 brigăzi și echipe, 3330 
de muncitori, maiștri și ingi
neri evidențiați în întrecerea 
socialistă. Recunoaștem între 
demonstranți pe constructorii 
navelor fluviale și maritime. Ei 
raportează că de la începutul 
anului și pînă în prezent, va
loarea producției globale dată 
peste plan e de aproape 
6 500 000 lei. 

rești și-a îndeplinit planul de 
producție pe primele patru luni 
ale anului în ziua de 28 aprilie... 
Uzinele bucureștene au dat peste 
plan, în primul trimestru al anu
lui, prin reducerea cheltuielilor 
de producție planificate, econo
mii în valoare de 129 414 000 și 
beneficii în valoare de 162 133 000 
lei". O imagine a forjei și eco-

„Tinerețea fericita 
de partid ni-e făurită"

...O carte imensă, simbolul pre
ocupărilor cotidiene, a efortului 
definitoriu pentru lumea școlii, 
străbate piața, purtată de adoles
cenți în uniformă albastră de li-

• HUNEDOARA
Au trecut mai întîi furna- 

liștiiT oțelarii și laminoriștii. 
Cifre înscrise pe un panou 
arătau că de la începutul 
anului '„inima de oțel“ a Hu
nedoarei a pompat pe arterele 
patriei 5 000 tone fontă, 4 000 
tone oțel și 13 000 tone lami
nate finite ppste prevederile 
de plan. Lucrătorii de la între
prinderea de construcții side
rurgice Hunedoara care au zi
dit cetatea de foc, creatorii 
furnalului, ai oțelăriilor și la- 
minoarelor, creatorii orașului 
au raportat : terminarea repa
rațiilor capitale la cuptoarele 
3 și 2 de la oțelărie, mărirea 
capacității acestora. în seara 
zilei de 30 aprilie, la orele 
23,20, din cuptorul nr. 2 s-a re
vărsat pură și incandescentă 

nomlei Capitalei, o imagine care 
întregește tabloul eforturilor de 
muncă constructivă și creatoare, 
de-a lungul și de-a latul patriei, 
al întregului nostru popor. O 
imagine care reflectă îndeplini
rea, pas cu pas, a programului 
multilateral de dezvoltare a Ro
mâniei, stabilit de Congresul al 
IX-lea al partidului.

ceeni. Pe filele ei pot fi citite cî- 
teva rînduri: „Tinereții din țara 
noastră îi sînt deschise toate dru
murile spre piscurile cele mai 
înalte ale științei și culturii".

prima șarjă închinată zilei de 
1 Mai. La aceste succese, con
structorii de locuințe au adău
gat : în curind, la Hunedoara 
va fi gata al 10 000-lea apar
tament.

e cluj

în ochii miilor de de
monstranți, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți se oglindește bucuria co
mună a succeselor cu care au 
întimpinat acest 1 Mai. Notăm 
cîteva cifre semnificative de 
pe pancartele muncitorilor U- 
zinei metalurgice „Unirea". 
De la naționalizare și pînă în 
prezent, colectivul de muncă 
al acestei întreprinderi a li
vrat 8614 mașini textile. De 
acum și pînă în 1970 vor fi 
livrate în țară și străinătate 
8458 mașini.

...„în cincinal, pentru dezvolta
rea învățământului se vor cheltui 
3,5 miliarde lei, vor fi construite 
4 000 săli de clasă". O pancartă 
se ridică printre sute de steaguri, 
panouri și grafice deasupra coloa
nei demonstranților, în tălăzuirea 
continuă ce străbate piața. înca
drați în coloana oamenilor muncii 
din raionul 1 Mai, trec elevii Li
ceului C. A. Rosetti...

Două secvențe din filmul marii 
demonstrații...

...Manuale universitare își des
fac filele în adierea vîntului pri
măvăratec. Pe fiecare pagină — 
repetîndu-se ca un leit-motiv — 
o cifră : 110 000. Cifra are valoare 
reală : reprezintă numărul specia
liștilor cu pregătire superioară 
care în anii acestui cincinal își vor 
face debutul în profesiune.

Pentru studenții care trec prin 
Piața Aviatorilor — o coloană u- 
nind într-un splendid buchet tine
rețea, entuziasmul și romantismul 
— prezentul înseamnă aprofun
darea unor temeinice cunoștințe. 
Pancartele pe care le poartă viito
rii ingineri, profesori, medici, a- 
gronomi, artiști — înscriind suc
cesele lor la examene, în sesiunile 
cercurilor științifice, la concursu
rile artistice — sugerează că lumea 
amfiteatrelor dovedește față de 
sine mari exigențe, impunîndu-și 
o conduită de muncă și de viață 
definite de o înaltă responsabili
tate socială.

...Oamenii de știință — cerce
tători din institutele Academiei și 
din institutele departamentale — 
și-au înscris succesele pe uriașe 
panouri, în cifre care sugerează 
că știința noastră este suficient de 
pregătită și de matură pentru a 
ajuta efectiv producția. în ultimii 
ani laboratoarele institutelor de 
cercetări și ale universităților, în 
care majoritatea cercetătorilor sînt 
tineri, au înregistrat realizări im
portante, atît în cercetarea fun
damentală cît. si în cea cu carac
ter aplicativ.

Astăzi, printre purtătorii ștafe
tei s-au aflat Iolanda Balaș, Viori
ca Viscopoleanu, Virgil Hnat, 
Gheorghe Iancu, recordmeni și 
campioni mondiali. Ieri, toți a- 
ceștia ca și alți colegi ai lor, se 
aflau în coloanele cravatelor roșii, 
visînd la împlinirea marilor lor pa
siuni. Momentul acestui schimb 
de ștafetă, astăzi festiv, este coti
dian la noi și se petrece cu cea 
mai deplină certitudine. Mișcarea 
sportivă de masă a luat proporții 
nebănuite în anii socialismului.

în semn de omagiu, sportivii în
scriu pe gazonul acestui stadion 
în mișcare cuvinte scumpe nouă, 
tuturor, P.C.R. și R.S.R.

în tradiția marii sărbători, în 
după amiaza zilei de 1 Mai, oa
menii muncii și-au petrecut ziua 
de odihnă în parcuri și păduri la 
iarbă verde, au asistat la specta
colele artistice din sălile caselor 
de cultură și de pe estradele din 
aer liber, au participat la compe
tiții sportive.

Pe regiune, planul produc
ției globale a fost realizat în 
proporție de 102,4 la sută. E- 
conomiile obținute peste plan 
la prețul de cost sînt de a- 
proape 7 milioane lei.

• ORADEA
în coloana oamenilor muncii 

români, maghiari și de alte 
naționalități, ce străbat Piața 
Victoriei, participă pentru pri
ma dată, la tradiționala ma
nifestație, constructorii noilor 
obiective industriale ce se 
înalță în zona de vest a Ora- 
dei. în coloana uzinei „înfră
țirea" tinerii poartă drapelul 
organizației U.T.C. înmînat 
de C.C. al U.T.C. cu ocazia 
celei de a 45-a aniversări, ex
presie a prețuirii realizărilor 
obținute de organizația U.T.C. 
din uzină.

CWlniTAREA EOVARÂȘM

IIIE VERDEf
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mobilizîndu-șl energiile și pri
ceperea, inginerii, tehnicienii, 
muncitorii patriei obțin suc
cese în creșterea producti
vității muncii, in reduce
rea prețului de cost, în îmbu
nătățirea calității producției. 
Avem toate posibilitățile ca și 
în acest an, muncind cu elan 
și perseverență, să îndeplinim 
și să depășim prevederile pla
nului în industrie, asigurînd 
premise solide penlru transpu
nerea în viață a tuturor obiec
tivelor cincinalului.

Prin munca harnică a țăra
nilor, a mecanizatorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, a tu
turor oamenilor muncii de la 
sate rodesc măsurile adoptate 
de partid și guvern pentru dez
voltarea multilaterală și com
plexă a agriculturii. Anul tre
cut s-a obținui, cea mai mare 
recoltă de cereale din istoria 
țării. Se află intr-un stadiu 
înaintat lucrările agricole de 
primăvară ; la principalele 
culturi campania de însămîn- 
țări se apropie de sfîrșit.

Intelectualitatea țării noastre 
adaugă noi creații și realizări 
de valoare patrimoniului spiri
tual al poporului, aducînd o 
prețioasă contribuție la propă
șirea patriei.

Pe tot cuprinsul patriei se 
desfășoară o vastă activitate 
de construcții de locuințe, in
stituții de cultură și medico- 
sanitare, care schimbă continuu 
înfățișarea orașelor și satelor 
românești. Pe baza rezultate
lor obținute în dezvoltarea e- 
conomiei naționale sînt puse în 
aplicare măsuri de ridicare a 
nivelului de trai al populației, 
în acest an a intrat în vigoare 
noul sistem de pensionare a 
salariaților, pensionarea țăra
nilor cooperatori, au fost re
duse prețurile la unele produse 
de larg consum.

Toate aceste realizări sînt 
rodul eforturilor și activității 
creatoare a celor ce muncesc 
de la orașe și sate, sînt rezul
tatul aplicării în viață a poli
ticii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, forța 
conducătoare a societății noa
stre, inițiatorul a tot ce este 
înaintat, progresist, al măreței 
opere de dezvoltare și înflo
rire a României socialiste 1 în
făptuirile de pînă acum ne dau 
deplina certitudine că întregul 
nostru popor, însuflețit de 
perspectivele luminoase ale 
viitorului, va îndeplini cu de
plin succes programul măreț 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră !

Dragi tovarăși,

Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
poporul nostru își reafirmă 
sentimentele sale de puternică 
solidaritate cu forțele soci
ale care, pe întregul glob, 
luptă împotriva imperialismu
lui, pentru pace, democrație și 
progres social.

întărirea prieteniei frățești, 
a legăturilor multilaterale cu 
toate țările socialiste constituie 
preocuparea centrală a politi
cii externe a partidului și sta
lului nostru. Adresăm calde fe
licitări și urări de continuă 
prosperitate popoarelor din Al
bania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
China, Cuba, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Germană, 
Iugoslavia, Mongolia. Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică, 
Republica Democrată Vietnam, 
care, sub conducerea partide
lor comuniste și muncitorești, 
obțin importante succese în 
dezvoltarea economiei și cul
turii, în ridicarea nivelului de 
trai, în construirea noii socie
tăți. Prin realizările lor, țările 
socialiste exercită o puternică 
influență asupra proceselor 
fundamentale ale lumii con
temporane, întăresc forțele 
mondiale ale progresului și 
păcii. Ideile socialismului — a 
căror primă întruchipare a 
constituit-o victoria de acum 
50 de ani a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — 
pătrund tot mai adînc în con
știința maselor, își sporesc con
tinuu forța de atracție în lume.

Sentimentele noastre de a-
• dîncă solidaritate frățească se 

îndreaptă spre poporul viet
namez, care luptă cu eroism 
împotriva agresorilor imperia
liști pentru a-și apăra liberta
tea, independența, dreptul de 
a fi singur stăpîn în patria sa. 
Poporul român este alături de 
poporul vietnamez cu încrede
rea nestrămutată în triumful 
final al cauzei sale drepte.

Adresăm un călduros salut

Masă oferită de Comitetul 
Central al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

triva asupririi și exploatării, 
pentru independență naționa
lă, pentru socialism și pace. 
Demonstrația noastră de as
tăzi — a spus tovarășul Nico
lae Ceaușescu — a fost o de
monstrație a sentimentelor de 
solidaritate internaționalistă 
ale poporului român, a hotări- 
rii sale de a lupta pentru uni
tatea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste, a întregului front 
antiimperialist mondial. 

prietenesc tuturor popoarelor 
care luptă pentru independență 
și suveranitate, pentru liber
tate, penlru apărarea ființei 
lor naționale și sîntem încre
dințați Hi vor obține noi vic
torii împotriva neocolonialis- 
mului, pentru dezvoltarea e- 
conomică, socială și politică de 
sine stălăloare.

Transmitem salutul nostru 
de luptă clasei muncitoare, 
tuturor oamenilor muncii, 
forțelor democratice și progre
siste din țările capitaliste. Ne 
exprimăm solidaritatea inler- 
naționalistă cu partidele comu
niste din întreaga lume, pu
ternice forțe ale progresului 
social, care desfășoară o luptă 
plină de abnegație, unele din
tre ele în adincă ilegalilate, 
înfruntînd teroarea dezlănțui
tă de reacțiune, pentru mobi
lizarea maselor la apărarea in
tereselor lor vitale, pentru so
cialism.

întregul nostru popor își 
manifestă și cu acest prilej 
simpalia și solidaritatea eu 
lupta poporului grec împo
triva reacțiunii și cere să se 
înceteze măsurile de represiu
ne și teroare, să se restabi
lească legalitatea, să nu se în
treprindă nimic care să pună 
în primejdie viața patrioților 
și democraților greci.

în condițiile actuale, cfnd 
cercurile reacțiunii mondiale, 
în frunte cu imperialismul 
american, se amestecă brutal 
în treburile altor popoare, 
atentează la independența și 
suveranitatea lor, se impune ca 
o cerință imperioasă unirea 
tuturor forțelor progresului, în 
primul rînd întărirea unității 
și coeziunii țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și mun
citorești. Acționînd cu perse
verență în acest spirit, Partidul 
Comunist Român nu va 
precupeți nici un efort pentru 
a-și aduce și pe viitor contri
buția la cauza nobilă a unită
ții țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești.

România socialistă desfășoa
ră pe plan internațional o 
politică activă de pace. în spi
ritul Declarației de la Bucu
rești din 1966, partidul și gu
vernul nostru militează pentru 
asigurarea securității europene, 
pentru promovarea relațiilor 
de colaborare cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea 
lor social-politică, pe baza 
respectării independenței și 
suveranității naționale, nea
mestecului în afacerile inter
ne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, a dreptu
lui imprescriptibil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta.

Poporul român își exprimă 
încrederea că prin acțiunea 
unită și hotărîtă a tuturor 
celor cărora Ie sînt scumpe in
teresele fundamentale ale uma
nității, cauza păcii va triumfa 
în întreaga lume !

Dragi tovarăși,
Trăim vremuri de adînci 

transformări în toate dome
niile vieții societății noastre, 
de neîntrerupt progres social. 
Directivele Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român constituie un program 
însuflețitor de dezvoltare a in
dustriei, agriculturii, științei și 
culturii, de ridicare a țării spre 
noi culmi ale civilizației 
socialiste. întregul nostru 
popor, animat de încredere 
nestrămutată în politica parti
dului, muncește cu avînt și 
hotărîre neabătută pentru 
transpunerea în viață a acestui 
program. Conducerea parti
dului și statului este pe deplin 
încredințată că muncitorii, lu
crătorii de pe ogoare, făurito
rii de valori spirituale, toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, strîns uniți în 
jurul partidului, își vor mo
biliza toate capacitățile și for
țele creatoare, pentru a înde
plini și depăși obiectivele pla
nului de stat, spre binele în
tregului nostru popor, al pros
perității României socialiste.

Trăiască 1 Mai, Ziua solidari
tății și frăției internaționale a 
celor ce muncesc !

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

Să triumfe cauza unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale !

Trăiască pacea în întreaga 
lume !

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Comitetu
lui său Central, înainte spre 
noi și importante succese în 
desăvîrșirea construcției so
cialiste I

în încheiere, tovarășul Nico
lae Ceaușescu a toastat pentru 
Partidul Comunist Român, 
conducătorul încercat al po
porului român, pentru poporul 
român — constructor al socia
lismului —, pentru solidarita
tea internațională a tuturor 
celor ce muncesc din toate ță
rile, pentru triumful păcii și 
socialismului. Secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. a urat 
apoi noi succese în muncă, 
sănătate și fericire tuturor ce
lor prezenți.



A 45-a ANIVERSARE A CREĂRII U.T.C.
SALUTUL COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R. 

adresat Uniunii Tineretului Comunist, întregului 
tineret al patriei

(Urmare din pa£ W

Orânduirea nnastr« socialist« se dez- 
vol’ă pe ban științei și tehnicii celei 
mai înaintate, a cerințelor revoluției ieh- 
nico-științifice contemporane. Aceasta 
face necesar ca tînăra generație si-si 
îmbogâțeasri necontenit aunoștințele 
profesionale si de cultură general«, 
sâ-și însușeascA ceea ce este nou în 
știință și tehnic«, pentru a putea duce 
cu cinste, mai departe, pe noi culmi 
mfirețele realizări ale socialismului.

Uniunii Tineretului Comunist, orga
nizațiilor sale le revine sarcina să des
fășoare o neobosî’â activitate de mobi
lizare a maselor largi ale tineretului 
pentru a participa activ, cu pasiune și 
entuziasm. la lupta întregului popor de 
ridicare a economiei naționale, de în
florire a națiunii socialiste, să educe 
tînăra generație în spiritul dragostei 
față de patrie, al prețuirii trecutului 
glorios de luptă al clasei muncitoare, 
al poporului nostru.

Tinerii societății noastre, dezvoltîn- 
du-și conștiința revoluționară, însușin- 
du-și creator învățătura marxist-leni- 
nistâ, trebuie să devină militanți neo- 
bosiți pentru progresul social, pentru 
idealurile socialismului și comunismu
lui. Prin întreaga lor comportare în 
muncă, în societate și în viața de fami
lie. tinerii trebuie să manifeste trăsătu
rile omului înaintat al zilelor noastre

— cinste, demnitate, perseverență, ati
tudine civilizată, înalt spirit de răs- 
pur. iere față de îndatoririle sociale.

Tmeretului patriei noastre ii revine 
înalta îndatorire de a fi un factor activ 
in înfăptuirea politicii externe a parti
dului și statului nostru. El trebuie să-și 
aducă și în viitor contribuția la dezvol
tarea prieteniei frățești cu tineretul din 
țările socialiste, ia întărirea solidarită
ții și unității de acțiune a tineretului 
din întreaga lume, în lupta împotriva 
imperialismului, a oricărei forme de co
lonialism, pentru apărarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, pentru triumful cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român are ferma convingere 
că tinerii comuniști, întregul nostru ti
neret — din uzine, de pe ogoare, de 
pe șantiere, din instituțiile de învăță- 
mînt, știință și cultură — vor munci 
cu și mai mult elan, împreună cu în
tregul nostru popor, pentru traducerea 
în viață a politicii partidului de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

Cu prilejul acestei glorioase aniver
sări a tineretului patriei noastre vă 
urăm, dragi tineri, noi și însemnate 
succese în muncă și viață, în activita
tea pe care o desfășurați pentru con
tinua înflorire și propășire a patriei 
noastre — Republica Socialistă Româ
nia 1

Cuvîntarea tovarășului 
PETRU ENACHE

rostită la televiziune
(Urmare din pog. 1)

tuziasmul caracteristice vîr- 
stei, pretutindeni unde s-a înăl
țat edificiul noii orînduiri, 
creînd minunate tradiții de 
participare însuflețită la efor
turile întregului popor — tra
diții cu care tineretul nostru 
se mîndrește și pe care Ie con
tinuă cu cinste.

In iureșul muncii, pe mari
le șantiere ale țării, la Bum- 
bești-Livezeni, Agnita-Botorca 
și Salva-Vișeu, în cetatea oțe
lului de la Hunedoara, pe șan
tierele luminii de la Bicaz și 
Argeș, la înălțarea noilor ora
șe industriale, în bătălia pen
tru transformarea socialistă a 
satului, în lupta pentru pro
gresul vieții spirituale, tinere
tul s-a situat în primele rîn- 
duri, înscriindu-și cu litere de 
aur numele la toate marile 
victorii obținute de poporul 
român în anii socialismului.

In această perioadă de pro
funde înnoiri sociale, și-au fă
cut ucenicia revoluționară în 
rindurile Uniunii Tineretului 
Comunist, noi generații de 
luptători comuniști, a crescut 
un tineret viguros, harnic și 
talentat, cu o concepție înain
tată despre lume și viață, un 
tineret pentru care slujirea 
devotată a cauzei partidului 
și poporului reprezintă cea 
mai sfîntâ îndatorire.

Aniversarea creării Uniunii 
Tineretului Comunist are loc 
în condițiile în care poporul 
nostru, muncind cu elan, ob
ține succese remarcabile în 
înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al IX-lea al 
partidului, în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei 
și culturii, în ridicarea nivelu
lui de trai al populației.

Ca urmare a realizărilor do- 
bîndite, tineretul are asigura
te condiții nelimitate pentru 
a-și afirma și valorifica apti
tudinile și capacitatea sa crea
toare, pentru a-și împlini vi
surile cele mai îndrăznețe.

In țara noastră sînt larg 
deschise porțile școlilor de 
toate gradele, fiecare tinăr are 
posibilitatea de a-și alege pro
fesiunea dorită, de a munci în 
domeniul în care iși poate va
lorifica cel mai bine pricepe
rea și cunoștințele în folosul 
său și al colectivității, de a 
beneficia de condiții de odih
nă. de recreere, de a-și dez
volta armonios personalitatea, 
universul spiritual.

Tinerii sînt conștienți că 
toate aceste cuceriri sînt rodul 
luptei și muncii părinților și 
fraților mai mari, al muncito
rilor, țăranilor și intelectuali
lor. sînt rodul politicii parti
dului de dezvoltare multilate
rală a țării, de sporire neînce
tată a avuției materiale și spi
rituale a societății Datoria 
supremă a fiecărui tînăr este 
de a răspunde grijii cu care 
este înconjurat, condițiilor 
care îi sînt create, sporindu-și 
energiile, entuziasmul și forța 
creatoare pentru dezvoltarea 
industriei și agriculturii, învă- 
țind necontenit pentru a-și 
însuși temeinic și a duce mai 
departe comorile științei și 
culturii, dărvindu-se fără pre
get înfăptuirii mărețului pro
gram al partidului de desăvâr
șire a construcției socialiste în 
patria noastră.

Uniunea Tineretului Comu
nist, îndeplinindu-și înalta 
menire de ajutor credincios al 
partidului in educarea comu-

nîstă a tinerei generații, îșl va 
face un titlu de onoare din a 
cultiva în conștiința tinerilor 
hotărîrea de a sluji neabătut 
cauza nobilă a partidului co
munist, dragostea nețărmurită 
față de patria socialistă și po
porul muncitor, trăsăturile 
moralei comuniste, combativi
tatea și intransigența față de 
tot ceea ce este perimat și re
trograd, de a face din fiecare 
tînăr un purtător al ideilor 
noi și înaintate, un militant 
activ pentru aplicarea lor în 
viață.

La a 45-a aniversare, Uniu
nea Tineretului Comunist se 
prezintă ca o organizație pu
ternică, în rîndurile căreia ac
tivează aproape 2 300 000 
membri, tineri români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități care, însuflețiți de 
năzuințe comune, de o nețăr
murită dragoste față de pa
trie, muncesc neobosit pentru 
înfăptuirea idealurilor lumi
noase cărora cei mai buni fii 
al poporului muncitor le-au 
închinat tot ce au avut mai 
scump, munca și viața lor.

Tineretul român, însuflețit de 
nobilele sentimente ale patrio
tismului socialist și interna
ționalismului proletar, susține 
din toată inima politica inter
nă și externă a partidului și 
guvernului care întruchipează 
interesele și aspirațiile funda
mentale ale poporului, slujeș
te cauzei socialismului și păcii. 
Pătruns de nemărginită dra
goste față de patrie și harni
cul nostru popor, tineretul ro
mân, în același timp militea
ză pentru eontinua întărire a 
legăturilor de prietenie fră
țească cu tineretul tuturor ță
rilor socialiste, el este animat 
de ideile respectului față de 
viața și munca popoarelor șl 
tineretului lumii, ale solidari
tății active cu lupta popoare
lor împotriva imperialismului

șl colonialismului, cu forțele 
care luptă pe toate meridia
nele pentru libertate, pace și 
progres.

Pentru fiecare utecist, pen
tru fiecare tînăr e mai puter
nic ca oricînd sentimentul că 
izvorul izbînzilor noastre, pre
cum și chezășia înfăptuirilor 
viitoare, se află în conducerea 
de către partid a Uniunii Ti
neretului Comunist, în grija 
plină de dragoste cu care co
muniștii călăuzesc pașii tinerei 
generații în munca și viața de 
fiecare zi.

In aceste momente sărbăto
rești gîndurile noastre înari
pate se îndreaptă cu adîncă 
recunoștință spre Partidul 
Comunist Român — călăuza 
încercată și sigură a poporu
lui, conducătorul și îndrumă
torul iubit al tineretului. Pro
fund atașat politicii marxist- 
leniniste a partidului, devotat 
trup și suflet Intereselor po
porului. tineretul țării asigură 
solemn partidul comunist, Co
mitetul său Central, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că nu 
va precupeți nici un efort pen
tru ca, alături de toți oamenii 
muncii, să contribuie la spori
rea neîncetată a avuției mate
riale și spirituale a patriei, la 
realizarea cu succes a progra
mului de desăvîrșire a con
strucției socialiste elaborat de 
Congresul al IX-lea.

In aceste momente sărbăto
rești, Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist a- 
dresează tuturor uteciștilor, 
tinerilor muncitori, țărani. In
telectuali, elevi și studenți de 
pe întregul cuprins al țării 
cele mai călduroase felicitări, 
împreună eu urarea de a ob
ține noi succese în muncă, în 
învățătură, în întreaga viață 
închinată înfloririi și propăși
rii scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.
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Vă invităm să urmăriți împreună cu 

o echipă de reporteri ai ziarului nostru 

reportajul-scenariu al unei seri de 

neuitat desfășurate sub efigia acele

iași tinereți în flux continuu.

2 mai 1967. Ziua tineretului patriei și cea de-a 
45-a aniversare a întemeierii Uniunii Tineretu
lui Comunist. Bucureștiul trăiește acum ora tine
retului său. De sus, poposim deasupra colierului 
de smaragde ale orașului. O lume de basm, in
tr-un decor natural, întruchiparea în verde a 
vitalității unui pămint generos al oamenilor, ge
neroși nu numai în munca lor dar și in orele da 
exuberanță ale veseliei lor. încet — încet, culo
rile de lumină ale peninsulei inaintînd în apele 
de cleștar ale lacurilor se estompează filtrate de
crepusculul serii. Coborim.

începe vasta 
debarcare !

în timpul carnavalului

Jos — deși privirea nu 
mai poate îmbrățișa în
treaga panoramă — pei
sajul își dezvăluie, cu 
zgîrcenie parcă, adevărata 
dimensiune. Principalele 
străzi ale Capitalei — și 
cine poate susține ca „ne
principala", una măcar din 
cele aproximativ 5 000 de 
străzi ale Bucureștiului ? 
— trăiesc atmosfera unei 
însuflețiri deosebite, ca-n 
preajma marilor eveni
mente. Unic și comun 
sens : Parcul Herăstrău — 
Carnavalul tineretului.

— La carnaval ?
— Ar mai putea exista 

o atlă adresă, ne răspun
de, tot c-o întrebare, ca
zangiul Vasile Tunăreanu, 
de Ta „Grivița roșie". Pri
viți, sîntem aproape toți 
colegii din secție.

Mașina 31, stația Piața 
Romană. Veselie, voie 
bună, chemări. Satisfacția 
crește în raport direct pro
porțional cu animația. 
„Mi-ar -fi greu să apreciez, 
„să judec' bucuria de pe 
chipul fiecăruia" — măr
turisește tînărul jurist Ovi- 
diu Zărnescu, judecător la 
Tribunalul popular al ra
ionului 1 Mai. In troleibu- 
sul 82, cîțiva reprezentanți 
(cu atîtia reușim să schim
băm o vorbă, în această 
aglomerație) ai Universi
tății : Dumitru Popa, stu
dent, anul V, Facultatea 
de drept, Ion Angliei, a- 
sistent universitar, Facul
tatea de biologie, Adriana 
Pătărlăgeanu, studentă, a- 
nul V, biologie și medicul 
Emil Pătărlăgeanu de la 
Cîmpina, soțul — și „in
vitatul de onoare" — al 
Adrianei, (sosit „special" 
din Cîmpina pentru car
naval). Un răspuns co
mun : „Ce ne îndeamă să 
mergem ? — e greu de 
exprimat. Am așteptat mo
mentul cu emoție. La în
toarcere poate am avea mai 
multe de spus".

Ajungem, odată cu ani
mația generală, în apro
pierea parcului. Pe cele 
șase porți principale, îm
podobite cu arcuri carna
valești (o poartă maramu

reșeană, una sub formă 
de imensă mască, alta po
loboc. poarta de flori, car
tea de basme...) fluvii în
tregi de tineri, zeci de mii 
de băieți și fete ; munci
tori, ingineri și tehnicieni, 
pătrund atrași de tentația 
„interioarelor". Spre cele 
patru zări, trompeții dau 
semnalul. începe vasta de
barcare.

în țara
cintecului...

„Țara cîntecului", e a- 
menajată între lacul He
răstrău și cea de a doua 
poartă maramureșană de 
la intrarea Carnavalului. 
Șase ansambluri artistice 
de muzică populară româ
nească „Ciocîrlia", „Peri- 
nița", Ansamblul folcloric 
studențesc, Ansamblul 
M.F.A., Orchestra de mu
zică populară a Radiotele- 
viziunii și alte numeroase 
formații artistice de ama
tori „populau" țara cînte
cului, (soliști : Damian 
Luca, Angela Moldovan, 
Ion Cristoreanu, Aurelia 
Fătu-Răduțu, Benone Si- 
mulescu).

Ieșim din țara cîntecu- 
lui — printr-un imens tu
nel de ghirlande (în tot 
parcul au fost întinse 60 
kilometri de ghirlande) și 
ajungem în țara surîsului. 
Pe o plută ancorată la 
mal, se afla Ion Dacian și 
colectivul de actori ai 
Teatrului de Operetă.

Trece lebăda
pe ape...

O pată de liniște și re
culegere în agitația parcu
lui : mișcarea lentă, înce
tinită a dansului. Lebede
le celebrei legende de dra
goste, căreia muzica lui 
Ceaikovschi i-a potențat 
inspirat sensurile, și-au 
găsit ambianța fami
liară : pe scena vastă a 
lacului evoluția Teatrului

I

V

de Operă și Balet e —- în 
modul cel mai simplu! — 
feerici.

Rătăcind de la un \țărm 
la altul, primită cu tăcere 
gravă, uitată apoi, retipă
rind — tulburătoare — 
între două momente de 
voioșie zgomotoasă, po
vestea frumoasei Odilie și 
a nefericitului prinț pare 
un vis al lacului, un dor 
de puritate și împlinire, u- 
neori uitat, mascat de vi
talitatea exuberantă, dar 
mereu viu. | .//)

în tabăra 
haiducilor

da Comediei este trans- 
J /formată de actorii a patru 

g teatre bucurcștene (Tea- 
K.tn.il Național, Teatrul de 
'Comedie, Teatrul de Copii 
și Tineret „Ion Creangă“, 
Teatrul C.F.R. Giulești) 
într-o tribună a umoru
lui. Alecsandri se dove
dește din nou iremidiabil 
tînăr.

Mesagerii prospețimii 
clasicilor sînt dintre cei 
mai cunoscuți actori ai 
scenelor noastre : Grigore 
Vasiliu Birlic, Ion Finteș- 
teanu, Marcel Anghelescu, 
Nicolae Gărdescu, Amza 
Pellea. Cosma Brașoveanu 
și alții.

(airul III). Firește, cea 
de participând la această 
grandioasă serbare a tine
reții dar și bucuria de a 
fi realizat prima noastră 
lucrare scenografică.

S-a dansat
pînă tîrziu.»

Trecem peste podul ar
cuit dinspre Muzeul Satu
lui și, în păduricea din 
spatele Mioriței, luăm 
parte la o intea-esantă sce
nă istorică din viața Bucu
reștilor secolului al XVIII- 
lea. Pînă pe adci se întin
dea, altădată, umbra co
drilor Vlăsiei. în jurul 
unui imens foc haiducesc 
sînt rotiți 40 de haiduci, 
înarmați cu durde și 
pistoale, ceata lui Toma, 
stăpînul.

Corul bărbătesc al an
samblului „Perinița" re
constituie cu autenticitate, 
în seara carnavalului, o 
viață de tabără haidu
cească, o filă istorică din 
lupta eroică a poporului 
nostru pentru eliberare so
cială. De dincolo, de neste 
lacuri, glasului prelung, 
grav și tînguit de baladă, 
îi răspundeau trilurile înal
te, vesele ale cîntecelor 
ansamblului artistic, care 
poartă numele celei mai 
minunate păsări de pe 
plaiurile noastre, „Ciocîr- 
lia".

Popas... culinar

înaintea actorilor și a 
muzicanților, înaintea a- 
crobaților și a sportivilor 
și desigur înaintea oaspe
ților, parcul a fost ocupat 
de o armată cu un efectiv 
de 1 400 „combatanți", 
costumată în halate și ti
chii de un alb strălucitor. 
La Hanul Ancuței și în 
Tabăra vînătorească, în 
restaurantele parcului și 
în cele 24 puncte alimen
tare, preparatele culinare 
și băutura au satisfăcut 
din belșug apetitul oaspe
ților.

Cel mai frumos 
buchet

Fiecare din cei 150 000 
ide invitați poartă cu sine 
o floare, un buchet. în
suși parcul este o uriașă 
petală multicoloră în dans. 
Buchete de flori, buchete 
de gînduri, de aspirații și 
vis... Cel mai bogat, 
însă, cel mai vast, ca di
mensiuni și culoare, din
tre buchetele cu care ti
nerii se prezintă la aceas
tă sărbătoare, este cel pe 
care-1 compun, ca o im
presionantă cunună, pro
priile lor realizări și 
succese.

Un sondaj la întîmpla- 
re. „Sîntem aici toți cole
gii din secție, ne răspun
de Florea Buză, mecanic 
la nodul C.F.R. Am sim
țit nevoia să fim toți. 
Pentru că nc-am obișnuit 
de la locul ele muncă să 
fini împreună în fiecare 
zi, întotdeauna. împreună, 
am obținut rezultate bune 
în muncă. împreună tre
buie să le cinstim“. Iată, 
într-un fel. esența răspun
sului primit din partea tu
turor. Dicn Constantin, 
strungar la Uzinele „23 
August“, Cornelia Țepeșa- 
nu, de la întreprinderea 
de piese de radio și semi
conductor! — Băneasa, 
Constantin Stîncan, tehni
cian la Tehnometal. Flo- 
rîca Floroîu, controloare 
C.T.C. ..Tableta", Ște
fan Odorhcanu, student, 
anul I, horticultura. Ionel 
Borcea, inginer. Direcția 
regională C.F.R. — sînt 
numai cîțiva dintre cei cu 
care am stat de vorbă.

A fost un neuitat festi
val al muzicii și culorilor ; 
am fi fost tentați să trecem 
la trecut desfășurarea unui 
carnaval aflat încă departe 
de sfîrșitul său. Căci pe 
ringurile sale de dans ca 
și pe asfaltul aleilor, o în
treagă lume din basm și 
din feerice povești cu dra
goste a dansat în sunetele 
line ale tangoului sau în 
exuberanța cha-cha-ului, în 
amețitoarele piruiete ale 
valsului și în ritmul de 
gramofon vechi ale char- 
leston-ului. Șoaptele de 
dragoste au înfiorat natura 
vegetală în dansul prelun
git pînă tîrziu în spațiul 
nopții de mai.

După
ultimul act...

Jos măștile !

„Căruța 
cu paiațe" 
în travesti...

plutitor

Teatrul cheamă mulți
mea de tineri la veselie, 
prin cei mai populari din
tre închinătorii lui. Estra-

Ne-au atras în mod spe
cial atenția cîteva măști a 
căror amprentă personală 
le trădau originea „casni
că". Puțin carton, puțin 
pelicanol, vopsea, multă 
fantezie și iată în fața 
noastră o galerie de perso
naje ciudate, ce par a 
cobori din pînzele moder
niste. Jos măștile I Ii recu
noaștem pe studenții sec
ției de scenografie de la 
Institutul de arte plastice 
— cei care au lucrat la 
decorarea lumii de basm a 
carnavalului.

— Carnavalul ne-a pri
lejuit o dublă satisfacție — 
ne spune Popescu Miruna

Acesta nu se poate scrie; 
cel puțin deocamdată... El 
rămîne încă să trăiască în 
cei care au participat la 
întreaga „piesă", să persis
te în memorie. Pe moment, 
spicuim numai cîteva suc
cinte consemnări de pe pri
ma filă din Cartea de im
presii a carnavalului :

ROXANA HOLBAN, 
studentă, Facultatea de 
limbi romanice : „Nota 
10!" (Dată, desigur, cu 
toată exigența. Propria-i 
experiență — de patru ani 
numai 9 și 10 — a „învă
țat-o" să aprecieze just).

GHEORGHE ClRSTEA, 
montator, Complexul C.F.R. 
Grivița : „Ca pe roate I 
Nici nu se putea altfel /".

NICULESCU IOANA și 
RADU, elevi (și frați) Li
ceul nr. 15 : ,,A fost foarte 
frumos ; vom avea multe 
de povestit acasă".

GRIGORE MINE A,
sculptor : „Felicitări căldu
roase pentru arta întregii 
sărbători — prezentă în 
cele mai elocvente și sub
tile modalități de expre
sie.

CONSTANTIN A., in
giner Craiova: „Pentru 
noi, cei din provincie, car
navalul a întrecut orice aș
teptare. Merita să vii“.

ION ȚIGANESCU, asis
tent universitar. Institutul 
de științe economice : „Sta
tistic, lucrurile s-ar prezen
ta astfel: O bună dispozi
ție generală. Tone de rîs și 
cîntec. Noi „conturi" la ca
pitolul veselie".

Toate atributele tinereții 
— inepuizabile rezerve de 
aur — au avut la carnaval 
„cont" deschis.

*
In multe alte orașe ale 

patriei au fost organizate 
cu prilejul celei de a 45-a 
aniversări a întemeieri) U- 
niunii Tineretului Comu
nist carnavaluri ale tinere
tului. Citiți în numărul 
nostru viitor relatări de la 
aceste serbări ale tinereții.

K.tn.il


• Știri insem 
nări comentarii 

• Știri Însemnări corn 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Prima dimineață a lui Moi • Piața 
Aviatorilor a dobîndit o înfățișare pri 
mâvăratccă Sute de mii dc bucurcștenl 
celebrează ziua frăției celor cr mun
cesc dc pretutindeni Xesfirțltclc co
loane tălăzuicsc prin fața tribunelor. 
Printre cri prezenți în tribune se că- 
sere fi numeroși oaspeți de peste ho
tare cărora le solicităm impresiile des
pre această să'bâtoarească manifestare.

1 MAI SĂRBĂTORIT ÎN LUME
CHRISTIAN PINE AU. fost ministru, membru al Comitetului 

Director al Partidului Socialist Francez (S.F.l.O.) : Personal. înv 
Clare mult această demonstrație, deoarece orc un caracter popu- 

ir. primăsâralrc. pentru că cslc o manifestare de bucurie și pen
tru că imi plac clemonUrațiile populare aie muncitorilor. Apre
ciez gustul care a prezidat această manifestare, imaginația oame
nilor, armonia culorilor, a florilor.«

RALAMBOTAHIN A DEȘIRE, secretar general al Federației 
indicale din Republica Malgașn : Asist pentru prima oară la o 
asemenea demonstrație și vă mărturisesc cu toată .sinceritatea că 
sint profund impresionat de grandoarea ci. de entuziasmul mun
citorilor romàni. îți dai seama că le afli într-o țară cu adevărat 
liberă, al cărui popor este stăpin pe soarta sa. Demonstrația 
vădește legăturile trainice dintre popor și conducătorii sài. ade
ziunea maselor la opera de construcție care este întreprinsă. M-a 
impresionat, de asemenea, spiritul de solidaritate al clasei munci
toare. al poporului român.

HARITONOV1CI MKOLAI VASILIEĂ ICI. lăcătuș la Uzina 
de piese dc schimb pentru tractoare din Minsk, Erou al 
Muncii Socialiste : Demonstrația de 1 Mai a oamenilor muncii din 
București exprimă mărețele realizări pe care poporul frate român 
Ic-a obținut în construirea socialismului, atașamentul său dc ne
zdruncinat față de Partidul Comunist Român. Demonstrația la 
care asist se desfășoară sub semnul entuziasmului, al încrederii în 
viitor, al hotărîrii dc a munci și pe mai departe cu același elan 
pentru cauza socialismului. Din partea tinerilor sovietici, adresez 
tineretului român un cald salut !

La 1 Mai, la Moscova s-a 
desfășurat parada militară și 
demonstrația oamenilor mun
cii. La ora 10, la tribuna 
Mausoleului lui Lenin din 
Piața Roșie au urcat conducăto
rii de partid și de stat în frun
te cu L. I. Brejnev, A. N. Kosî- 
ghin și N. V. Podgornii. în 
tribune se aflau membri ai 
corpului diplomatic, fruntași 
din întreprinderile 
ofițeri ai armatei 
numeroși oaspeți.

Mareșalul Andrei 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
a primit raportul comandantu
lui parăzii și 
revistă unitățile militare ali
niate în piață, 
tribuna mausoleului a rostit o 
scurtă cuvîntare.

Parada militară a început, 
după tradiție, cu defilarea aca
demiilor militare, după care 
au urmat unități din toate ge
nurile de armă ale armatei 
sovietice. Ultimele au trecut 
formațiunile de rachete : tac
tice, cu rază medie de acțiune, 
intercontinentale, orbitale.

După parada militară a 
urmat parada sportivilor, apoi 
a început demonstrația oame
nilor muncii din Moscova. 
Coloanele purtau steaguri, por
trete ale lui Marx, Engels, 
Lenin, ale membrilor Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
pancarte pe care erau înscrise 
succesele dobîndite în între
cerea socialistă desfășurată larg

In întreprinderile capitalei so
vietice in cinstea Zilei de 1 
Mai și a celei dc-a 50-a ani
versări a Revoluției din Octom
brie.

capitalci, 
sovietice,

Greclko,

a trecut în

apoi, de la

încă din primele ore ale 
dimineții de 1 Mai, locuitorii 
Pekinului s-au îndreptat spre 
parcul Sun lat Sen, Parcul de 
cultură muncitoresc, Pagoda 
albă și alte locuri de recreație, 
pentru a urmări spectacolele 
prezentate de echipe artistice 
de amatori din fabrici și insti
tuții, colective artistice profe
sioniste. Cintecele și dan
surile interpretate sînt inspira
te din munca și activitatea de 
zi cu zi a poporului chinez.

Către ora prînzului cei pre- 
zenți în parcul Sun lat Sen 
au fost salutați de conducăto
rii de partid și de stat Mao 
Tze-dun, Lin Biao, Ciu En-lai, 
Cen Bo-da, Kan $en, Sieh Fu 
Cih, Cian Cin și alte persoane 
oficiale.

Seara, peste un milion 
spectatori au urmărit 
marea piață Tien An Min 
interesant joc de artificii.

Serbări și jocuri de artificii 
au avut loc și în alte localități 
din țară.

luai loc conducători de partid 
șl de stat în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

Timp de pesire trei ore, 
zeci de mii de locuitori ai capi
talei bulgare, tineri și virstnici, 
muncitori si salariați din 
diferite întreprinderi și institu
ții, țărani cooperatori din co
mune apropiate au trecut prin 
fața tribunei purtind cu ei 
drapele, portrete ale marilor 
dascăli ai proletariatului, ale 
lui Gheorghi Dimitrov, ale 
membrilor Biroului Politic al 
Partidului Comunist Bulgar, 
machete, care alegorice, gra
fice.

de 
în 
un

Ziua de 1 Mai a fost sărbă
torită la Sofia printr-o însu
flețită demonstrație a oameni
lor muncii. La tribuna mau
soleului lui Gheorghi Dimitrov 
din Piața „9 septembrie"

Ca în fiecare an, Belgradul 
și celelalte orașe din R.S.F. 
Iugoslavia au îmbrăcat haina 
de sărbătoare în cinstea zilei 
de 1 Mai. în întreaga țară, în 
marile uzine și fabrici au avut 
loc adunări festive. Cu acest 
prilej au fost evidențiate co
lectivele care au obținut rezul
tate bune în producție. In nu
meroase localități au avut loc 
manifestări cultural-artistice și 
sportive. La Belgrad, pe dealul 
Koșutniak, zeci de mii de 
cetățeni au asistat la specta
colele prezentate de formații 
de artiști amatori.

în timp ce raidurile aviației 
americane nu contenesc,

capitala R. D. Vietnam a avut 
loc, in ajunul zilei de 1 Mai 
o adunare festivă. în fața ce
lor 2 000 de participanți la 
adunare, reprezentanți ai vie
ții politice, ai organizațiilor 
de masa, eroi ai muncii și 
luptei, muncitori. țărani și 
ostași, oameni de știință și 
cultură — a luat cuvîntul 
premierul Fain Van Dong.

Participanții la adunare au 
adoptat o rezoluție în care 
și-au exprimat recunoștința 
față de clasa muncitoare in
ternațională pentru solidarita
tea frățească cu lupta eroică 
a poporului vietnamez și au 
chemat popoarele lumii să in
tensifice și mai mult lupta 
împotriva crimelor sîngeroase 
ale imperialismului american 
în Vietnam.

Din cauza bombardamente
lor aviației americane, 
pitala nord-vietnameză 
avut loc demonstrații 
tinsuri de 1 Mai.

în ziua de 1 Mai, la 
a sunat de trei ori _____
aeriană. Incepînd de diminea
ță, valuri de bombardiere 
americane au supus unui ma
siv bombardament împrejuri
mile capitalei vietnameze. E- 
roicii apărători ai spațiului 
aerian al Republicii Demo
crate Vietnam au dat o pu
ternică ripostă agresorilor a- 
mericani.

In întreaga
1 Mai a fost 
acesta sub 
rtun< itoi1 1 i, , 
revendicărilor sociale, pentru 
solidaritate cu poporul vietna
mez și împotriva agresiunii 
americane, pentru solidaritate 
cu popoarele Greciei, Spaniei 
și Portugaliei. Numeroase ma
nifestații, mitinguri, adunări, 
cortegii și defilări, s-au desfă
șurat la Paris și in principa
lele orașe ale Franței (Marsi
lia, Lille, Lyon, Bordeaux, 
Toulouse).

Franță ziua de 
sărbătorită anul 
semnul unității 

pentru apărarea

în ca- 
nu au 
și mi-

Hanoi 
alarma

La 1 Mai străzile capitalei 
finlandeze, care duc din cartie
rele muncitorești spre centrul 
orașului, au fost străbătute de 
mari coloane de oameni ai 
muncii, care s-au adunat in 
Piața Senatului, unde a avut 
loc un miting. Vorbitorii au 
cerut încetarea agresiunii in 
Vietnam, asigurarea păcii in 
Europa și și-au exprimat soli
daritatea cu clasa muncitoare 
din Grecia, care trece prin 
momente grele în urma lovitu
rii de stat militare.

apărarea drepturilor lor vitale, 
împotriva războiului, pentru 
pace șl democrație, și-au rea
firmat solidaritatea cu clasa 
muncitoare din întreaga lume. 
Mitingul organizat anul acesta 
la Tokio este unul din cele 
mai mari din perioada postbe
lică. Pentru prima dată la el 
au participat reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Oki- 
nawa, care au vorbit celor 
prezenți despre lupta populației 
din aceste insule împotriva 
ocupației Statelor Unite, pen
tru retrocedarea Okinawei că
tre Japonia, îmbunătățirea 
condițiilor de trai și apărarea 
drepturilor lor.

Peste 600 000 de oameni ai 
muncii din Tokio și din alte 
regiuni ale Japoniei au parti
cipat la mitingul care a avut 
loc cu prilejul Zilei internațio
nale de solidaritate a oame
nilor muncii. Ei și-au exprimat 
hotărîrea de a lupta pentru

La Conakry și în alte orașe 
ale Guineei au avut loc luni 
demonstrații și mitinguri orga
nizate cu prilejul zilei de 
1 Mai, care coincide cu „Ziua 
muncii", sărbătoare națională 
a poporului guineez. Festivi
tățile organizate anul acesta 
cu prilejul zilei de 1 Mai au 
avut o deosebită însemnătate 
pentru poporul din Guineea. 
Pretutindeni au fost organi
zate, in afara tradiționalelor 
mitinguri și demonstrații ale 
oamenilor muncii, expoziții 
privind realizările economice 
obținute de diferite regiuni 
ale țării, întreprinderi și uni
tăți agricole.

ALINDE ROGXTIEN. reprezentant al sindicatelor din Dalio- 
mey : Sint puternic impresionat de avântul cu care muncitorii, lo
cuitorii Bucureștiului demonstrează în această frumoasă dimineață. 
Pentru întîia oară văd o asemenea manifestație — alit de entu
ziastă. de asemenea proporții. Zilele petrecute in România mi-au 
permis să cuno<c marile progrese ale țării dumneavoastră, impor
tantele ei realizări în domeniul industrial, succesele obținute în 
toate domeniile. La reinloarcerea în Dahomey voi povesti despre 
cele văzute in minunata dumneavoastră țară.

LIU LU MIN. conducătorul delegației Asociației de prietenie 
China—România : Delegația Asociației de prietenie China—Româ
nia se bucură că are ocazia să asiste la demonstrația oamenilor 
muncii din România frățească. La această entuziastă demonstrație, 
muncitorii din București au raportat succesele obținute Consta
tăm cu multă bucurie că. sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, clasa muncitoare, toți oamenii muncii obțin succese tot mai 
mari în construcția socialismului. Felicităm din toată inima po
porul român pentru realizările sale.

OSMAN ABU. secretar al sindicalelor din regiunea Alep — Si
ria : Demonstrația de 1 Mai de la București este o puternică ma
nifestare a abnegației cu care poporul român își dăruiește toate 
forțele sale cauzei socialismului. Este o 
care înfățișează succesele României.

SALAHO AISSA. membră a comisiei 
confederai al muncitorilor din Guineea : 
cere această manifestație in care am văzut reflectate concludent 
vigoarea și voioșia poporului român, entuziasmul oamenilor mun
cii. O adincă emoție mi-a produs îneîntătoarea defilare a pionie
rilor. care a ilustrat copilăria lor lipsită de griji, atenția ce li se 
acorda. Este plăcut să vezi cum cresc sănătoși și puternici copiii 
unui popor liber.

DEGHEDDORJ. membru al Consiliului Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Mongolă : Sint bucuros că am prilejul 
să particip la sărbătorirea de 1 Mai la București. Demonstrația 
oamenilor muncii mi-a lăsat o impresie deosebită. Voioșia oame
nilor. cintccele și lozincile lor. entuziasmul cu care au trecut prin 
fața tribunelor nc-au înfățișat forța poporului român, hotărîrea sa 
de a obține noi victorii sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân pe drumul înfloririi patriei sale socialiste.

BESLEM H.AMIDA, membru al biroului federal al Federației 
feroviarilor din Maroc : Este o strălucită manifestație a optimis
mului poporului român, a mindriei sale justificate pentru impună
toarele succese pe care Ie-a obținut. Aveți un popor harnic ale 
cărui realizări le-am putut vedea. Vreau să subliniez ca o trăsă
tură pe care am remarcat-o, participarea largă a tineretului in 
toate domeniile de activitate cu care am intrat în contact. Urez 
poporului român să obțină noi și noi victorii pentru întărirea și 
prosperitatea patriei sale.

demonstrație minunată,

de femei a Consiliului 
Am contemplat cu plă-

oraș erou

Seminar asupra apartheidului

In- 
mai 

D.

HANOI 1 — Corespondentul 
Agerpres, A. Ionescu, transmi
te : Președintele Ho Și Min a 
acordat Ordinul Independenței 
clasa I forțelor armate și 
populației orașului Haifong 
pentru rezultatele obținute în 
lupta națională, contra agreso
rilor americani, pentru apă
rarea patriei. Ordinul 
dependenței este cea 
înaltă distincție a R. 
Vietnam și se acordă în condi
ții excepționale pentru servicii 
deosebite aduse în opera de 
dezvoltare și construcție națio
nală și de manifestare a ființei 
naționale a poporului vietna
mez. în legătură cu acordarea 
acestui înalt ordin, ziarul 
„NHAN DAN“ a publicat, luni 
1 mai, un editorial în care se 
trec în revistă succesele luptei 
duse de orașul-erou, deasupra

căruia numai în ultima săp- 
tămînă au fost doborîte 25 de 
avioane, asigurîndu-se totodată 
continuarea producției în po
fida condițiilor grele create de 
raidurile agresive americane. 
„Ultimele lupte duse împotriva 
aviației inamice, se arată în 
editorial, au exprimat voința 
fermă a forțelor armate și a 
populației. Prin aceste atacuri 
sălbatice, care au fost califica
te drept „bombardamente stra
tegice“ contra orașului nostru 
portuar și a capitalei, agresorii 
americani au socotit că ne pot 
intimida prin intermediul for
ței. Ei au crezut că procedînd 
astfel ne vor obliga să accep
tăm condițiile lor. Calculele 
lor s-au dovedit însă false. 
Haifong, ca și Hanoi le-a dat 
un răspuns clar. Haifong le-a 
dat o lecție binemeritată“.

Un număr de 55 de țări mem
bre ale O.N.U. au fost invitate sa 
trimită reprezentanți la Semina
rul asupra apartheidului, discri
minării rasiale și colonialismului 
în .Africa de sud, care va avea 
loc la Dar-Es-Salaam între 15 și 
28 iulie, anunță un comunicat 
publicat de Secretariatul O.N.U. 
Organizația Internațională a 
Muncii — U.N.I.C.E.F., înaltul 
comisar al O.N.U. pentru refugi- 
ați și diferite organizații regiona
le (O.U.A., O.S.A., Liga Arabă), 
au fost imitate, de asemenea, să 
trimită reprezentanți, în timp ce 
mișcările de eliberare africane, 
ca și alte organizații neguvema- 
mentale, au fost invitate să tri
mită observatori. Printre perso
nalitățile eminente, cărora le-au 
fost adresate invitații, se află fi
lozoful Jean-Paul Sartre, reveren
dul Martin Luther King, artista 
sud-africană Minam Makeba etc.

Ordinea de zi a seminarului, 
a cărui convocare a fost recoman
dată de Adunarea Generală a

O.N.U. într-o rezoluție adoptată 
la 16 decembrie 1966, cuprinde 
uimătoarele probleme :

1. Situația din Africa de sud ; 
structura politică, economică și 
militară ;

2. Interesele străine, financiare 
și altele, în lumina rolului pe 
care-1 joacă pentru împiedicarea 
eliminării apartheidului, discri
minării rasiale și a colonialis
mului în R.S.A. ;

3. Consecințele situației din 
R.S.A. pentru pacea și securita
tea internațională ;

4. Examinarea măsurilor deja 
luate și a măsurilor suplimentare 
ce trebuie luate de comunitatea 
internațională în vederea elimi
nării discriminării rasiale și a co
lonialismului în R.S.A.

Apelul lui 
U Thant

Candidatura
britanică

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat luni un nou 
apel personal guvernului grec, 
in favoarea eliberării deținuți- 
lor politici arestați cu prilejul 
loviturii militare de stat. în 
apel, secretarul general al 
O.N.U. cere să nu se întreprin
dă nimia împotriva lui Manolis 
Glezos.

După cum anunță agenția FRANCE PRESSE, premierul 
britanic Harold Wilson a fost primit, luni seară, la cererea sa, 
în audiență extraordinară de regina Elisabeta. Deși cercurile 
oficiale păstrează un secret absolut în legătură cu această 
audiență, cercurile politice consideră că ea a avut scopul de 
a o informa pe regină asupra hotărîrii guvernului de a pre
zenta cererea oficială de aderare a Angliei la Piața Comună. 
Această hotărîre, luată duminică în cadrul unei reuniuni a 
Cabinetului britanic, urmează să fie adoptată oficial.

VIETNAMUL DE SUD : 
Luptători ai forțelor pa
triotice după distrugerea 
unui car blindat american.

Declarații consemnate de 
EUGENIC OBREA

• GREVA GENERALA 
clarată de sindicatele din Aden 
In semn de protest împotriva 
asasinării unui număr de șase 
copii, ca urmare a exploziei 
unei mine, a paralizat luni în
treaga activitate a protectora
tului. Toate străzile sint pustii, 
iar școlile și magazinele au fost 
închise. Lucrările de incărcare- 
descărcare în port sînt parali
zate, aeroportul este închis. 
Drapele naționale au fost arbo
rate în bernă.

Alfaro Siqueiros 
(Mexic), savantul Ivan Malek 
(R. S. Cehoslovacă), pictorul 
Rockwell Kent (S.U.A.) și Her
bert Warnke, președintele Uni
unii Sindicatelor Libere Ger
mane (R.D.G.).

Or-

• DUPĂ cum transmite agen
ția TASS, în urma ședinței Co
mitetului pentru decernarea 
Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare“, la Moscova s-a făcut 
cunoscut că au fost distinși cu 
acest premiu pastorul 
Niemöller (R.F.G.),
Abraham Fisher (R.S.A.),

Martin 
avocatul 

picto-

• ANTHONY Wedgxvood 
Benn, ministrul tehnologiei bri
tanice, a anunțat deschiderea 
unei campanii destinate să con
tracareze mișcarea de emigrare 
spre America de Nord a sute 
de savanți și ingineri englezi. 
In cadrul acestei campanii, la 
New York, San Francisco, To- 
ronto și alte orașe vor fi înfiin
țate birouri de recrutare, pen
tru a atrage savanți și ingineri 
americani in Marea Britanie și 
pentru a determina „creierii“ 
britanici emigrați să revină să 
lucreze în țara lor. Finanțarea 
acestei operații va fi asigurată 
de firme britanice.

• DINTR-O statistică a 
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), cu privire la cele zece 
cauze principale ale deceselor 
de pe întregul glob, rezultă că 
in țările industriale aproape 70 
la sută din decese sînt provoca
te de boli cardiace și circulato
rii. de cancer și accidente.

In țările in curs de dezvol
tare, cauza principală a morta
lității o reprezintă bolile infec- 
țioase și cele provocate de pa- 
raziți. Din statistică reiese, de 
asemenea, că tuberculoza nu 
mai ocupă un loc preponderent.

Zăpadă la Londra
Zăpada care a căzutZăpada care a căzut luni la Londra a prilejuit copiilor posi

bilitatea să sărbătoreasca 1 Mai jucindu-se cu bulgări de zăpadă, 
în nordul Marii Britanii și in Scoția au fost înregistrate abun
dente căderi de zăpadă. Un ademenea lenomen natural a avut 
loc ultima oară in anul 1955.

• APROXIMATIV 13 000 de 
cadre didactice de la Universi
tatea din California, cel mai 
mare institut de învățâmint su
perior din S.U.A.. au participat 
la un miting de protest împo
triva intențiilor guvernatorului 
statului California. Ronal Rea- 
gan, de a reduce alocațiile bu
getare și a spori taxele la aceas
ta universitate, precum și a 
hotărîrii Iui Reagan de a demi
te pe președintele Consiliului 
de conducere a Universității. 
Clark Kerr. La miting au luat 
cuvîntul. printre alții, președin
tele Curții Supreme a S.U.A . 
Earl Warren. economistul John 
Galbraith și istoricul Richard 
Hofstadter.

Asemeni tuturor cetățenilor Ro
mâniei, urmăresc cu un sentiment de 
amărăciune, indignare și îngrijorare 
desfășurarea evenimentelor din Gre
cia după lovitura de stat militară.

Libertățile cetățenești au fost, prac
tic, suprimate. Numărul arestărilor 
operate este, potrivit relatărilor ofi
ciale, de peste 6 500. Printre cei deți
nuți se află vechi membri ai parti
dului comunist, recent eliberați din 
închisori. Au fost, de asemenea, are
stați toți membrii conducerii partidu
lui Uniunea Democratică de stingă 
(E.D.A.) precum și un grup de lideri 
ai altor partide politice. împreună cu 
fruntașii E.D.A. a fost arestat și cu
noscutul erou al rezistenței antifas
ciste grecești, Manolis Glezos, cel 
care in zilele terorii hitleriste și-a 
riscat viața infigind pe frontonul 
Partenonului steagul național al Gre
ciei. Au intrat din nou in funcțiune 
faimoasele insule — închisori de ge
nul sinistrei insule Iaros din nordul 
Mării Egee, unde au fost deținuți pri
zonieri politici după războiul civil. In 
același timp, junta militară a anunțat 
formarea unor tribunale ale Curții 
Marțiale in principalele orașe ale ță
rii : Salonic, Atena, Pireu, Voios, ia- 
nina, tribunale care vor judeca pe cei 
arestați in urma loviturii de stat.

O atmosferă de intimidare și te
roare e întreținută in intreaga țară. 
Sediile E.D.A. și ale Uniunii de Cen
tru ca și sediile ziarelor de stingă au 
fost devastate și închise. Din fiecare 
cartier al Atenei și Pireului au fost 
ridicate, fără niciun fel de motiv, cite 
50 persoane, după rețeta metode
lor de intimidare folosite de liitle-

Să înceteze 
represiunile

antidemocratice
din Grecia Ì

Acad. Ion Jalea
Artiștilor Plasticipreședinte al Uniunii

riști". Atena — scrie revista france
ză NOUVEL OBSERVATEUR — are 
înfățișarea sa din 1941. Ca în prima 
zi a ocupației germane, grecii intră 
sau ies din casele lor fără a vorbi, cu 
fața înghețată de groază. Grupuri de 
polițiști, ei înșiși încadrați de mili
tari, patrulează pe străzi“. La rîndul 
său, influentul ziar american NEW 
YORK TIMES, relata, sintetizind e- 
voluția evenimentelor din Grecia că 
actualul regim „pare preocupat de 
reînvierea aparatului de tip fascist al 
dictaturii lui Metaxa din perioada 
anilor ’30“.

Turnura evenimentelor arată că 
este vorba de un complot politic al 
celor mai întunecate forțe ale reac- 
țiunii grecești, al protectorilor și ins-

piratorilor lor din afară, complot în
dreptat împotriva forțelor democra
tice. Apare mereu mai evident că ră
dăcinile puciului militar trebuie 
căutate în teama cercurilor reacțio
nare față de dezvoltarea vieții po
litice în Grecia pe calea democrației. 
In acest context, numeroși observa
tori politici din occident susțin că 
de actul acaparării puterii de către 
junta militară nu ar fi străin servi
ciul de spionaj american (C.I.A.).

Este firească neliniștea și indigna
rea stîmită în Europa și în întreaga 
lume de situația creată pe pămîntul 
Greciei. Apare ca o sursă de îngri
jorare faptul că în Europa anului 
1967 au loc asemenea represiuni anti
democratice. Și aceasta se petrece în

Elada, leagăn al civilizației europene, 
țara care a dat omenirii noțiunea și 
însuși cuvîntul democrație, țara ale 
cărei principii democratice au inspi
rat și însuflețit de-a lungul veacuri
lor generații de luptători pentru li
bertate din întreaga lume !

Poporul nostru, legat de poporul 
grec prin vechi relații de prietenie 
nu poate să nu-și exprime neliniștea 
adincă față de cursul profund anti
democratic al evenimehtelor din Gre
cia, față de primejdia care amenință 
viața celor mai buni fii ai Eladei. 
Dînd expresie acestei neliniști, aces
tei justificate îngrijorări, mesajul 
președintelui Consiliului de Stat al 
României către regele Greciei sub
liniază că situația creată în urma lo
viturii de stat militare „este privită 
de poporul român, de opinia publică 
mondială, ca o crimă politică, abso
lut incompatibilă cu normele demo
crației și conștiința umanității“.

Personal, îmi afirm și pe această 
cale simpatia și solidaritatea cu for
țele democratice din Grecia, cu po
porul grec creator al unor neîntrecute 
valori spirituale, popor care trece a- 
cum prin clipe grele, prin încercări 
tragice. Mă alătur milioanelor de oa
meni care în patria mea și în întrea
ga lume cer cu fermitate să se pună 
capăt prigoanei antidemocratice din 
Grecia, să fie eliberați patrioții și 
democrații greci care au fost ares
tați.

Nutrim convingerea că, așa cum 
a dovedit-o și în alte momente grele 
ale frâmintatei sale istorii, poporul 
elen va ști și de astă dată să iasă bi
ruitor, înfringind uneltirile reac- 
țiunii.
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