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1 Mai, orele 19,00

Peste 30.000 de tineri 
bucureșteni participanți 
la competiția veseliei!

Citiți in pag. a IlI-a reportajul 
nostru;

Carnavalul 
carnavalurilor

,Ti?WSCA } MÂI, ZIUA SOLIDARITĂȚII IN TE R N AT î O HA LE. A CELOR- CE MUNCESC, ZIUA FRĂȚIEI MUNCITORILOR. DE PRETUTINDENI I

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

Trec rînduri-rînduri coloanele Masă tovărășească
La orele generoase ale entu

ziasmului celei mai categorice 
zile a primăverii, țara a săr
bătorit întîiul de mai, ziua so
lidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, a frăției mun
citorilor de pretutindeni, în- 
tr-o vibrantă manifestare a 
unității poporului în jurul 
partidului a cărui principiali
tate și consecvență în înfăptui
rea neabătută a liniei politice 
a Congresului al IX-lea, a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale 
ne umplu inimile de nestrămu
tată încredere și cald devota
ment față de conducătorul 
destinelor României spre cul
mile civilizației și progresului 
social, Partidul Comunist Ro
mân.

Raportînd succesele obținu
te și în acest an în întîmpi- 
r.area zilei de 1 Mai, oamenii 
muncii din Capitală și din ce
lelalte orașe ale țării au ma
nifestat pentru prietenia trai
nică și frățească cu toate 
popoarele țărilor socialiste, 
pentru solidaritatea internațio
nală cu cei ce muncesc din 
întreaga lume, pentru întări
rea unității de luptă împotri
va imperialismului a tuturor 
forțelor progresiste contempo
rane, au exprimat solidaritatea 
lor cu lupta eroicului popor 
vietnamez.

în Capitală, bulevardele șl 
toate căile de acces spre Piața 
Aviatorilor — scena tradițio
nală a sărbătorilor populare — 
s-au transformat în prima zi a 
lui mai într-o uriașă confluen
ță a marilor energii ale mun
cii, a fluviului uman alcătuit 
din cei peste 250 000 bucureș- 
teni veniți la demonstrație cu 
flori, pancarte și grafice ilus- 
trînd succesele obținute în o- 
pera de edificare socialistă a 
țării.

Și de data aceasta, Piața A- 
viatorilor a îmbrăcat haina 
festivă. Deasupra tribunei cen

de entuziasm ale țării
trale se află un mare glob pă-^ 
mîntesc și un steag roșu cu 
data festivă — 1 Mai. Pe o e- 
șarfă purpurie ce înconjoară 
globul este înscrisă chemarea : 
„Proletari din toate țările, uni
ți-vă !“ iar dedesubt urarea : 
„Trăiască 1 Mai, ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncito
rilor de pretutindeniSînt, 
de asemenea, î-nscrise urările : 
..Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și 
organizatorul victoriilor noas
tre !“, „Trăiască și înflorească, 
scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România !“

De cealaltă parte a pieții, 
deasupra tribunei, se înalță un 
mare medalion cu portretele 
dascălilor proletariatului : 
Marx, Engels, Lenin, iar de
desubt urarea : „Trăiască uni
tatea țărilor socialiste, a miș
cări) comuniste și muncitorești 
internaționale!“ Medalionul 
este încadrat cu urările i 
„Trăiască poporul român,

Cuvintarea tovarășului

EMIL BODNARAȘ
Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți de peste ho

tare,
Sărbătorim astăzi, împreună 

cu clasa muncitoare de pre
tutindeni, cu forțele muncito
rești revoluționare din toate 
țările, cu întreaga omenire 
progresistă, Ziua solidarității și 
frăției internaționale a oame
nilor muncii în lupta lor pen
tru o viață demnă și liberă, 
pentru independență națională 

constructor al socialismului 
„Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !“

Sute de drapele roșii și tri
colore flutură deasupra mulți
mii aflate în piață pentru a 
lua parte la miting. Oamenii 
muncii poartă stema partidu
lui și a țării, portretele mem
brilor Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

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

în tribuna centrală iau loc 
tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekaș, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Stefan Voitec, membrii su- 
pleanți ai Comitetului Execu-

(Continuare In pag. a Il-a) 

și eliberare socială, pentru de
mocrație, socialism și pace.

Cu prilejul acestei mari săr
bători, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri adresează munci
torilor, țăranilor, inginerilor și 
tehnicienilor, oamenilor de 
știință, cultură și artă, între
gului popor muncitor al țării

(Continuare în pag. a IlI-a)

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a ofe
rit, după marea demonstrație 
de 1 Mai a oamenilor muncii 
din Capitală, o masă tovără
șească în parcul Palatului Sna- 
gov.

Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, Gheor

Rînduri, rtnduri trec prin fața tribunei colectivele de muncă

de la Uzina „Semănătoarea" și Fabrica de mașini-unelte și

'agregate — București

oferită de C. C. al P. C. R.
ghe Rădulescu, Leonte Răutu. 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
membrii supleanți ai Comite
tului Executiv, secretarii C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con
siliului 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, numeroși membri 
de partid din ilegalitate și alți 
vechi milițanți ai mișcării

muncitorești din țara noastră, 
activiști de partid, generali și 
ofițeri superiori, conducători 
ai unor mari întreprinderi 
bucureștene, oameni de știință, 
cultură și artă.

în timpul mesei, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, primit cu 
puternice și îndelungi aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Cuvîntul rostit de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Această masă este închinată tradiționalei 
zile de 1 Mai, Sărbătoarea primăverii, ziua so
lidarității internaționale a celor ce muncesc 
din întreaga lume. Mulți dintre dumneavoas
tră au participat la numeroase sărbătoriri de 
1 Mai în condițiile grele ale regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Era în tradiția mișcării noas
tre muncitorești, a partidului nostru de a săr
bători 1 Mai ca zi de luptă împotriva asupri
rii, pentru drepturi și libertăți democratice, 
pentru o viață mai bună, pentru o societate în 
care cei ce muncesc să se simtă cu adevărat 
stăpîni pe munca lor, pe destinele patriei lor.

Sărbătorim acum 1 Mai în condițiile în care

clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor a devenit stăpîn pe destinele 
sale, și sub conducerea partidului comunist 
făurește orînduirea pentru care s-au jertfit 
mulți din luptătorii de frunte ai poporului ro
mân. Putem spune, într-adevăr, că pentru noi. 
astăzi 1 Mai e o zi de sărbătoare, în care 
poporul nostru trece în revistă victoriile ob
ținute în construcția socialismului, în făurirea 
vieții noi, în dezvoltarea continuă a economiei, 
științei, culturii, în ridicarea nivelului său de 
viață. Sînt minunate victoriile pe care poporul 
român le-a obținut sub conducerea partidu* 
Iui în făurirea noii orînduiri sociale.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Trec rînduri-rîndiiri coloanele de entuziasm ale țării
(Urmare din pag. 1)

tiv și secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinții Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniș
tri. în tribună iau loc, de ase
menea, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului. Sînt prezenți 
conducători ăi instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
reprezentanți ai întreprinderi
lor și instituțiilor bucurește- 
ne. muncitori fruntași în pro
ducție, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, zi
ariști.

La demonstrație asistă șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră și alți 
membri al corpului diploma
tic.

In tribune se atlă numeroși 
oaspeți de peste hotare.

Fanfara militară intonează 
imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul DUMITRU POPA, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului

Primăvara patriei ovaționează 
pentru patria socialistă

Protejată de soarele de mai, 
în Piața Aviatorilor a înflorit 
o grădină: copilăria. Parcă 
toate culorile curcubeului 
s-au grăbit să dea strălucire 
momentului, inundînd piața și 
zarea. Intr-un splendid evan
tai își desfăceau petalele gin
gășia entuziasmul, romantis
mul — tot atîtea nuanțe ale 
purpuriului cravatelor ce flu
turau In adierea vintului de 
primăvară. Cei mai tineri par- 
ticipanți la această demonstra
ție de 1 Mai — pionierii — au 
făcut ca imensa piață să se 
transforme într-un sugestiv ta. 
blou reprezentînd universul co
pilăriei. De fapt, universul 
unei anumite copilării — ai 
acelei copilării străbătută de 
o singură grijă fundamentală : 
învățătura. Copiii care pășesc 
mîndri în Piața Aviatorilor, ri- 
dicînd sus pancartele pe care 
sînt înscrise notele lor bune și 
foarte bune, beneficiază azi de 
toate condițiile care garantea
ză dreptul lor deplin de a ur
ma orice formă de învățămfnt: 
scutirea de taxe școlaȚe, ma
nuale gratuite, burse, săli de 
clasă spațioase, laboratoare 
bine utilate. Numeroase care 
alegorice sugerează suita ace
lor activități care sînt cel mai 
mult îndrăgite de pionieri : ex
pediții pasionante pe urmele 
unor evenimente memorabile 
din istoria țării, vizitarea mu-

Prin munca eroică a poporului, 
cuvîntul partidului devine 

faptă înălțătoare 
pentru prezent și viitor

Plața Aviatorilor are azi din 
nou prilejul, oa in atîtea rîn- 
duri, să privească de-aproape 
buchetul realizărilor pe care 
bucurețtenii le închină zilei de 
1 Mai. Tree prin fața tribune
lor oamenii muncii din între
prinderile Capitalei. Un șuvoi 
neîntrerupt, se înfățișează pri
virilor animat de dorința afir
mării rezultatelor pe oare pri
măvara acestui an le-a prins 
în bilanțul celui mai important 
centru economic al țării. Care
le alegorice au primit învesti
tura metaforei pentru reliefa
rea performanțelor dobîndite. 
Lozinci, pancarte, panouri — 
sînt prezente pe întreaga în
tindere a ooloanei. Succint, dar 
concludent, ele înfățișează ro
dul bogat pe care acest 1 Mai 
l-a consfințit într-o primă eta
pă a pasului decisiv spre înde
plinirea obiectivelor celui de-al 
treilea an al cincinalului, a 
hotărîrllor Congresului al IX- 
lea al partidului, ale Confe
rinței Naționale.

Deschid demonstrația oame
nilor muncii colectivele din 
trei uzine cu nume de puterni
că rezonanță în relieful Indus- 

Foto: ION CUCUTrec sportivii! Forța și măiestria își aduc contribuția la marea sărbătoare
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Municipal București, deschide 
mitingul oamenilor muncii din 
Capitală.

Ia cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România.

In repetate rînduri, cuvânta
rea este subliniată cu urale și 
ovații.

Mitingul ia sfârșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm. 
Plini de însuflețire, partieipan- 
ții exprimă încă o dată hotă- 
rîrea fermă a poporului nos
tru de a urma neabătut poli
tica înțeleaptă a partidului, 
politică îndreptată spre feri
cirea întregului popor. Răsună 
prelungi urale și ovații. Se 
aud urări tentru întărirea uni
tății partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru solidari
tatea clasei muncitoare, a tu
turor forțelor democratice și 
antiimperialiste care luptă 
pentru pace, democrație, inde
pendență națională și progres 
social.

zeelor, carnavaluri și focuri 
de tabără, excursii și drumeții, 
concursuri sportive și de orien
tare turistică. Această copilă, 
rie bogată în preocupări me
nite să asigure dezvoltarea in
telectuală, morală și fizică a 
celor care alcătuiesc „schimbul 
de mîine" este rodul eforturilor 
poporului nostru, al muncii 
avîntate ce se desfășoară pe 
întreg cuprinsul patriei. In 
ochii pionierilor care au adus 
flori, oferindu-le cu simpli
tate conducătorilor partidului 
și statului citim recunoștința 
pentru această grijă. Cine sîr.t 
acești pionieri ? Adina Mari
nescu este elevă îți clasa a IV 
la Școala generală nr. 21. Pă
rinții ei — muncitori la „Fla
căra Roșie" — se mîndresc cu 
ea. cu rezultatele ei la învăță
tură Elena Săvulescu, Dorel 
Gherasim. Mircea Poiană, Ali
na Gheorghina — fii de munci
tori. profesori, ingineri, medici, 
— se numără și ei printre 
elevii cu cele mai frumoase re
zultate la învățătură și în ac
tivitatea pionierească. I-am 
văzut apoi în imensa coloană 
pionierească, scandînd împre
ună cil colegii lor : „Slavă ță
rii românești, scump partid să 
ne trăiești" — expresie a dra
gostei pentru minunata Româ
nie și puternicul său partid 
conducător.

trie! românești: 23 August, 
Timpuri Noi, Grivița roșie.

Intîmpinarea zilei de 1 Mai 
a fost întotdeauna prilejul u- 
nor declanșări de forțe pe 
coordonatele hărniciei și price
perii, mobilul a însemnate suc
cese, întrecerea socialistă asi- 
gurînd cadrul fertil materiali
zării angajamentelor luate. 
Uzinele „23 August" ne confir
mă, prin exemplul său, conti
nuitatea, prospețimea acestei 
fructuoase tradiții. Producția 
marfă vîndută și încasată a 
sporit peste prevederile sarci
nilor de plan cu două milioa
ne de Iei în primele patru luni 
ale anului (realizările depășind 
angajamentul luat). Beneficiile 
peste plan au întrecut de cinci 
ori cifra propusă.

La baza realizărilor, pe care 
în trecerea lor prin fața tri
bunelor demonstranții le pre
zintă cu mîndrie, stau în acest 
an rezultatele căutărilor, al 
măsurilor de perfecționare pre
conizate în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a produc
ției. Inițiată de partid, urmă
rind să stabilească jaloane ale 
creșterii eficienței economice 

în întreprinderi, să contribui* 
la mai buna așezare a lucruri
lor, acțiunea de organizai-» 
științifică își arată de acum 
efectele pozitive. După cum n» 
informează un panou existent 
în coloană, prin aplicarea mă
surilor de organizare științifi
că a producției și a muncii, 
întreprinderile bucureștene au 
realizat în anul 1967 peste plan, 
o producție de 1,071 miliard» 
lei. Organizînd științific pro
ducția și munca, întregul spor 
de 13 la sută al producției p» 
anul 1968 va fi obținut pe see. 
nu creșterii productivității.

In coloana Uzinei „Grivița 
roșie", este prezent tânărul in
giner Alexandru Simon. Ne 
împărtășește gîndurile sal» în 
această zi de primăvară.

— Fac parte dintr-o între
prindere unde ca peste tot, în 
țara noastră, se văd rezulta
tele măsurilor luate de partid 
pentru creșterea producției in
dustriale, pentru ridicarea con
tinuă a eficienței economice. 
Chiar atelierul de cazangerie 
pe care-1 conduc își schimbă 
permanent înfățișarea, moder- 
nizîndu-se, pentru a face față 
cerințelor producției moderne. 
Ni se creează, după cum ve
deți, condiții tot mai bune de 
lucru. Nu ne rămîne decît să 
răspundem acestor condiții cu 
rezultate tot mai bune în ac
tivitatea noastră.

Privim rîndurile celor car* 
trec prin Piața Aviatorilor. 
Mulți posesori ai steluței d* 
fruntași în întrecerea socialis
tă, cinci ani consecutiv. Prin 
urmare, beneficiari ai Decre
tului Consiliului de Stat care 
conferă unui număr de 30 000 
d* salariați Medalia Muncii, 
în coloana metalurgiștilor d* 
la Timpuri Noi, în frunte, 80 
de asemenea purtători ai ste
luței. Dumitru M. Gheortrhe. 
strungarul de pe o mașină 
semiautomată din secția pre
lucrări, și Petre Nemet — șef 
de e.chipâ la turnătoria de ne
feroase sînt două nume de ti
neri care au reușit această 
performanță de mare cinste.

Anul trecut au fost luate de 
către conducerea partidului 
măsuri de importanță hotărî- 
toire pentru creșterea eficien
ței economice. Ne amintește de 
acest lucru prezența în piață 
a întreprinderii textile Dacia 
care se numără în grupul ce
lor 71 de întreprinderi indus
triale circumscrise experi
mentului.

— Sistemul de lucru pre
văzut în nou! sistem — ne 
spunea tovarășul Nicu Pascali, 
directorul întreprinderii, care, 
după cum se știe, reduce nu
mărul indicatorilor economieo- 
financiari, asigură, In același 
timp, noi criterii destinate 
consolidării principiului coin
teresării materia!*. Rezultatele 
obținute de noi ne-au convins 
de justețea ideilor preconiza
te a se aplica ; tn același timp, 
ne-au convins de profunzimea 
cu care conducerea partidului 
concepe, gindește, aplică mă
surile care țintesc așezarea în
tregii activități economice pe 
baze științifice, calitativ supe
rioare.

Piața aviatorilor e traversa
tă de un car alegoric pe al că
rui panou citim : strung caru
sel cu traversă fixă. Alături, 
însemnele întreprinderii: Fa
brica de mașini-unelte și a- 
gregate București. Ni se aduce 
astfel în atenție una din preo
cupările permanente ale spe
cialiștilor noștri — asimilarea 
de noi produse, înscrierea pe 
reverul a cît mai multe ti
puri de mașini, instalații, mij
loace de transport, diverse 
produse industriale a inscrip
ției „Fabricat în România".

Transpunînd în viață hotă- 
rîrile Congresului al IX-lea 
privind diversificarea produc
ției. specialiștii Uzinelor „Tim
puri Noi" au asimilat 9 pro
duse noi. Uzina Vulcan, pre
zentă în fruntea coloanei sec
torului VI, deține dreptul de 
autor în privința asimilării ce
lui mai mare cazan de abur 
din țară — cel de 420 tone 
abur/oră. Sînt însemnări fu
gare din importanta contribu
ție pe care Capitala o aduc* 
în concertul diversificării pro
ducției noastre industriale.

„în 1968 vom economisi 2 550 
tone de metal" ne încunoștiin- 
țează o pancartă prinsă pe ca

începe demonstrația oamenilor muncii din Capitală
Foto : ION CUCU

rul alegoric care vestește de
monstranții din sectorul VII. Un 
angajament care răsună ferm, 
de bun augur într-un asemenea 
moment, cînd privirile alunecă 
peste panouri ce vorbesc gră
itor despre pașii făcuți în rea
lizarea acestei sarcini deosebit 
de importante pentru economia 
națională.

„Exportăm în 1968 peste 45 
la sută din producția totală a 
fabricii, în 15 țări". Anunțul 
purtat pe deasupra capetelor 
manifestanților este prezent 
între salariații de la F.M.U.A.B. 
El ne permite însă rememora
rea unor date care țin de pre
zența tot mai numeroasă a țării 
noastre peste hotare. Muncitorii 
de la Uzina „Timpuri Noi" 
prezintă o hartă care indică 
țările unde ajung produsele 
fabricii de pe malul Dîmbovi
ței. Sînt 24 la număr, din Eu
ropa, Asia, Africa și America. 
Uzinei* „23 August" au îndepli
nit pe trimestrul I al anului 
planul de export cu 130,9 la 
sută. In U.R.S.S. au plecat mo
toare M. 12, utilaje pentru ci
ment, In R.F.G. utilaj metalur
gic pentru laminoare, în R.P. 
Chineză — motoare M 12, lo
comotive Diesel hidraulice de 
450 C. P. în Polonia. Este o 
contribuție în vădită creștere 
la întărirea prestigiului Româ
niei pe plan internațional.

S-au scurs de la începutul 
anului doar 4 luni. Zile încăr
cate de fapte, de realizări, timp 
în care au prins viață hotărîri 
de mare însemnătate adoptate 
de Conferința Națională. O 
astfel de măsură avînd scop 
îmbunătățirea formelor de con
ducere în întreprinderi și uni
tăți economice socialiste o con
stituie crearea Comitetelor de 
direcție,’ organe de conducere a 
întregii activități din între
prinderi.

— Crearea Comitetului dc 
direcție ca organ colectiv, ne 
spunea tov. Tănase Volintiru, 
director general al Uzinei Da
nubiana — va îmbunătăți caii, 
tativ întreaga muncă de condu
cere a întreprinderii, ocupîn- 
du-se de rezolvarea probleme
lor complexe și esențiale ale 
activității din unitatea respec
tivă.

în trecerea lor prin fața tri
bunei, oamenii muncii scan
dează lozinci, poartă pancarte 
care exprimă adeziunea lor 
unanimă la măsurile recentei 
Plenare a Comitetului Central 
al partidului, hotărîrea de a 
urma neabătut politica sa care 
izvorăște dintr-un profund 
umanism, din grija pentru dez
voltarea personalității umane. 
Iată ce ne-a spus tovarășul 

ing. Miron Muscă, prezent în 
coloana demonstranților de la 
întreprinderea Dacia :

— Sînt impresionat pro
fund de modul principial, înalt 
umanist în care partidul nos
tru soluționează cele mai fe
lurite probleme ale vieții. Re
centele măsuri de reabilitare a 
unor activiști de partid vorbesc 
d* la sine. Ele sînt dovada 
preocupării ausținute a parti
dului pentru ca adevărul, res
pectarea legalității, grija față 
de om să fie întotdeauna, prin
cipiile așezate la temelia între
gii noastre vieți. Pentru noi 
este încă un prilej de a ne mo
biliza forțele, de a ne strînge 
puterile ca să asigurăm apli
carea în viață a directivelor 
sale.

Printre coloanele marilor 
întreprinderi bucureștene ale 
căror grafice, pancarte și care 
alegorice — vastă oglindă a în
făptuirilor și optimismului ro
bust — am intilnit inițialele 
unor cunoscute institute de cer
cetare științifică. Cercetătorii 
nu purtau însă cu ei grafice 
acoperite cu cifre. Rodul stră
daniei lor creatoare, orele, zi
lele și nopțile petrecute la 
planșetă și în laborator s-au 
topit în cifrele de pe graficele 
zecilor și sutelor de întreprin
deri industriale de pe întregul 
cuprins al tării.

Alături de proiectanții. ingi
nerii și tehnicienii Institutului 
pentru proiectarea laminoare- 
lor, raportează de aceea în a- 
ceastă dimineață fierbinte de 
mai și muncitorii laminorului 
gălățean, ai biumingului de la 
Hunedoara, cei de Ia Fabrica 
de sîrniă din Brașov și Cîmpia 
Turzii, ai laminorului de țevi 
din Roman — numai cîteva 
din marile cetăți ale metalului 
proiectate de cei 1 500 lucră
tori ai institutului.

„Institutul proiectează insta
lații de laminoare penthi ex
port — ne declară cu mîndrie 
în drum spre Piața Aviatori
lor tinărul inginer Victor Mar- 
gui, secretarul organizației de 
partid — instalații care se 
bucură peste hotare de un 
prestigiu care ne onorează".

Aerul tonic al ogoarelor, pe 
care se pregătesc recoltele, ni 
l-au amintit în coloanele bucu
reștene lucrătorii Institutului 
de studii și proiectări agricole. 
Ei și-au adus și își aduc în 
continuare o frumoasă contri
buție la continua dezvoltare a 
agriculturii socialiste. Iată bi
lanțul cu care ei se prezintă la 
marea sărbătoare a muncii: 
5,6 miliarde lei proiectare pen
tru înzestrarea agriculturii ro
mânești cu cele mai moderne 
cuceriri ale științei.

Maria Fogel și Dan Bălă- 
șescu — aflați în rîndul celor 
care demonstrează în Piața A- 
viatorilor — se mențin de mai 
mulți ani în rîndul celor mai 
harnici, cercetători. Sub soa
rele mîngîietor al lui mai, pe 
pieptul lor strălucesc Medalia 
muncii și Insigna pentru me
rite în Întrecerea socialistă — 
însemne de onoare ce le încu
nunează efortul. "

„Toți proiectanții de la 
I.S.P.A. sînt hotărîți să înde
plinească și să depășească pla
nul de cercetare ce ne revine 
— ne declara Gheorghe Roșu, 
președintele sindicatului. Re
centa plenară a partidului, im
portantele ei hotărîri, ne sti
mulează și mai mult în activi
tatea noastră, întărindu-ne în
crederea în politica înțeleaptă 
și dreaptă a Partidului Comu
nist Român".

O altă inscripție cunoscută 
ne atrage atenția : I.S.P.H. — 
Institutul pentru studii și pro
iectări hidraulice. Ei sînt au
torii proiectării marilor ame
najări hidroenergetice ale ță
rii.; Bicaz, Argeș, Lotru, Por
țile de Fier.

„Institutul nostru are o ac
tivitate complexă în toate do
meniile studiului și proiectării 
operei de îmbogățire a patri
moniului electric al țării — de
clară reporterilor tinărul co

munist Andronache Ion. Pe 
planșetele de lucru se află în 
stadiu avansat-- amenajarea 
unor mari complexe hidro
energetice. care curînd vor 
trimite in arterele industriei 
și orașelor milioane de ki
lowați".

Reporterii au întîlnit cunos- 
cuți oameni de artă și cultură, 
care alături de colegii lor mai 
tineri, scriitori, compozitori, 
pictori, sculptori, actori, bale
rini, cineaști, s-au încolonat în 
rîndul demonstranților pentru 
a-și exprima și astfel devota
mentul față de politica parti
dului, recunoștința pentru gri
ja și prețuirea cu care sînt în
conjurați în statul nostru so
cialist.

Dînd o înaltă apreciere acti
vității creatorilor din toate 
domeniile artei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU re
marca la conferința pe țară a 
Uniunii Artiștilor Plastici că : 
„Arta — ca și știința și cultura

Florile primăverii în mîini gingașe de copii aduc salutul lor tribunelor
Foto : O. PLEC AN

In general — aduce o contribu
ție de mare importantă la ope
ra de edificare a noii orinduiri 
sociale, la îmbogățirea vieții 
spirituale a poporului, la mer
sul înainte al patriei noastre 
pe calea progresului și civiliza
ției".

★
în timp ce prin Piața Avia

torilor se derulau nesfîrșitele 
coloane de demonstranți am 
solicitat, în tribune, impresii 
ale invitaților. Evident, gîn
durile sînt comune exprimînd 
același entuziasm de care este 
animat întregul nostru popor 
în îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea, ale Confe
rinței Naționale a partidului. 
Ele exprimă, totodată, adeziu
nea deplină a tuturor categori
ilor de oameni ai muncii — 
muncitori, țărani, intelectuali 
— la recentele hotărîri adopta
te la ultima plenară a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român.

„Este a 24 oară de cînd a- 
sist, din această piață, la de
monstrația oamenilor muncii 
cu prilejul zilei de 1 Mai. ne 
spune academicianul ZAHA- 
RIA STANCU. Și în toți acești 
ani am văzut cum de fiecare 
dată demonstrația oamenilor 
muncii este mai puternic an
corată la programul științific 
al partidului de propășire 
multilaterală a țării. Mi-a plă
cut că demonstrația a început 
cu defilarea pionierilor. Am 
văzut și de data aceasta în su
tele de copii care au deschis 
marea demonstrație poporul 
nostru de mîine, cel care va 
moșteni realizările noastre și 

le va duce, multiplicîndu-le, 
mai departe. Grija pentru 
creșterea și formarea tinerei 
generații ocupă un loc central 
în activitatea partidului și gu
vernului și a constituit una 
din principalele probleme pe 
ordinea de zi a recentei ple
nare a Comitetului Central al 
P.C.R. înaltul for a dezbătut 
cu competență și luciditate 
măsurile necesare pentru îm
bunătățirea substanțială a în- 
vățămîntului nostru de toate 
gradele. Niciodată de-a lungul 
întregii mele vieți n-am văzut 
o mai mare preocupare, ca a- 
cum, pentru tineretul patriei 
noastre și viitorul lui.

Dar demonstrația de azi mai 
înseamnă ceva. înseamnă ma
nifestarea unei puternice ade
ziuni a oamenilor muncii la 
lucrările și hotărîrile care au 
fost luate de recenta plenară 
a Comitetului Central al parti
dului. Este o manifestare eloc-

Certitudinile afirmării 
creatoare și pasiunea muncii, 

prezențe nobile 
in coloanele tinereții

în marea piață a demon
strației elevii și studenții și-au 
exprimat hotărîrea de a con
firma încrederea pe care țara 
întreagă o nutrește. Consem
năm cîteva gînduri :

• Victoria Leonat — elevă 
la Liceul Pedagogic :

— Mă număr printre cei 
care vor fi chemați în următo. 
rii ani să dea viață importan
telor hotărîri menite să ridice 
școala românească pe o treap
tă mai înaltă, prin aplicarea 
metodelor celor mai moderne, 
de către cadre superior pregă
tite. Motiv de mîndrie, dar și 
îndemn la seriozitate în pregă
tirea noastră.

• Pantelimon Cioia — stu. 
dent Universitatea București;

— Sîntem datori pămîntului 
țării, înaintașilor, valorilor ce 
ne situează cu o cultură pro
prie în rîndul națiunilor avan
sate ; sîntem datori poporului, 
partidului pentru eforturile 
de a avea în universitate acel 
mediu prielnic în care eferves
cența noastră spirituală să se 
poată manifesta nestingherit. 
Recenta plenară a partidului.

la care s-au discutat aspectele 
dezvoltării învățămîntului în 
România a răspuns tuturor 
problemeleor ridicate de viață 
în acest domeniu, luînd drept 
criteriu suprem realitățile tim
pului nostru. Este garanția si
gură că școala va putea crea 
o platformă avansată întregu
lui popor.

Recentele măsuri privind 
sporirea alocației de hrană vor 
face ca elevii și studenții bur
sieri să beneficieze anual de 
fonduri suplimentare atingînd 
impresionanta sumă de 230 mi
lioane lei. Anul 1968 va mar
ca darea în folosință a unor 
importante construcții univer
sitare. Au fost alocate în acest 
scop peste 212 milioane lei. 
Fondurile de investiții desti
nate învățămîntului superior 
pe anul în curs sînt .de 1,5 ori 
mai mari decît în anul 1967. 
La catedrele institutelor de 
învățămînt superior urcă sa- 
vanți de renume mondial — 
academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei, profe
sori, doctori docenți — al că
ror aport la dezvoltarea știin
ței românești și internațio
nale este marcat de numeroase 
lucrări susținute la conferințe 
și congrese științifice.

Studenții din facultățile 
bucureștene și-au înscris pe 
grafice mfndria, entuziasmul, 
năzuințele. Descifrînd în do
cumentele de partid și de stat 
dinamica unor ample prefa- 

ventă a legăturii indestructibi
le dintre partid și popor, a în
crederii nestrămutate a ma
selor largi de oameni ai mun
cii în partid, în Comitetul Cen
tral, în frunte cu secretarul său 
general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

„M-a impresionat puternic, 
a adăugat scriitorul MIHNEA 
GHEORGHIU, numărul mare 
de tineri pe care i-am remark
cat în rîndul coloanelor de 
demonstranți. Bucuria sinceră 
de pe fețele lor m-a făcut pe 
mine, ca scriitor,, să realizez 
că această manifestație a în
semnat o strălucită clipă de 
continuitate a glorioaselor tra
diții de muncă și luptă a eroi
cei noastre clase muncitoare, 
în ochii și brațele acestor ti
neri, generația noastră și a 
părinților noștri văd cu bucu
rie și satisfacție garanția aces
tei continuități constructive**.

ceri, ei anticipează — înscriin- 
du-le pe mari pancarte — vii
toarele lor locuri de muncă : 
sute și. sute de uzine și fabrici 
noi, grădini, podgorii, cîmpuri 
străbătute de mașini agricole 
moderne, școli, spitale, institu
ții de artă — o țară în floare și 
încărcată de rod bogat.

Mexic 1968. Chemarea flacă- 
rei olimpice — care a prins 
contur prin trupurile vii ale 
sportivilor în Piața Aviatori
lor — este deopotrivă mărturi
sirea dorinței de-a ne afla la 
startul Jocurilor de vară, ca și 
exprimarea unui solemn anga
jament de a reprezenta cu 
cinste culorile sportive ale pa
triei socialiste.

Sportul nostru își află izvo
rul în larga participare a ti
neretului la competițiile de 
anvergură. în semn de omagiu, 
tinerii înscriu cu trupurile lor 
la această sărbătoare inițialele 
P.C.R., R.S.R. încadrați de 
două șiruri de fete întruchl- 
pînd coloana lui Brâncuși.

în echipament de culoarea 
ierbii, sute de sportivi sugerea
ză gazonul unui stadion — jo
cul de debut al pasionaților 

sportului, școală a marilor 
performeri.

...Trec sportivii cluburilor 
Metalul, Rapid, Steaua, Dina
mo, Voința, Progresul. Echipați 
în costume multicolore, ei de
monstrează dezvoltarea cano
tajului, ciclismului, scrimei, 
voleiului. Acasă ia ei — se 
simt astăzi — în Piața Aviato
rilor sportivii care au îndră
git și practică planorismul, pa
rașutismul. Gata de zbor ei 
poartă pe mîim. aripile unui 
planor și parașute multicolore.

Piața marii sărbători este 
dominată de acordurile Rap
sodiei române : evoluează vi
itorii profesori de sport cu 
grațioase exerciții de gimnas
tică artistică și acrobatică.

Aproape 6000 tineri spor
tivi și-au demonstrat măiestria 
și curajul: de la începătoi 
pînă la maestru al sportului, 
de la elev pînă la profesor — 
împreună, așa cum îi întîlnim 
zi de zi, pe marile stadioane 
ale patriei, acolo unde se 
scriu paginile de aur din car 
tea sportului românesc.

...în finalul demonstrației. în 
piață din mii de piepturi ră
sună imnul de luptă'al <#ise: 
muncitoare din întreaga lume 
— Internaționala.

Reportaj de
V. HARAG 

GH. GlflDR'GAN 
V. RAVESCU 

AT. TQM A 
N. UDROW si 

A. VASILESCU
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Cuvintul rostit de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU

J Cuvîntarea tovarășului 
| EMIL BODNARAȘ

(Urmare din pag. I)

Aceste victorii au fost dobîndite pentru că 
partidul nostru a știut să învingă greutățile, 
a știut să conducă poporul român, în condiții 
grele, din succes în succes pe calea socialis
mului. Tot ceea ce a cucerit poporul român se 
datorește faptului că el i-a avut în frunte pe 
comuniști, care au dat totul, unii chiar viața, 
pentru fericirea maselor muncitoare.

Știm, tovarăși, că în această luptă au exis
tat, așa cum am subliniat la ultima plenară și 
o serie de greșeli, s-au comis și unele abuzuri. 
Se știe însă că acestea nu caracterizează parti
dul nostru, ele au fost și sînt condamnate de 
partid, de poporul român. In decursul veacu
rilor poporul nostru a trecut prin multe greu
tăți, dar întotdeauna a dat dovadă de ome
nie, de umanism, de dragoste pentru toți oa
menii muncii. Lui nu i-a plăcut, nu-i place, si 
uu-i va place nici o dată, nedreptatea și mai 
cu seamă nedreptatea împotriva propriilor săi 
fii de seamă, a militanților ridicați din rindu- 
rile sale.

Iată de ce Comitetul Central a considerat 
ea o obligație în fata partidului, a națiunii, să 
restabilească adevărul, să dezvăluie abuzurile 
care s-au comis. Noi am pornit la luptă pen
tru a făuri societatea socialistă, considerind că 
aceasta trebuie să fie cea mai dreaptă socie
tate din lume; de aceea trebuie să înlăturăm 
tot ceea ce nu este în firea și în caracteristica 
acestei societăți, să luăm toate măsurile pen
tru ca nici o dată să nu mai poată avea loc 
în societatea noastră socialistă abuzuri și ile
galități.

Noi ne îndeplinim prin aceasta și o îndato
rire față de clasa muncitoare internațională, 
care privește cu simpatie și speranță spre ță
rile care construiesc socialismul. Avem obli
gația intemaționalistă față de clasa muncitoa
rei față de toate popoarele care doresc să 
făurească orînduirea socialistă, să demonstrăm 
că socialismul, orînduirea noastră nouă este 
incomparabil superioară orînduirii vechi ca
pitaliste.

Am realizat mult tn domeniul dezvoltării 
bazei materiale a socialismului. în ridicarea 
nivelului de trai al poporului. Oamenii spun 
însă pe bună dreptate : e bine că se ridică fa- 
Wici, că se dezvoltă agricultura, știința, cul

tura, dar ne interesează și cum trăiesc oame
nii și cum se manifestă personalitatea uma
nă în viața socială. Există, intr-adevăr, posi
bilitatea ca socialismul să asigure dezvoltarea 
multilaterală a personalității umane ? Noi 
răspundem : da. Numai socialismul asigură a- 
ceastă posibilitate, pentru că el este orîndui- 
rea socială cea mai dreaptă în care au fost li
chidate odată pentru totdeauna clasele exploa
tatoare, inegalitățile economice, au fost create 
condițiile pentru asigurarea egalității depline a 
cetățenilor, pentru manifestarea multilaterală 
a personalității umane. Iată sensul hotăririlor 
ultimei plenare a Comitetului nostru Central • 
Iată de ce întregul popor a primit aceste ho
tă riri cu încredere deplină în partid, in Comi
tetul Central. Demonstrația de astăzi din Capi
tală a dovedit cu cită încredere, cu cit entu
ziasm urmează poporul nostru partidul. Co
mitetul Central EI este convins că partidul 
nostru, conducerea sa. vor face totul pentru a 
asigura desăvîrșirea construirii socialismului 
în România pe plan material și spiritual pen
tru a crea poporului e viață demnă de orin- 
duirea socialistă si comunistă. Aceasta este 
sarcina și îndatorirea fiecărui comunist In co
pied de la conducerea de partid și de stat pînă 
la ultimul membru al partidului Vom putea 
cpune că ne-am Îndeplinit îndatorirea față de 
popor rumai atunci cind vom asigura o viață 
îmbelșugată, o existență materială și cultura
lă înaltă pentru fiecare membru al societății 
Pentru aceasta, tovarăși am luptat In condiții 
grele, am fost gata să ne dăm viața și mulți 
dintre noi chiar și-au dat-o.

Acum, cind îndeplinim rolul de cinste de 
partid conducător al națiunii române socia
liste trebuie să facem totul pentru a îndreptă
ți Încrederea poporului. Sînt convins că fie
care membra de partid, indiferent de funcția 
pe care o are, va munci neabătut, iși va înde
plini îndatorirea sacră față de partid, față de 
poporul căruia îl aparține.

Propun să ridicăm acest pahar pentru parti
dul nostru comunist, pentru poporul român 
constructor al socialismului, urindu-i viață 
îmbelșugată, fericită în societatea comunistă.

In sănătatea dumneavoastră, tovarăși!

CARNAVALUL
CARNAVALURILOR

1 Mai, orele 19.00. Peste 30.000 
de tineri din Municipiul Bucu
rești au luat startul veseliei la 
carnavalurile devenite tradiție. 
Marea competiție a fanteziei a 
cuprins toate cele 8 sectoare, fie
care alegindu-și o temă de car
naval. Carnavalul tinerilor din 
sectorul IV, intitulat simbolic 
„Olimpiada veseliei", ne-a întîm- 
pinat intr-un decor antic, cu co
loane romane și scutieri, cu trom- 
peți și măști grotești. Atracția a 
constituit-o întrecerile de înde- 
mînare. Alături de tragerile la 
țină prin „cercurile lui Ulise" și 
„lupta scutierilor" concurența 
și-au încercat forța și istețimea la 
trasul frînghiei, pescuit sticle, tir 
cu pușca etc. De aici „cortegiul 
veseliei" a aprins torța „veseliei", 
flacără din flacără pe la toate 
carnavalurile unindu-le unic sub 
semnul bunei dispoziții. La fie
care popas, purtătorii flăcării ve
seliei, studenți ai I.A.T.C. au pre
zentat un scurt program cu nu
mere satirice.

„Carnavalul medieval" din sa
loanele casei de cultură a secto
rului 8, devenită ad-hoc interior 
de castel medieval, a realizat a- 
ceastă temă istorică pornind de 
la piesa lui V. Eftimiu, „Inșir-te 
mărgărite". In timpul petrecerii 
la cele 7 nunți împărătești, n-au 
lipsit nici conflictele. Pretenden
ta la mina domniței La s-au 
prins în cele din urmă în- 
tr-o „bătălie medievală" — pe 
care studenții icefiști au știut 
s-o realizeze întocmai. Turni
rul pe trotinete și „Fanto
mele din castel" au adus 
„la zi" hazul dezlănțuit. Vremea 
lui Caragiale cu duduci și filfi
zoni, ofițeri și birjari, cu catirici 
și dughene cu firme picante, cin- 
tece de pahar — a fost realizată 
cu multă autenticitate de către 
tinerii din sectorul 1. Casa de 
cultură a sectorului 3 și-a ales 
pentru carnaval o temă folclori
că. Ea a devenit în aceste zile o 
ogradă țărănească, cu turmă de 
oi și măgar, cu cățeaua legată sub 
căruță, interior țărănesc: întrea
ga atmosțeră a fost dominată de 
spiritul de glumă și înțelepciune 
populară strecurată în fiecare nu
măr din program prin interme
diul proverbelor și zicătorilor. Un 
singur exemplu: „Capra sare 
masa — iada sare casa" ilustrea
ză programul de dans modern. 
Apropiate ca tematică și domi
nate de aceeași tinerească atmos
feră „Carnavalul cîmpenesc" or
ganizat în parcul hipic și „O pri
măvară ca-n povești" din parcul 
Herăstrău au constituit o bază 
distractivă pentru un mare număr 
de tineri din sectoarele 2 și 6. Cu 
^Carnavalul științifico-fantastic",

TURNU SEVERIN
Constructorii de la Porțile de 

Fier, muncitorii Uzinei Mecani
ce, Complexului de industriali
zare a lemnului, șantierului de 
construcții al noului oraș Orșo
va, Fabricii de confecții, depou
lui de locomotive au sărbătorit, 
asemeni tuturor oamenilor mun
cii, tradiționala demonstrație de 
1 Mai. Graficele prin care au 
anunțat orașului realizările do
bîndite, mărturiseau : la Porțile 
de Fier depășirea sarcinilor de 
plan echivalează în primele pa-

T'înent reuntțt m seara zilei de 1 Mai la Casa de cultură din sectorul 1, inspirați și talentați. 
au prezentat mai multor sute de spectatori a suită de imagini din „Bucurestiul de altă 
dată". Foto : C. CONSTANTIN

casa de cultură a sectorului 4 și-a 
purtat participanții în lumea as- 
trelor. De la intrarea pe sub ra
chetă, unde robotul îți adresează 
salutul de bun venit și pînă la 
scena de unde cosmonautul „pre
zintă programul pentru „pămin- 
teni", ficțiunea a rămas tn do
meniul fantasticului științific.

In mod tradițional, studenții 
și-au dat înttlnire la Carnavalul 
primăverii în decorul natural al 
bazei cultural-sportive universi
tare de pe malul lacului Tei. Pe
trecerea celor peste 6000 de stu
denți a ținut pînă în zorii dimi
neții în același ritm de veselie și 
bună dispoziție.

Cu ocazia acestor carnavaluri 
în care tinerii și-au dovedit po
tentele organizatorice și bogata 
imaginație, casele de cultură, ți- 
ntnd seama de profilarea lor pe 
domenii de activitate, și-au schim
bat denumirea astfel: sectorul 
I — „Ateneul tineretului", sec
torul 3 — „Universal club", sec
torul 4 — „Clubul elevilor", sec
torul 5 — „Tehnic club, sectorul 
7 — „Club ecran", sectorul 8 — 
„Modem club".

Urmărind paralel cu latura dis
tractivă a acestor carnavaluri sti
mularea în primul rînd a fante
ziei, preocuparea pentru realiza
rea unor activități cit mai reușite 
din punct de vedere artistic și 
regizoral, Comitetul municipal 

București al U.T.C. a inițiat un 
concurs pentru cel mai reușit 
carnaval.

Indiferent de cine va obține 
distincția concursului, ciștigătoi 
famine tineretul bucureștean care 
s-a bucurat mai mult ca oricînd 
de fantezia gazdelor sale, origi
nalitatea ideilor.

In ziarul de mîine vom reveni 
cu amănunte de la manifestațiile 
culturale ale tineretului din Ca
pitală și din țară.

V. ravescu
P. s.
Ultimele telefoane sosite la re

dacție ne relatează alte asemenea 
numifestații.

La Brașov, Poiana a atras cel 
mai ridicat număr de excursio
niști la spectacolele cultural-ar- 
tistice susținute de cele mai cu" 
noscute formații din județ.

La Tîrgu Mureș, pe scena Tea
trului de vară, de la platoul Cor- 
nești, pe estradele improvizate au 
evoluat formațiile artistice de a- 
matori din întreprinderile și șco
lile orașului.

La Brăila, nenumărate ambar
cațiuni au servit piedestal tara
furilor de muzică populară recon
stituind atmosfera de altădată a 
bătrînului port.

La Iași, Suceava, Cluj, Oradea, 
Timișoara și în alte multe locali
tăți din țară aceeași exuberanță 
și tinerească, veselie.

Brașov — Defilează constructorii lui „U*-650, „Uu-651_

1 MAI ÎN ȚARĂ

STRÎNS UNIȚI, IN JURUL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
tru luni al* acestui an cu un 
avans de aproape 2 luni; la 
Uzina mecanici volumul econo
miilor realizate prin aplicarea 
în producție a celor SO de pro
puneri de inovații depășește ju
mătate milion lei; tn întreg ju
dețul depășirea producției globa
le realizate însumează mai mult 
de 100 milioane lei iar econo
miile obținute prin reducerea 
prețului de cost sînt suficiente 
construirii a mai bine de 1 000 
apartamente cu două camere.

TIMIȘOARA
Demonstrația oamenilor mun

cii este deschisă, ca în fiecare 
an, de cei tnai tineri cetățeni ai 
patriei — pionierii. Lor le-a ur
mat harnicul colectiv al între
prinderii Electro-Banat, între
prindere care în cinstea rilet de 
1 Mai a depășit producția glo
bală cu 21 la sută, paralel eu 
asimilarea a 11 produse noi ți 
economisirea a 100 tone metal. 
In fruntea coloanei centrului 
universitar pățesc studenții și 
cadrele didactice de la Institutul 
politehnic care numai tn ultimii 
cinci ani yi-a tmbogftfit baza 
materială a laboratoarelor cu 
aparate in valoare de 70 milioa
ne lei. Printre cele 500 cadre 
didactice existente la acest insti
tut prezent in coloană este și to
varășul dr. ing. Helmuth Theil 
conferențiar la catedra de ma
șini termice care ne-a declarat:

„Sînt profund impresionat in 
acest moment attt de apropiat 
altuia de covîrșitoare impor
tanță. lucrările plenarei din 
22—25 aprilie. Știința tyi accele
rează ritmul de influențare a 
societății. Necesitatea punerii 
în concordanță a nevoilor tehni
cii cu cele sociale este evidentă. 
Măsurile preconizate în viitor, 
modul de dezvoltare al tnvăță- 
mîntului superior, direcțiile pri
vind nu numai organizarea, ei fi 
înzestrarea materială a instituți
ilor de in vătămînt, dovedesc 
grija deosebită pe care partidul 
fi statul nostru o au pentru ac
tul de cultură".

GALAȚI
In coloana care a deschis de

monstrația, tribunele au aplau
dat apariția unui car alegoric 
înțățișînd lingotiere turnate din 
prima șarjă experimentală e- 
laborată uz furnalul de 1 700 
mc. în ziua de 22 aprilie, 
ora 15. Il insoțeau ves- 
tiții topitori Hie Ștefan fi Ion 
Mototolea. La rîndul lor con
structorii gigantului industrial 
cu raportat că în preajma lui 1 
Mai au predat beneficiarului 
Fabrica de oxigen fi Fabrica de 
aglomerare a minereului. în pre
ziua altor premiere industriale 
se află fi primul convertizor al 
oțelăriei, laminorul slebing.

PLOIEȘTI
Pentru prima dată în istoria 

orașului, alături de oameni ai 
muncii, de elevii liceelor și șco
lilor profesionale au demonstrat

Simbolic vorbind, „Flacăra tinereții și a veseliei" arde din totdeauna. în fotografie _
moment solemn cu tinerii din sectorul 4 — in seara zilei de ieri, înainte de începerea car
navalului. Foto : C. CONSTANTIN

fi studenții Facultății de petrol, 
concretizîr.d drumul ascendent 
al învăță—Antului nostru supe
rior socialist. Zeci de care ale
gorice, mii de buchete de flori 
au completat decorul.

In coloane erau purtate cu 
mindrie portretele conducători
lor partidului fi statului, sim
bol ferm al unității întregului 
popor in jurul Partidului Comu
nist Român.

TIRGU-MUREȘ
Sub soarele de primăvară. 

Piața Trandafirilor este din nou 
inundată de flamuri rofii fi tri
colore. împreună, în coloana 
marelui entuziasm, români fi 
maghiari trec prin fața tribune
lor, exprimîndu-și dragostea 
fi recunoștința față de par
tid. Trec colectivele de mun
că de la Combinatul chimic. 
Fabrica de mobilă, I.I.S. „Mure- 
șul". Complexul C.F.R. și altele 
Printre muncitorii prezmți la 
demonstrație, recunoaștem pe 
cei de la Combinatul Azo-Mureș 
care fi-au îndeplinit planul pe 
primele 4 luni cu 10 rile înainte 
de termen, realizînd o produc
ție globală suplimentară în va
loare de peste < milioane lei. 
Elevii liceului agricol poartă pe 
brațe cununi de spice de priu, 
în care vîntul resfiră panglicile 
tricolorului. In costumații spe
cifice, formațiile artistice de 
amatori încing dansuri popu
lare românești, maghiare și ger
mane. Zi de sărbătoare dintr-o 
epocă de man transformări în 
care muza mînoîie lira creatori
lor de artă. Scriitorul Syăzâ 
Hajdu, redactor șef al revistei 
„Igaz SzC" (fi mărturisește im
presiile : ..Privesc splendida fi 
multicolora manifestație de săr
bătoare. Acest mai este deosebit 
de frumos. Se împlinește bogat 
fi ne tmbrdțieeazd cu toate co
morile sale. Acest mai vorbește 
de la sine cu spiritul luminat 
de raze desvre viața noastră 
nouă, clocotitoare.

1 Mai vorbește despre sărbă
toarea muncii, frumusețe fi li
bertate, despre descătușarea ac
tivității creatoare din patria 
noastră. 1 Mai grăiește despre 
pădurea de drapele purpurii fi 
mătasea foșnitoare a tricoloru
lui, despre oamenii ale căror 
mlini ce poartă acum drapele 
pot să scapere stele. 1 Mai vor
bește viu despre împlinirea fră
ției, despre unitatea de nez
druncinat a oamenilor muncii, 
români, maghiari fi germani fi 
de alte naționalități, despre vi
talitatea fi dragostea lor înflă
cărată pentru patrie. Ne grăieș
te despre mari creații de impor
tanța istorică a socialismului fi 
despre mobilizatorul, organiza
torul fi îndrumătorul lor, Parti
dul Comunist Român, despre 
politica sa veșnic creatoare; 
despre progresul de zi cu zi, des
pre transformările cu viteză de 
revoluție, despre împlinirea 
idealurilor, despre umanitate, 
democrație socialistă vie și 
triumfătoare, despre reînnoirea 
în toate domeniile activității so
ciale".

(Urmare din pag. 1)

Iun salut tovărășesc și calde 
felicitări pentru bogatele în
făptuiri în economie, știință și 

I cultură, în înflorirea României 
socialiste.

Salutăm cu căldură pe toți 
I delegații și invitații de peste 

hotare, a căror prezență la a- 
ceastă tradițională manifestare 

I populară exprimă prietenia și 
solidaritatea dintre popoarele 
noastre, însuflețite de țelurile 

I nobile ale păcii și progresului 
social.

Sărbătorim ziua de 1 Mai 
I sub semnul activității intense 
I și larg desfășurate pentru rea- 
Ilizarea programului de desă- 

vîrșire a construcției socialiste 
elaborat de Congresul al 

IlX-lea al Partidului Comunist 
Român, întregit de importan 
tele hotărîrl ale Conferinței 

■ Naționale — izvoare de pro- 
I funde înnoiri în societatea 
■ noastră socialistă.

I Măsurile complexe de îmbu
nătățire a organizării econo
mice și administrative, a tutu- 

I ror formelor și metodelor de 
' conducere a vieții sociale dau 
Iun puternic impuls construc

ției socialiste, creează condiții 
pentru afirmarea largă a spi- 

■ ritului novator, constructiv al 
] oamenilor muncii, pentru afir- 
• marea cu mai multă vigoare a 
I potențialului material și spiri

tual al națiunii noastre socia
liste.

Desf&șurînd o muncă plină 
I de energie și pricepere, colecti- 

* vele de muncitori, ingineri și 
I tehnicieni realizează cu succes 

obiectivele planului pe anul în 
curs, asigurind dezvoltarea în 

Iritm susținut și modernizarea 
continuă a industriei — teme
lia propășirii întregii economii 
naționale, a creșterii nivelului 

I de civilizație și bunăstare al 
întregului popor. Preocuparea 

I perseverentă de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, de mobilizarea rezer- 

1 velor și valorificarea deplină a 
I posibilităților de care dispun 

întreprinderile noastre se con- 
! cretizează în noi și însemnate 
I succese, în ridicarea producției 

și a productivității muncii, în 
I creșterea eficienței economice 

în Industrie, construcții, trans
porturi și în celelalte ramuri 

I ale economiei naționale.
Constatăm cu deosebită sa

tisfacție că pe trimestrul Intîi 
Ial anului curent, planul pro

ducției industriale a fost rea
lizat In proporție de 102.2 la 

Isută, ceea ce reprezintă o creș
tere față de aceeași perioadă a 
anului trecut de 12,1 Ia sută. 

(Productivitatea muncii a cres
cut pe aceeași perioadă cu 9,9 

Ila sută, ilustrînd din plin di
namismul caracteristic econo
miei noastre.

IR&spunzind chemării parti
dului. întreaga țărănime, me
canizatorii, inginerii și tehni- 

Icienii, toți lucrătorii de pe 
ogoarele țării muncesc cu hăr
nicie pentru ridicarea produc- 

Iției, pentru efectuarea în bune 
condițiuni a tuturor lucrărilor 
agricole și asigurarea unor bo- 

Igate recolte. Crește continuu 
contribuția agriculturii la avu
ția națională și la ridicarea ni- 

Ivelului de trai al populației.
Invățămîntul, știința, arta, 

I literatura — factori esențiali 
în procesul de edificare a so- 

Icietății socialiste — înregis
trează noi și remarcabile reali
zări care îmbogățesc patrimo- 

Iniul spiritual al patriei și con
tribuie Ia progresul ei multi
lateral. la desăvîrșirea valori
lor spirituale ale poporului 

I nostru în tezaurul culturii și 
■ științei universale. Măsurile 
Iadoptrte de recenta Plenară a 

Comitetului Central privind 
perfectionarea învățămîntului 

Ide cultură generală, profesio
nal, tehnic și superior vor în
tări și mai mult funcția socială 
a școlii, rolul ei în procesul de 

I ridicare a nivelului de cultură
și civilizație a poporului nos
tru.

Iln înfăptuirea marilor sar
cini ale construcției socialiste 
Ia continuat să se întărească 

unitatea dintre muncitori, ță
rani și intelectuali, dintre toți 

I cetățenii țării, indiferent de na
ționalitate — temelia de granit 
a societății noastre socialiste. 

(Dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei, științei și culturii, a- 
dîncirea continuă a democra- 

Iției socialiste creează condiții 
tot mai prielnice pentru parti
ciparea constructivă a maselor 
largi la conducerea treburilor 

(obștești și de stat.
O importanță deosebită, 

J principială și practică pentru 
dezvoltarea democrației socia
liste revine hotăririlor recen- 

Itei Plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, puternică manifestare 

Ia forței și vitalității partidului 
nostru, care demonstrează în 
mod grăitor înalta sa respon- 

Isabilitate față de popor, față 
de principiile umanismului 
socialist și hotărîrea neșovăi- 

Itoare de a asigura întărirea și 
respectarea deplină a legalită
ții socialiste, a drepturilor și 

I libertăților democratice con
sfințite de Constituția țării.

Poporul nostru se înfățișea- 
Iză la această tradițională săr

bătoare cu un bilanț de reali
zări înălțător. Fermitatea și ab- 

I negația cu care toți oamenii 
muncii înfăptuiesc programul 
de dezvoltare multilaterală a 

(patriei noastre, creșterea con
tinuă a roiului conducător al 
Partidului Comunist Român în 

toate domeniile vieții sociale 
stau chezășie obținerii unor 
noi și însemnate succese în 
desăvîrșirea construcției socia
liste, în ridicarea economică și 
culturală a României.

Cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, poporul român, 
profund animat de nobilele 
sentimente ale solidarității cu 
cei ce muncesc din toată lu
mea, cu toate forțele revoluțio
nare și antiimperialiste, își 
reafirmă hotărîrea de a milita 
în viața internațională pentru 
colaborare și înțelegere între 
popoare, pentru conviețuirea 
lor pașnică, pentru afirmarea 
liberă și independentă a fiecă
rei națiuni.

întemeiată pe principiile in
dependenței și suveranității, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, 
politica externă a României 
socialiste slujește neclintit in
tereselor poporului român, cau
zei colaborării și înțelegerii 
între popoare. Ea este o con
tribuție constructivă la rezol
varea marilor probleme ale lu
mii contemporane !

Aprobînd în întregi e linia 
politică externă și activitatea 
internațională a partidului șl 
guvernului, recenta Plenară a 
Comitetului Central a expri
mat încă o dată, cu toată cla
ritatea, hotărîrea de a acționa 
în continuare neobosit pentru 
întărirea colaborării și priete
niei cu toate țările socialiste, 
pentru dezvoltarea raporturi
lor frățești cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pen
tru îmbunătățirea relațiilor și 
a înțelegerii din mișcarea co
munistă internațională, pentru 
întărirea unității tuturor for
țelor antiimperialiste, pentru 
colaborare cu toate țările lu
mii, fără deosebire ce orîn- 
duire socială.

Cu prilejul acestei sărbători 
Internaționaliste, transmitem 
un salut frățesc și calde feli
citări partidelor comuniste și 
popoarelor din Albania, Bul
garia, Cehoslovacia, China. 
Cuba, Republica Populară De
mocrată Coreeană, Republica 
Democrată Germană, Iugo
slavia, Mongolia, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică, Re
publica Democrată Vietnam ; 
le urăm din toată inima să ob
țină realizări tot mai mari în 
dezvoltarea economiei și cul
turii, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului, în construi
rea socialismului și comunis
mului I

Adresăm salutul nostru fier
binte poporului vietnamez, și 
îl asigurăm de deplina noas
tră solidaritate și de tot spri
jinul nostru internaționalist în 
lupta sa eroică împotriva a- 
gresorilor imperialiști ameri
cani, pentru apărarea patriei 
sale, pentru dreptul de a de
cide în mod suveran asupra 
propriilor sale destine!

Transmitem salutul nostru 
tovărășesc partidelor comu
niste, clasei muncitoare, tutu
ror forțelor democratice și 
progresiste din întreaga lume, 
care luptă pentru libertate, 
pace și o viață mai bună !

Transmitem, de asemenea, 
un cald salut prietenesc po
poarelor care țin sus steagul 
luptei împotriva exploatării și 
asupririi coloniale, împotriva 
politicii neocolonialiste a im
perialiștilor, pentru libertate, 
independență și afirmarea fiin
ței lor naționale !

In viața internațională au 
loc evenimente care, prin am
ploarea și complexitatea lor, e- 
xercită o puternică înrîurire 
asupra dezvoltării lumii con
temporane, avind o mare în
semnătate în promovarea inte
reselor majore ale popoarelor, 
în înfăptuirea idealurilor lor 
de libertate și pace. în ciuda 
acțiunilor agresive ale impe
rialismului, caracteristica do
minantă a situației internațio
nale rămîne creșterea forțelor 
sociale înaintate, a mișcărilor 
de masă, fără precedent în is
torie, a luptelor populare pen
tru eliberarea socială și națio
nală, pentru a teri omenirea 
de o conflagrație mondială.

Prestigiul crescînd al Româ
niei socialiste — factor activ in 
cadrul acestei vaste confrun
tări — constituie pentru po
porul nostru un imbold de a 
munci mereu mai bine, de a~si 
intensifica eforturile în marea 
operă constructivă pe care o 
făurește, de a-și aduce o con
tribuție sporită la triumful ca
uzei socialismului și păcii.

Avem convingerea că, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea noastră — unite mai 
strîns ca oricînd în jurul 
Partidului Comunist Român, 
al Comitetului său Centra! - 
își vor mobiliza toată capaci
tatea și forța creatoare vor 
obține noi victorii în construc
ția economică și social-cultu- 
raia, făcînd să strălucească tot 
mai puternic România socia
listă

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

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Comitetu
lui său Central, înainte spre 
noi victorii în desăvîrșirea e- 
dificiului României socialiste!

Trăiască unitatea și coeziu
nea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor for
țelor democratice și antiimpe
rialiste !

Să triumfe pacea în întreaga 
lume !



INFORMAȚII
• Joi dimineața a plecat spre 

Tunis o delegație a C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul Ma
nea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Economic, care, la 
invitația Partidului Socialist Des- 
turian, va face o vizită în Repu
blica Tunisia.

Din delegație mai fac parte 
tovarășii Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Vlad, adjunct 
de șef de secție al C.C. al P.C.R., 
și Vasile Marin, prim-secretar al 
Comitetului Județean Ialomița al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean provizoriu Ia
lomița.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
-neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Mihai Cere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Ilie Radulescu, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

• A părăsit Capitala, înapo- 
indu-se în Franța, delegația o- 
ficială de ziariști francezi care, 
la invitația Ministerului Aface
rilor Externe, a făcut o vizită 
de documentare în tara noastră. 
Din delegație au făcut parte 
Jacqueline Baudrier Perriard, 
redactor șef al emisiunii actua
litatea vorbită la O.R.T.F., 
J. M. J. Ogliastro, șeful servici
ului diplomatic al ziarului „Le 
Figaro". Bernard Feron de la 
„Le Monde", A. P. Gregoire de 
la „La Croix" și Hugues Barbe 
de la ,,Nouvel Journal".

în cursul vizitei, membrii de
legației au fost primiți de G. 
Macovescu, pnm-adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
De asemenea, au avut convor
biri cu membri ai conducerii u- 
nor instituții din București și 
din țară. Delegația de ziariști a 
vizitat, de asemenea. întreprin
deri industriale și obiectiv? cul
turale și turistice din București 
și județele Prahova, Argeș, GJt, 
Dolj. Mehedinți, Vîlcea, Sibiu, 
Brașov și 'Constanța.

1 MAI, în tribuna demonstrației,

Proiect de rezoluție propus de delegafia
română, privind educarea tineretului

in spiritul respectului pentru drepturile
umane

In holul confortabil al modernului cămin internat al Liceului a- 
gricol din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj

CINEMATOGRAFE
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,15), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

GIOCONDA FĂRĂ SURlS 
rulează la Republica (orele
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45;

EA VA RIDE
rulează la Festival (orele 8,45 ; 

.11,15- 13,30; 16; 18,30; 21).
SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16,15; 18.30; 20.45), 
Grivița (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

EL DORADO
•—rulează la Luceafărul (orele 

8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
Feroviar (orele 10; 12,45; 15,30; 
18,15: 21), Excelsior (orele 9;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 : 20), Melo
dia (orele 8,30 ; 1H 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21), Modern (orele 9 ; 
11.15, 13,30; 16; 18.30; 21).

ZILE DE VARA
rulează la București (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21) 

VIAȚA IN DOI
rulează la Union (orele 15.30; 
18; 20,30).

HAIDUCII și RAPIREA FE
CIOARELOR

rulează la Lumina ( orele 9; 
12,30; 16; 18,30).

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina (orele 9; 
10,30; 12; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

SFlNTUL LA PÎNDA
. rulează la Lira (orele 15,30; 

18; 20.30). Vitan (orele 15.30; 
18; 20,30).

PENTRU CITIVA DOLARI IN 
PLUS

rulează la Giulești (orele 10; 
15; 17,45; 20,30). Arta (orele 9- 

.14 în continuare. 17; 20.15).
BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

rulează la Dacia (orele 8.30—
16.45 în continuare 19; 21).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Buzești (orele 15.30 
18: 20.30).

CAUTAȚI IDOLUL
rulează Ia Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Bucegi (orele 9; 
11.15; 13.30- 16: 18.15; 20,30).

EDDIE CHAPMAN — AGENT 
SECRET

rulează la Gloria (orele 9; 
11,45, 14,30; 18; 20,30). Miorița 
(orele 9; 11.45; 14,30; 17,30;
20,30).

VALETUL DE PICA
rulează la Unirea (orele 15.30: 

' 18; 20,30).
TOPKAPI

rulează la Tomis 'orele 9—16 
în continuare, 18,30; 21), Auro
ra (orele 8.30: 11 • 13,30; 16;
18.30; 21), Flamura (orele 9: 
11 15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Flacăra (orele 15,30- 
18: 20.30).

HOCUS-POCUS
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20.30).

ÎNTOARCE-TE !
rulează la Munca (orele 16; 
18.15; 20.30)

APA CURATIVA
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚIrulează la Cosmos (orele 14,30; 

16.30: 18,30: 20,30).
PROFESORUL DISTRAT 

rulează la Viitorul (orele 
15.30: 18. 20,30).

LEUL AFRICAN 
rulează la Volga (orele 10—14 
în continuare 16,15: 18,30:
20,45).;

EU, EU. EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Floreasca (orele 9; 
.11,15: 13.30- 16: 18.30: 20.45).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Rahova (orele 
15 30: 18: 20.30).

TREI GRĂSUNI
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20.30).

RAPIREA FECIOARELOR 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20). Pacea (orele 
15.45: 18; 20.15).

O LUME NEBUNA. NEBUNA. 
NEBUNA

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 19). înfrățirea (orele 10; 
16: 19,15).

CU TOATA VITEZA ÎNAINTE 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20.30).

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Central (orele 9: 
11,15 13,30; 16; 18.30; 21).

Acolo unde Carpații intilnesc 
Dunărea — Prin muzeele Capi
talei. — Priveliști carpatine 
„Ursul" — La cel mai înalt ni
vel — Nuntă țărănească — Mir- 
ceștii în pastel

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TEATRE
VINERI 3 MAI

Opera Română Rigoletto, 
ora 19,30 ; Opereta Secretul 
lui Marco Polo, ora 19,30; 
Teatrul Național sala Come
dia Heidelbergul de altădată, 
ora 19,30 ; Sala Studio, Părin
ții teribili, ora 19,30 ; Teatrul 
de comedie Opinia publică, 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" sala Schitu Mă- 
gureanu Macbeth, ora 20 ; 
Sala Studio Kean, ora 20 ; 
Teatrul Mic Incident Ia Vi
chy, ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" sala Magheru O casă 
onorabilă, ora 19,30 ; Sala 
Studio Cînd Luna e albastră, 
ora 20 ; Teatrul Giulești în 
sala Teatrului Evreiesc de 
stat Martorii se suprimă, ora 
19,30 ; Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" Hora Domnițelor, 
ora 20 ; Studioul I.A.T.C. Via
ța e vis, ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" Adresanții necunos- 
cuți, ora 16 ; Teatrul Țăndă
rică sala din Calea Victoriei 
Papuciada. ora 17 ; sala din 
str. Academiei Vrăjitorul din 
Oz, ora 17.

TELEVIZIUNE
17,30 Pentru cei mici: A.B.C. 

— De ce ? Haideți la prisacă ; 
18.00 Drumuri și popasuri. 
Emisiune turistică de Gh. 
Epuran ; 18,20 Buletinul cir
culației rutiere ; 18,30 Curs 
de limba spaniolă (lecția a 
14-a) ; 19,00 Tineret, Tinerețe. 
La porțile cunoașterii. Trans
misiune de la Institutul 
de cercetări metalurgice — 
București ; 19,30 ; Telejurna
lul de seară ; 19,50 Buletinul 
meteorologic. Publicitate ; 
20.00 ; Actualitatea agricolă ; 
20.20 Studioul Muzical. Cultu
ra muzicală de-a lungul tim
pului, Beethoven (II). Prezin
tă : Eugen Pricope ; 20,40 Ca
ruselul varietăților ; 21.00 Re
flector ; 21,15 Film artistic : 
„O invenție minunată". O co
medie despre un inventator 
distrat și naiv ca toți inventa
torii pe care îi întîlnim în... 
piese și filme ; 22.30 Arta 
plastică ; 22,45 Telejurnalul 
de noapte.

cu oaspeții noștri
numeroși oaspeți străini.Mă aflu tn tribuna unde sînt invitați

Țara și poporul nostru, ale căror realizări sînt larg cunoscute și 
apreciate pe meridianele lumii, li se înfățișează, și in aceste mo
mente cu dimensiunile statornic solide și energia dinamică, gene
ratoare de valori materiale și spirituale.

Dl. N’FAMARA KEITA, mi
nistrul comerțului, transporturi
lor și telecomunicațiilor din 
Guineea. „Mă aflu în țara dv. 
în calitate de conducător al u 
nei delegații guvernamentale 
economice a Guineei. Am și dis
cutat cu reprezentanți ai guver
nului român chestiunile de inte
res comun, posibilitățile dezvol
tării relațiilor noastre economi
ce și comerciale și sînt mulțu
mit de ceea ce am realizat. Dar 
mă consider foarte fericit că am 
ocazia să particip la această 
grandioasă manifestație. Mă in
teresează în mod deosebit să cu
nosc un popor și sub acest as
pect. și sînt profund impresio
nat.

Am văzut că in această de
monstrație tinerețea are o parte 
dominantă : defilarea copiilor, 
ca și a sportivilor, m-a impre
sionat prin frumusețea progra
mului și perfecta lui organizare. 
Tineretul constituie de fapt 
schimbul de miine și sînt sigur 
că poporul român cu un ase
menea tineret va înfăptui noi 
succese in construirea fericirii 
«ale. prin acești tineri dinamici, 
conștienți și organizați care vor 
conduce mai tirziu destinele 
țării. M-a mișcat defilarea mun
citorilor. prin simbolurile. di
versele statistici afișate pe pan
carte eare mi-au dat posibilita
tea să vid progresele pe care 
le înregistrează țara dv. in do
meniul diferitelor ramuri ale in-

dustriei și agriculturii, a pro
ducției în general. Concluzio- 
nînd, atît eu cit și colegii mei. 
sîntem foarte fericiți că am avut 
prilejul să vedem această de
monstrație. încrezători în des
tinele fericite ale poporului pe 
care l-am văzut manifestând 
realitățile și speranțele sale, 
dorim tot mai strînse legături 
frățești între popoarele român 
și guineez".

DR. ENRICO PAULI, repre
zentantul biroului international 
al muncii din cadrul UNESCO 
— Geneva.

..Este o manifestare a poporu
lui. o manifestare de masă care 
reprezintă a participare directă 
și vie a întregului popor la via
ța țării și, bineînțeles, aproba
rea. acordul acestuia la măsurile 
și hotărîrile guvernului tării 
sale. Pentru mine, mai ales, este 
impresionantă dragostea infini
tă pe care românii o simt si o 
manifestă pentru (ara lor. Desi
gur. istoria țării, suferințele lor 
și rezistența lor de-a lungul se
colelor sînt suficiente pentru a 
justifica această mare dragoste 
de patrie. Spiritul generos, in
ventiv, improvizator ore este 
cu totul caracteristic popoarelor 
noastre amindouă, român și ita
lian. le conferă spontaneitate și 
dinamism. Așa traduc eu in cu
vinte eeea ee am văzut eu ochii 
și am simțit eu inima'.

ING. RUDI SMUTNY, condu
cătorul delegației sindicale din 
Cehoslovacia. „Nu mai sînt tî- 
năr. Dar cînd trăiesc această 
atmosferă de tinerețe e o feri
cire să poți spune cîteva cuvin
te despre tinerețe. Din întreaga 
desfășurare a demonstrației, ti
nerețea a ieșit în evidență. Nu 
e nici o diferențiere între tine
ret — sînt laolaltă tineri mun
citori, studenți, funcționari și in
telectuali într-o manifestare a 
vieții, pentru viață. Aș ura, in
tr-adevăr, tineretului din Româ
nia ca în acest spirit să fiie un 
sprijin activ al Partidului Co
munist Român și am dori ca 
prietenia noastră reciprocă, cu 
atît mai mult în ce privește ti
neretul, să continue la infinit".

KENICHI KANEKO, delegat 
al Federației Uniunii Indepen
dente — Japonia — AKIO KO- 
DAMA, membru al Comitetului 
Executiv Central al Federației 
Uniunii muncitorilor din indus
tria chimică — Japonia. „Sîn- 
tem foarte impresionați de pa
rada de 1 Mai. Ne-a plăcut foar
te mult că împreună, muncitori, 
studenți, funcționari, pionieri, 
s-au strins să demonstreze de 
ziua marii sărbători a oamenilor 
muncii. Cu acest prilej vrem să 
ne manifestăm admirația pentru 
București care este nu numai 
un oraș foarte ospitalier, ci și 
pitorese, bogat în culori și în 
această ambianță, manifestarea 
liberă a muncitorilor crește în 
amploare".

ANTONIO ZAVAGNIN, secre
tar general al Uniunii Interna
ționale metalurgice din F.S.M.

„Nn e prima oară cînd vin în 
București. Văd al 2-lea 1 Mai. 
Pot să fac și o comparație cu 
cel de acum 2 ani. O fac din 
punct de vedere al realizărilor 
economice — elementul care ca
racterizează cel mai bine sărbă
toarea muncii. Aceste realizări, 
după cum am, văzut, apar foar
te vizibil în toate ramurile eco
nomiei naționale. E un lucru 
care nu numai că se observă, ci 
și demonstrează realitățile eco
nomiei României socialiste. în
seamnă că sînt succesele clasei 
muncitoare, în lupta pentru edi
ficarea socialistă și ele se ex
plică printr-o largă participare 
de masă, prin dezvoltarea demo
crației socialiste".

FLAVIO ZAVALA — ziarist — 
Mexic. „M-au impresionat fluvii
le nesfîrșite ale mulțimii mani- 
festînde, desfășurarea paradei, 
costumele și muzica, demonstra
ția sportivilor și copiilor, va
rietatea și frumusețea produ
cerii lor. Sc vede că tineretul 
român este un tineret optimist, 
robust, sănătos, vesel, entuziast. 
Asta înseamnă că practică spor
tul. Cred că tot Bucureștiul a 
defilat prin marea plată. Mi-a 
plăcut că totu-i spontan, pentru 
că am văzut tineri și vîrstnici, 
copii și bătrîni".

RAMON MELCON — ziarist — 
Spania. „Enormă participare. 
Impresionante sînt realizările, 
proiectele de viitor ; impresio
nantă a fost întreaga sărbătoa
re care ne-a dăruit mereu cite 
ceva nou ; veselia și florile au 
însuflețit larga piață, copiii și 
sportivii — o minune !“

In ședința plenară a Conferin
ței internaționale a drepturilor 
omului a fost inclus pe ordinea 
de zi, cu 46 de voturi pentru și 
32 abțineri, punctul „respectul și 
aplicarea drepturilor omului în 
teritoriile ocupate". România a 
votat în favoarea includerii aces
tui punct.

Delegația română a propus un 
proiect de rezoluție privind „edu
carea tineretului în spiritul res
pectului pentru drepturile uma
ne și al libertăților fundamentale 
ale omului". In calitate de coau
tori ai acestui proiect, s-au alătu
rat delegațiile Afganistanului, 
Mexicului, Tanzaniei, R.A.U. și 
Iugoslaviei. Proiectul figurează 
printre documentele de lucru ale 
secretariatului și urmează 
luat în discuție în cadrul 
ședințe viitoare.

La lucrările Conferinței 
naționale a drepturilor omului a 
luat cuvîntul șeful delegației ro
mâne, Avram Bunaciu. El s-a re
ferit la cadrul în care drepturile 
omului și libertățile sale funda
mentale sînt asigurate și garanta
te în România, la ansamblul con
dițiilor — economice, sociale, po
litice și culturale — ce favorizea
ză libera afirmare multilaterală a 
personalității tuturor cetățenilor.

In continuare, vorbitorul a sub 
liniat că în lumina principiilor 
universalității, nici o țară nu 
trebuie să fie lipsită de, posibili
tatea de a participa la discutarea 
importantelor aspecte privind pro
movarea și respectul drepturilor 
fundamentale ale omului pe plan

1 l

să fie 
unei

inter-

internațional. Din acest punct de 
vedere, el a apreciat că prezența 
la lucrări a Republicii Populare 
Chineze, a Republicii Democrate 
Germane, a R.D. Vietnam, a 
R.P.D. Coreene, ar fi permis 
conferinței să beneficieze de o 
contribuție importantă pentru 
a-și atinge scopurile.

Referindu-se la corelația dintre 
drepturile omului și pacea tn 
lume. Avram Bunaciu s-a oprit 
asupra condițiilor primordiale — 
respectul politic, afirmarea depli
nei suveranități și exercitarea 
dreptului popoarelor de a-și de
cide ele însele soarta — care fac 
posibile realizarea efectivă a 
drepturilor omului, asigurarea 
propășirii ființei umane. Condam- 
nînd încălcarea drepturilor po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, vorbitorul a arătat 
că România s-a pronunțat întot
deauna pentru eliminarea unor 
asemenea practici care constituie, 
totodată, o amenințare la adresa 
păcii și securității internaționale.

După ce a trecut în revistă 
progresele realizate ca și obsta
colele existente pe plan interna
țional în domeniul respectării 
drepturilor omului, șeful delega
ției române a arătat că principala 
răspundere și în același timp ca
litatea de a decide asupra acor
dării, respectării și garantării 
drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului aparține sta
telor suverane.

Lupte violente

în Vietnamul de Sud

V. CABULEA

p! 1 r.le: de 1
Mcoceva. ir 
Mortala nera

1 MAI, în lume
Mai a
F\a*a

v. Alexei Ko* 
•odgomî: si a' 
paytifi <j de $*

In cursu? par 
rat 45 ne mint 
elevii diferitele 
învâțămint mii 
unități mi 
arme.

După paradă, au trecut 
fața tribunelor coloanele 
oameni ai muncii.

tare

de

Mitingul principal al oame
nilor muncii din Cuba cu pri
lejul zilei de 1 Mai a avu: loc 
anul acesta in orașul Cana- 
guey, capitala provinciei cu 
același nume unde in prezent 
se desfășoară o amplă campa
nie de dezvoltare a agriculturii. 
Im miting au participat peste 
300 000 de oameni ai muncii, 
printre care 50 000 de voluntari 
veniți din diferite colțuri ale 
țării să lucreze in această pro
vincie.

De 1 Mai. Pekinul a îmbră
cat haină de sărbătoare. Pre
tutindeni fluturau drapele de 
stat și steaguri roșii. Lozinci 
mari fixate pe frontispiciile 
clădirilor chemau la sprijini
rea luptei poporului vietna
mez împotriva agresiunii ame
ricane.

Seara. în Piața

Min. în prezent lui Mao Tze 
D*an. Lin B ao. Ciu Er.-lai și a 
altor cor.dueăton de partid și 
de stat chinezi, a membrilor 
corpului diplomatic și invita- 
tilor «trărr.i. a sute de m:: de 
oameni care au timp!ut vasta 
pia’l. au avut lor jocuri de

gevea 
Aceas

celor ce
coadu- 

s*a*.

Demonstrația oamenilor muncii 
praghezi cu prilejul zilei de 1 Mai. 
a avut loc pe strada Na Pnkcpe 
din capitala R.S. Cehoslovace. La 
tribuna oficială au luat loc con
ducătorii de partid și de stat 
cehoslovaci. în frunte cu A. Dub- 
cek și L. Svoboda, reprezentanți 
ai Frontului Național, ai organi
zațiilor obștești, oameni de știin
ță și cultură.

Timp de peste 4 ore, prin fața

R. S, F. IUGOSLAVIA : imagine din Zagreb

La mitingurile și demonstrațiile 
care au avut loc la 1 Mai în Ja
ponia au participat circa 6 mili
oane de oameni ai muncii din 
această tară. Reprezentanți a di
verse detașamente ale clasei 
muncitoare și intelectuali tații au 
manifestat de 1 Mai sub lozinci 

hotărîrea lor de a 
i drepturi democrate

ji pace, împotriva sporirii prețu
rilor, pentru interzicerea armei 
nucleare, pentru apărarea consti
tuției japoneze, care proclamă re
nunțarea la război ca mijloc de 
soluționare a conflictelor militare.

San 
San
de 1

Sebastian, Sevilla, 
Tander, l^rida etc. 
Mai a fost sărbăto- 

nii muncii din Me-

celona, 
Bilbao,

Ztua 
rită de 
sic printr-o mare demonstrație.
Potrivit tradiției, în fruntea pri
mei co1'tone de demonstranți care 
a trecut prin piața centrală din 
capitala s-a atlet președintele 
Gustavo Diaz Ordaz și membri 
ai guvernului mexican.

Part id td comunist și alte orga
nizații progresiste din țară au 
participat la demonstrație cerind 
îmbunătățirea situației economice 
fi sociale a oamenilor muncii, în
cetarea războiului din Vietnam.

Peste 70 000 de oameni ai 
muncii din Guineea au participat 
La demonstrația prilejuită de săr
bătorirea Zilei de 1 Mai. Au par
ticipat membri ai guvernului, în 
frunte cu președintele Seku Ture. 
Cu același prilej, președintele 
Guineei a ofent o rec 
ședința sa din Con

Algeria a sărbătorit cu entu
ziasm ziua de 1 Mai. Pretutir.- 
deni, la apelul Uniunii Generale 
a Muncitorilor algerieni, al par
tidului FJL^N. și al altor organi
zații de masă au avut loc mitin
guri și demonstrații ale oameni
lor muncii care au manifestat 
pentru dezcoltarea economică a 
Algeriei, pentru asigurarea depli
nei independențe a țării și pentru 
solidaritate cu toate popoarele 
lumii care luptă pentru libertate, 
pace și o viață mai bună.

Pentru prima oară de la răz
boiul civil clasa muncitoare spa
niolă a organizat cu prilejul Zilei 
de 1 Mai, mari manifestații la 
Madrid șt în majoritatea centre
lor industriale ale Spaniei. Intr-un 
comunicat publicat miercuri sea
ra, comisiile muncitorești din 
Madrid califică drept un „triumf" 
primele două zile de luptă (30 
aprilie și 1 Mai). La Madrid, dra
pele republicane și roșii au fost 
înălțate pe numeroase clădiri din 
cartierele muncitorești Vallecas și 
Tetuan. In provincie, manifesta
ții importante au avut loc la Bar-

atomică din Republica 
România, Constantin 

ambasadorul Republicii 
România la Paris, a 
seara un cocteil în sa-

Cu prilejul vizitei în Franța a 
delegației de atomiști români, 
condusă de acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru 
energia 
Socialistă 
Flitan, 
Socialiste 
oferit joi
Ioanele Ambasadei. Au participat 
Robert Hirsch, administrator ge
neral, delegat al guvernului pe 
lingă Comisariatul pentru ener
gie atomică al Franței, funcțio
nari superiori din Comisariatul 
pentru energia atomică, consilieri 
din Ministerul cercetării științi
fice atomice și spațiale.

Lupte violente au avut loc în 
primele două zile ale lunii 
in provinciile sud-vietnai 
Quang Tri și Thua Thien, pre
cum și în apropierea Saigonului. 
Forțele patriotice sud-vietname- 
ze au lansat miercuri, de 1 Mai, 
puternice atacuri asupra bazei 
militare americane de la Dong 
Ha, provocînd trupelor america
ne, după cum relatează cores
pondentul agenției FRANCE 
PRESSE, ..pierderi foarte grele". 
La trei kilometri de bază, alte 
grupuri de patrioți au declanșat 
o acțiune ofensivă asupra unor 
efective americane care au lup
tat cîteva ore pentru a ieși din 
încercuire.

Angajamente puternice au a- 
vut loc și în noaptea de miercuri 
spre joi, cînd patrioții au atacat 
două aerodromuri în delta Me
kong.

încheierea sesiunii Comisiei

economice a 0. HI. II.
pentru Europe

Joi au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 23-a sesiuni a Comisiei eco
nomice a O N.U. pentru Europa. 
Au fost adoptate în unanimitate 
mai multe rezoluții, între care 
cele cu privire la cooperarea in
dustrială, cooperarea tehnico-ști- 
ințifică, dezvoltarea industriei 
chimice și problemele energiei în 
Europa, a căror inițiatoare sau 
coautoare este România. Șeful de
legației române, Dumi-

trescu, a subliniat spiritul con
structiv care a caracteriza,t sesi
unea și rezultatele ei promiță
toare, faptul că sesiunea a de
monstrat încă o dată largile posi
bilități oferite de comisie ca tri
bună de afirmare a tendințelor de 
cooperare, bazate pe respectarea 
independenței, suveranității și 
avantajului reciproc al tuturor 
statelor europene.

IZRAEL : Imagine din Tel- Iviv.

• DR. GEORGE E. MUELLER, 
administrator asociat al N.A.S.A., 
a declarat că o cabină Apollo 
cu astronauți la bord va putea 
fi trimisă intr-un zbor în jurul 
Lunii și reîntoarsă pe Pămînt 
anul viitor, înaintea unei încer
cări de a aseleniza oameni pe 
suprafața acestui astru. El a pre
cizat că vor exista posibilități 
reale pentru realizarea aluniză- 
rii unei nave cosmice înainte de 
sfirșitul anului 1969.

Nixon, și 1813 obținute de gu
vernatorul statului California, 
Ronald Reagan.

La democrați, senatorul Eu
gene McCarthy a întrunit aproa
pe dublul voturilor totalizate de 
Robert Kennedy. McCarthy a ob
ținut 114 183 voturi.

• GUVERNATORUL STATU
LUI NEW YORK, Nelson Rocke
feller, a cîștigat alegerile preli
minare republicane din statul 
Massaschusetts începute marți 
dimineața înainte ca el să-și a- 
nunțe hotărîrea de a candida 
la obținerea învestiturii partidu
lui republican la președinție. 
Rockefeller a obținut 30 514 vo
turi, față de 25 705 totalizate de 
fostul vicepreședinte, Richard

• SECRETAR UI. GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, a anunțat 
miercuri numirea ministrului de 
externe austriac, Kurt Waldhe
im, în funcția de președinte al 
Conferinței privind exploatarea 
și utilizarea pașnică a spațiului 
cosmic, ce se va desfășura la 
Viena între 14 și 27 august a.c. 
Conferința va analiza. între al
tele. beneficiile practice ale ști
ințelor spațiale pentru țările 
care nu posedă nave cosmice și 
posibilitățile participării acesto
ra la cercetările spațiale.

• ÎN REPUBLICA ARABA 
UNITĂ a avut loc joi referen
dumul asupra programului po
litic expus de președintele 
Nasser la 30 martie. Peste 7 mi
lioane de cetățeni s-au prezen
tat la centrele de vot pentru a 
se pronunța asupra acestui pro
gram care preconizează trans
formări în viața politică și e- 
conomia țării.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE AL O.N.U., care dezbate 
plîngerea Iordaniei în legătură 
cu parada militară organizată 
de Izrael la Ierusalim s-a întru
nit joi dimineața pentru cîteva 
minute, după care a hotărît 
lă-și amîne dezbaterile pentru 
ora 18,30 G.M.T.
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